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Autoestima
pel valencià

Aquest Premi d’Assaig de la
Generalitat Valenciana 2006, com el
seu nom indica, és una reivindicació
del valencià, però, com ens adonem
des de les primeres planes del llibre, la
reivindiciació té lloc dins del català; és
a dir, es tracta de donar arguments a
favor de la major consideració que
hauria de merèixer la varietat lingüísti-
ca que parlem els valencians al si de la
llengua catalana. Però aquesta argu-
mentació s’estén també a la manera
de designar el nostre parlar. Tot s’en-
camina a fer créixer l’autoestima dels
valencians, un dels conceptes més
sovintejats en la ploma del nostre
autor. Ara bé, de bell antuvi ha de que-
dar ben clar que Abelard Saragossà
en cap moment no posa en dubte la
bondat en general de la normativa
existent ni la unitat de la llengua que
parlem valencians, balears i catalans.

El llibre s’ocupa, bàsicament, de dos
aspectes: de formes lingüístiques concre-
tes del valencià, cosa que el converteix
en una lectura adreçada (sobretot) a lin-
güistes, i d’aspectes genèrics al voltant
de la llengua, fet que fa eixamplar el seu
públic lector a tota mena de persones
amb una formació mínimament culta. El
primer aspecte abasta un terç del llibre
(capítols cinquè i sisè) mentre que els
altres dos terços tracten de qüestions
d’història i normativa lingüístiques, de
didàctica de la llengua i d’algunes refle-
xions sobre el valencianisme. Cal dir que
el professor Saragossà fa una aportació
ben documentada en tots els temes que

toca, independentment del grau d’acord
o desacord que puga despertar en els
seus lectors. Mereixen especial atenció
la «dissecció» d’una famosa frase sobre
el nom de la llengua d’Antoni Canals
(1395), l’anàlisi de la concepció social
del valencià de Josep Nebot (1895) o la
discussió sobre el valencià culte entre
Sanchis Guarner i Joan Fuster.

Pel que fa a la temàtica més estricta-
ment lingüística, hi trobem una àmplia
argumentació a favor d’algunes formes
valencianes no admeses per la norma-
tiva actual (ni l’IEC ni l’AVL): la concor-
dança del verb haver locatiu («ja no
n’hi han») i la generalització de l’incre-
ment (gràfic) —ix— a totes les persones
i temps dels verbs incoatius (patixc,
patixquen, etc). Ara bé, fins a quin punt
fóra convenient per al procés de difusió
de la normativa fer una nova «reconsi-
deració»? (Faig referència a les refor-
mes gràfiques i morfològiques introduï-
des per l’IEC en els anys 90 i de les pri-
meres recomanacions de l’AVL en els
anys 2000). Certament, l’autor ens
recorda que ja en el seu dia va insistir
davant de les dues institucions normati-
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ves de la nostra llengua perquè incor-
poraren aquestes propostes que ara
posa per escrit amb tot luxe de detalls
i, val a dir, de difícil contraargumenta-
ció des del camp purament lingüístic. 

L’altre tema discutible en el llibre és
el del nom de la llengua, ja que el
terme valencià s’hi usa incloent-hi tot el
domini lingüístic i, fins i tot, a voltes,
s’evita estratègicament el de català,
com quan s’hi fa una comparació de
les gramàtiques descriptives de l’italià i
el castellà amb la del català, al capítol
8 (sobre les Normes de Castelló). Ja
sabem que la majoria de valencians,
per bé que no la majoria d’usuaris
conscients de la llengua, no se senten
identificats pel terme català, però la
solució no pot venir de crear més con-
fusió sinó, com alguns hem reivindicat
a partir d’una proposta del mateix
Saragossà, de la instauració del nom
doble de la llengua, on uns i altres
renunciàrem a les nostres preferències.
Una altra qüestió és si aquesta solució
denominativa seria beneficiosa o con-
traproduent per a la consideració de la
pròpia llengua pels valencians. És difí-
cil fer prediccions en aquest sentit,
però ja hem comprovat que la perse-
verança en el nom de valencià i el mis-
satge inherent que això ha comportat
de diferenciació lingüística respecte de
Catalunya i Balears no ha contribuït
gens a fer créixer l’orgull de parlar
aquesta llengua entre els valencians. 
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