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La unitat de la llengua catalana
(NO) existeix
El secessionisme
lingüístic ha aconseguit
fer arrelar un discurs
contrari a la ciència

● A força de repetir una mentida aquesta
pot convertir-se en una veritat, si atenem a
un dels principis de la propaganda atribuït
al ministre de l’Alemanya nazi, Joseph
Goebbels. Sense voler caure en la compa-
ració, aquesta ha sigut l’estratègia utilitza-
da pels grups contraris a la unitat de la
llengua per aconseguir difondre un mis-
satge completament allunyat de la unani-
mitat científica internacional. Però dissor-
tadament, l’axioma dels secessionistes lin-
güístics ha aconseguit arrelar en una part
de la societat, gràcies al suport de partits
polítics i d’entitats que l’aprofiten en be-
nefici propi. Aquesta situació és especial-
ment “preocupant” al País Valencià, on el
PP va fagocitar ja fa anys el discurs, tradi-
cionalment associat al denominat blave-
risme i radicalment contrari a la unitat
lingüística, per estendre’l entre el seu am-
pli electorat, i a més nodrir-lo i fer-lo re-
viscolar quan la situació ho ha requerit.

I l’actual conjuntura és més que propí-
cia per a traure de nou l’espantall de l’an-
ticatalanisme. Així, el govern valencià, en
una vertiginosa caiguda demoscòpica que
vaticina un enfonsament històric, es troba
immers en l’elaboració de la llei de senyes
d’identitat. El principal tret identitari que
inclou el Consell en la nova normativa és
el valencià, que apareix definit com a
“llengua pròpia i idioma oficial de la Co-
munitat Valenciana i principal senya
d’identitat del poble valencià”. El conseller
de Governació, Luis Santamaría, ha sub-
ratllat que es tracta d’una“definició que
s’ajusta a l’ordenament jurídic” i que, en
aquest sentit, està en consonància amb el
que diu l’Estatut respecte a “la singularitat
i individualitat del valencià”. No obstant
això, la llei, que inclou la creació d’un ob-
servatori que vetlarà pel seu compliment,
ha sigut considerada com un autèntic atac
a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL). El govern de Fabra manté una greu
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discrepància per la definició del terme que
l’entitat normativa fa al seu Diccionari, i
que reconeix la unitat lingüística. De fet la
polèmica va arribar fins i tot al Consell Ju-
rídic Consultiu, a qui es va demanar un
informe sobre les competències de l’AVL.

El govern valencià, però, no té previst
incloure ni l’AVL ni el Consell Valencià de
Cultura –també favorable a la unitat de la
llengua– en el citat observatori. Tanmateix
sí que hi estarà present l’acientífica i parti-
dària del secessionisme lingüístic, Reial
Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV),

entitat a qui Santamaría va presentar pri-
mer l’esborrany de la llei.

La croada del govern valencià per la
singularitat del valencià no sols abraça òr-
gans del territori valencià, ja que fins i tot
ha manifestat el seu “disgust” per la defi-
nició que sobre el terme fa la Reial Acadè-
mia de la Llengua Espanyola, que reconeix
la unitat lingüística quan en la seua cin-
quena accepció diu: “Varietat del català,
que s’usa en gran part de l’antic regne de
València i que se sent allí comunament
com a llengua pròpia.”

La situació és
especialment
preocupant al
País Valencià, on
la majoria del PP
ha permès
estendre els
dogmes

Partidaris de la secessió
lingüística, el 9 d’octubre / J.C.
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