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●  Mai una definició ha fet córrer tants ri-
us de tinta, ni ha provocat una allau de de-
claracions com les que s’han produït en la
darrera setmana al País Valencià, fins al
punt d’acaparar tota l’actualitat informa-
tiva. La definició correspon al terme “va-
lencià” i figura al Diccionari normatiu va-
lencià, que el passat 31 de gener aprovava
per unanimitat –16 vots a favor, 2 en con-
tra i 2 abstencions– l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua (AVL). “Idioma romànic
parlat a la Comunitat Valenciana, a les Ba-
lears, Catalunya i altres territoris de la Co-
rona d’Aragó i que també rep el nom de
català”, pot llegir-se.

Quatre línies que han incendiat el sec-
tor blaver del Partit Popular per l’homolo-
gació que fa de valencià i català i pel reco-
neixement de la unitat de la llengua, i que
han servit per revifar el latent conflicte lin-
güístic. Una estratègia intermitent a què
s’agafen, sí o sí, els populars en anys pre-
electorals o quan els pitjors auguris planen
sobre ells. En aquesta ocasió, es conjumi-
nen ambdues circumstàncies. Totes les en-
questes publicades apunten que el PP per-
drà la Generalitat Valenciana en els comi-
cis autonòmics del 2015 després de 20
anys de lideratge ininterromput. A més, la
polèmica serveix per distraure els ciuta-
dans dels autèntics problemes que asset-
gen el govern d’Alberto Fabra: corrupció,
atur galopant, tresoreria en pràctica falli-
da, deute insostenible, infrafinançament,
pèrdua de suport social i qüestionament
intern entre d’altres.

El cap del Consell ha vist una oportuni-
tat amb el Diccionari per refermar-se i do-
nar un cop d’autoritat al si d’una formació
en què molts ensumen ja la fi de cicle i es
preparen per a combatre des de la trinxera
amb qualsevol tipus d’arma, i la de la llen-
gua i la “valencianitat” sempre els ha do-
nat resultat. Això, sense perdre de vista
que aquesta actitud de bel·ligerància en-
vers Catalunya també podria afavorir els

TERE RODRÍGUEZ

Fabra intenta
emmordassar
la llengua

El president
valencià ha
tractat de
vetar
l’autoritat
lingüística
de l’AVL per
haver
homologat
valencià i
català en la
definició del
primer

interessos del líder del PPCV a Madrid,
sempre complaent amb els escuders fidels
al seu discurs unitarista i centralitzador.

Per això Fabra no ha dubtat a alinear-se
amb el combatiu sector blaver, que, en-
capçalat pel secretari general i conseller de
Governació, Serafín Castellano, va ser el
primer a criticar el treball de l’Acadèmia.
“Amb aquesta definició l’AVL ha perdut la
seua raó de ser i enfronta els sentiments de
la majoria del poble valencià”, va dir Cas-
tellano. Més contundent es va mostrar el
síndic del grup parlamentari popular:

“L’AVL no es va crear per a generar con-
flictes ni enfrontar posicions lingüístiques,
ni molt menys per a alimentar tesis catala-
nistes que res tenen a veure amb el nostre
Estatut, ni amb la història i llengua del po-
ble valencià”, va emfatitzar Jorge Bellver.
El portaveu popular, fins i tot, va advertir
als acadèmics que si no complien el seu
deure de vetlar, defendre i impulsar l’idio-
ma valencià “que es parla en la Comunitat
Valenciana i que és la nostra llengua ofi-
cial, tal com diu l’Estatut (...) no haurien
d’estar a l’Acadèmia”. “El grup popular no

Campanya #somvalencians que el PP va presentar amb motiu del Nou
d’Octubre. Fabra, en primera fila, amb Castellano i Bellver / JOSÉ CUÉLLAR

13-07-98
El CVC avala la
creació de l’AVL.

16-09-98
Aprovació de la
llei 7/1998 de
creació de l’AVL.

23-07-01
Constitució de
l’Acadèmia al Sa-
ló de les Corts de
la Generalitat.
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hem tolerat ni tolerarem intrusions ni
amenaces a la nostra llengua i les nostres
senyes d’identitat perquè som valencians i
parlem valencià”, va insistir Bellver.

Unes declaracions que hores més tard
van ser avalades pel president Fabra, que
tot i matisar que l’existència de l’Acadè-
mia no perillava, va assegurar que faria
complir l’Estatut. “L’article 6 de l’Estatut
és molt clar i diu que la llengua que s’uti-
litza a la Comunitat Valenciana és el va-
lencià i el compromís de totes les persones
que representen des dels diferents àmbits
qualsevol aspecte de la Comunitat Valen-
ciana, i l’AVL ho fa, és defensar el que és
nostre, que és la nostra llengua, el valen-
cià, i els nostres senyals d’identitat”. “I així
ho farem complir”, va sentenciar.

Dit i fet. Fabra va enviar la consellera
d’Educació, M. José Català –aquella que
en una trobada del PP va demanar perdó
per expressar-se en valencià–, a reunir-se
de forma extraoficial amb el president de
l’entitat, Ramon Ferrer. Després de la tro-
bada i de les declaracions del líder popu-
lar, la presentació del Diccionari va ser sus-
pesa. “Per raons d’ajustos en l’aplicació de
la pàgina web i per problemes tècnics en el
nostre servidor.” Al tancament d’aquesta
edició l’AVL havia pujat al seu web l’obra
amb l’advertència que la definició està
pendent d’un dictamen.

AUTORITAT QÜESTIONADA
Aquesta actitud va rebre un devessall de
crítiques de nombroses entitats i associa-
cions a favor de la llengua i especialment
de l’oposició, que va acusar el PP de voler
seguir utilitzant l’AVL com un instrument
polític per mantindre artificialment la di-
visió de la llengua. Però també va rebre
una forta contestació des de dins de l’òr-
gan estatutari. “La reacció d’aquests polí-
tics són focs artificials que demostren la
seua pròpia ignorància. Ho desconeixen
absolutament tot i han construït sobre
una paraula –de les més de 93.000 que re-
copila el diccionari– un castell de focs arti-
ficials que els desacredita”, va respondre
Josep Palomero, vicepresident de l’AVL i
membre de la comissió encarregada de la
coordinació de l’obra.

A més, la màxima entitat normativa al
País Valencià va rebre el suport del Con-
sell Jurídic Consultiu (CJC). Un òrgan a
qui Fabra hauria encarregat la missió
d’aclarir si la definició feta per l’AVL del
valencià s’ajusta a l’Estatut. “L’únic ens
normatiu i legal per a definir qüestions
lingüístiques és l’Acadèmia (...) el valencià
és el que l’AVL diga que és”, va sentenciar
el president del CJC, Vicente Garrido. I ai-
xí ho recull l’Estatut: “La llengua pròpia
de la Comunitat Valenciana és el valencià i
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la
institució normativa de l’idioma valen-
cià.” Garrido també va recordar que la ins-
titució que presideix ja va emetre un

La fagocitació política
del blaverisme per part
del PP, en què a poc a
poc s’han anat integrant
el seus líders més des-
tacats, ha afavorit el
vessant cultural del va-
lencianisme tricolor grà-
cies a les nombroses i
notables subvencions

El PP busca l’assessorament dels blavers
econòmiques que reben
les associacions que el
sustenten. El conseller
Castellano va firmar el
31 de maig de l’any
passat un conveni amb
la secessionista Real
Acadèmia de Cultura
Valenciana. Aquest
acord “d’assessora-

ment” permet a l’entitat
col·laborar amb la Con-
selleria de Governació
en matèria legislativa
en qüestions tan sensi-
bles com les senyes
d’identitat. També Lo
Rat Penat és una de les
societats més lloades
pel dirigent popular. ■

L’únic ens
normatiu i legal
per a definir
qüestions
lingüístiques és
l’AVL i el
valencià és el
que diga aquesta
entitat

Ho desconeixen
absolutament tot
i han construït
sobre una
paraula un
castell de focs
artificials que
acredita la seua
ignorància
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dictamen a petició de l’AVL sobre
l’entitat d’aquest ens normatiu, on es trac-
tava de les funcions de l’Acadèmia.

CIRCUMLOQUIS I PERÍFRASIS
I és que aquest no és el primer atac ni la
primera amenaça que rep per part del PP
una entitat que va començar a rodar el
2001. La seua llei de creació es va redactar
a partir d’un dictamen del Consell Valen-
cià de Cultura en què ja es reconeixia la
pertinença del valencià “al sistema lingüís-
tic que els corresponents Estatuts d’Auto-
nomia dels territoris hispànics de l’antiga
Corona d’Aragó reconeixen com a llengua
pròpia”. Els vots del PP d’Eduardo Zapla-
na i del PSOE de Joan Ignasi Pla a les
Corts van donar a llum el 1998 una insti-
tució que tenia com a objectiu traure el
conflicte lingüístic del debat polític.

L’“agressió” més recordada la va prota-
gonitzar també un conseller popular. El ti-
tular d’Educació i Cultura Alejandro Font
de Mora es va presentar en el ple que

l’AVL celebrava el 22 de desembre de 2004
per a aprovar el “Dictamen sobre principis
i criteris per a la defensa de la denomina-
ció i la identitat del valencià”. Un escrit en
què per primera vegada una entitat oficial

valenciana amb competències lingüísti-
ques reconeixia clarament i obertament,
sense perífrasis, la unitat de la llengua i ci-
tava expressament el nom “català”, encara
que a través d’una solució mixta valencià/
català per acontentar totes les sensibilitats
presents a l’AVL. El conseller d’Educació
va amenaçar amb presentar “accions le-
gals i legislatives” per a evitar l’acord a què
havien arribat 13 dels 20 membres de l’en-
titat. L’aleshores presidenta, la popular As-
censión Figueres, va retirar aquest punt de
l’ordre del dia en considerar que hi havia
“dubtes legals sobre l’autoritat de l’Acadè-
mia per a aprovar el text proposat”.

El document que es va aprovar final-
ment el 9 de febrer de 2005 recorre a grans
circumloquis per expressar la unitat lin-
güística: “La llengua pròpia i històrica dels
valencians, des del punt de vista de la filo-
logia, és també la que compartixen les co-
munitats autònomes de Catalunya i de les
Illes Balears i el Principat d’Andorra. Així
mateix és la llengua històrica i pròpia d’al-

Atacs impunes Les
façanes d’entitats i
institucions oficials
que s’han
pronunciat a favor
de la unitat
lingüística són
històricament
objecte d’atacs del
valencianisme
tricolor. En la
imatge, les pintades
que es van fer a la
llibreria de la
Universitat de
València/ JOSÉ

CUÉLLAR

El dictamen del
CVC que donava
el vistiplau a la
creació de l’AVL
ja reconeixia la
pertinença al
mateix sistema
lingüístic

Al PP no li agrada la independència
amb què es guien els acadèmics de
l’AVL, amb un perfil majoritàriament
universitari i erudit. Per això va oferir
a l’entitat retirar la proposta de reduc-
ció dels seus membres, si es tornava
al punt d’inici, és a dir, que l’elecció
dels seus membres la facen les Corts
i no la mateixa institució normativa
tal com està previst que comence a
posar-se en pràctica d’ací a dos anys.
Llavors, set acadèmics, elegits per
sorteig, cessaran en els seus càrrecs i
seran substituïts per altres que seran
triats per la resta d’acadèmics. L’AVL
escaparà així del control polític. ■

Sense control polític
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tres territoris de l’antiga Corona d’Aragó
(la franja oriental aragonesa, la ciutat sar-
da de l’Alguer i el departament francès
dels Pirineus Orientals).” Una perífrasi
semblant expressa que la denominació de
valencià és homologable a català.

CORRECTIU AL PP
De llavors ençà les coses han canviat mol-
tíssim, no sols a les circumstàncies políti-
ques i socials del País Valencià sinó també
a l’AVL. Criticada i vilipendiada pels sec-
tors partidaris de la unitat lingüística, l’en-
titat ha guanyat caràcter científic i ha ca-
minat –encara li falta per recórrer un tros–
cap a la plena independència política i fins
al punt de plantar-li cara al PP.

Així al juliol de 2013 va fer pública una
declaració en què es refermava en els seus
plantejaments i principis unionistes i re-
butjava amb contundència la proposició
no de llei presentada pel grup parlamenta-
ri popular a les Corts i liderada pel seu sín-
dic Bellver. Un escrit en què insta la RAE a

incloure en el seu diccionari una nova de-
finició del valencià perquè es deixe de con-
siderar part de la llengua catalana i en què
afirma, entre altres coses, que els orígens
del valencià cal buscar-los en l’iber i que

utilitza llenguatge propi del secessionisme
lingüístic. La declaració considerava que el
text presentat pel PP “vulnera l’ordena-
ment jurídic perquè ignora un pronuncia-
ment oficial” i subratllava que no respecta,
en la redacció, la normativa lingüística ofi-
cial de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, la qual “és d’aplicació obligatòria a
totes les administracions públiques de la
Comunitat Valenciana”.

Un dels acadèmics consultats per
aquest setmanari considera que la perse-
cució actual de l’AVL és el preu que “s’ha
de pagar per ser una entitat lliure i que ja
no poden dominar”. El filòleg reconeix
que l’aprovació de la definició de valencià,
però també la de català o alguerès, ha sus-
citat molts debats. “Sempre busquem
l’equilibri, però la ciència és la ciència i
acaba imposant-se”, indica. També confia
que la raó torne a regnar i el PP renuncie a
emmordassar allò que li fa nosa. “No po-
dran posar fi a l’AVL, ni a la llengua ni al
país”, subratlla. ■

Atacs al president

La persecució a
l’AVL és el preu
que ha de pagar
per convertir-se
en una entitat
lliure que el PP ja
no pot dominar ni
censurar

Font de Mora va
avortar
l’aprovació d’un
dictamen que
reconeixia
obertament i
clarament la
unitat lingüística

Ni el president de l’AVL, Ramon Fer-
rer –procedent del secessionisme lin-
güístic– ha pogut deslliurar-se dels
atacs feixistes. La façana del seu do-
micili ha sigut objecte de pintades en
què el Grup d’Acció Valencianista va
escriure: “R. Ferrer catalaniste” i “La
AVL fora”. També va patir moments
de dificultats durant la presentació de
“Mural del País Valencià”, un home-
natge al poeta Vicent Andrés Estellés
a la casa de la cultura de Burjassot,
on va ser increpat quan pronunciava
el seu discurs. Es van sentir crits de
“Som valencians, mai catalans. Llen-
gua valenciana, mai catalana”. ■




