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LlenguaSocietat

L
a reivindicació lingüística pren 
nou impuls a Castelló de la Plana. 
La constitució de la plataforma 
Castelló per la Llengua n’és pro-

va fefaent. Trobades i confluències 
dels darrers mesos han desembocat en 
aquest espai unitari on s’agrupen des 
d’entitats cívico-culturals, com ara Ac-
ció Cultural del País Valencià (ACPV), 
la Plataforma per la Llengua, Escola 
Valenciana o el Centre Excursionista 
de Castelló, fins a partits (amb els 
dos integrants de Compromís –Bloc 
i IdPV–, EUPV, ERPV, Endavant o 
Maulets) i sindicats (STEPV-Iv, CGT 
o SEPC).

Des d’aquest àmbit unitari, convo-
quen la ciutadania a participar, el dia 
17 de desembre (a la Fira d’Entitats 
que ja obrirà portes al matí), a la 
manifestació que, amb el lema “Per 
una educació pública i en valencià”, 
encetarà camí a les 18 h des de la plaça 
de la Independència, i al concert que 
tancarà la jornada a la sala Zeppelin.

Tot plegat, per a commemorar l’ani-
versari de les anomenades “Normes 

del 32” o “de Castelló”, perquè fou en 
aquesta ciutat que es van signar, el 21 
de desembre de l’any 1932. “L’admis-
sió de la normativa fabriana, adaptada 
a les característiques valencianes del 
català, per part de la gran majoria dels 
escriptors valencians del moment, a 
més de les entitats més representati-
ves, va significar la unificació de la 
normativa catalana a tot el conjunt del 
territori, i va permetre que la llengua 
encarara amb més capacitat de resis-
tència els duríssims tràngols que li van 
caure a sobre”, ens explica Toni Royo, 
delegat d’ACPV a Castelló.

L’any 1982, quan se’n celebrava el 
cinquantenari, va marcar una fita en la 
commemoració d’aquella transcenden-
tal signatura. Aleshores hi va haver un 
acte multitudinari a la plaça de bous or-
ganitzat per ACPV i amb l’actuació de 
Lluís Llach al costat de la Banda Muni-
cipal de Castelló. A partir d’aquell mo-
ment, d’una manera o d’una altra, amb 
actes, manifestacions, concentracions, 
sempre es va celebrar l’homenatge a les 
Normes. Enguany, amb aquesta volun-

tat unitària, els organitzadors “escalfen 
motors” per al vuitantè aniversari que 
arribarà l’any vinent.

De moment, la reivindicació d’en-
guany se centra en la defensa “d’una 
escola valenciana, pública i de qualitat, 
davant les amenaces per a la normalit-
zació escolar del català que comporta 
el decret de plurilingüisme que prepara 
el Consell”, expliciten els convocants. 
I això, sense oblidar unes altres reivin-
dicacions importants i de fort arrela-
ment a la societat castellonenca, com 
ara l’“espai comunicatiu conjunt per a 
les terres de parla catalana”. En aquest 
sentit, el manifest conjunt és explícit: 
“Volem TV3 i també IB3 al País Va-
lencià, i volem una nova RTVV, que 
impulse vertaderament l’ús de la llen-
gua, que estiga lliure de censura i de 
manipulació i que es puga rebre a les 
Illes i a Catalunya.” El manifest també 
reclama “accions que afavoresquen el 
potencial d’una llengua parlada per 
gairebé 10 milions de persones”.

Núria Cadenes

Commemoració unitària 
de les Normes de Castelló

Representants de diverses entitats, durant la conferència de premsa de presentació de la plata-
forma Castelló per la Llengua, el dia 30 de novembre passat.

Serà el dia 17 de 
desembre, dissabte. 
Entitats cíviques, 
sindicats i partits s’han 
unit a la plataforma 
Castelló per la Llengua 
i convoquen junts 
una manifestació a la 
capital de la Plana Alta 
que commemora les 
Normes del 32. AC

PV
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