
El butlletí quinzenal Acció Valenciana editat, entre el 15 d’abril del 1930 i el 15 
d’abril del 1931, per l’Acció Cultural Valenciana –la plataforma encarregada d’en-
capçalar la formació del primer valencianisme universitari–, va ser la publicació 
periòdica que potser formulà amb més claredat i clarividència els ideals d’un 
valencianisme integral i integrador. Ho afirma el professor Antoni Ferrando Francés 
al pròleg de l’estudi que Santi Vallés Casanoves, filòleg, assagista i historiador, 
ha fet de la publicació: Acció Valenciana (1930-1931). La consciència desvetllada. 
El volum, editat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, inclou un CD que repro-
dueix en facsímil la publicació. El CD ofereix índexs de números, seccions, autors, 
antropònims i topònims.

Santi Vallés, diu Ferrando Francés, ha fet una brillant anàlisi d’un dels mitjans 
de comunicació més interessants pel que fa a la conformació del pensament va-
lencianista del segle XX.

L’estudiós comença analitzant el marc històric que va fer possible el naixement 
de la publicació. Al segon capítol, reconstrueix el bagatge personal i acadèmic 
dels seus artífexs, entre els quals es trobaven Emili Gómez Nadal, Manuel Sanc-
his Guarner, Antoni Igual Úbeda i 
Francesc Carreres i de Calatayud. 
Al tercer capítol estudia la confi-
guració de la revista com a mitjà 
periodístic. Els capítols quart i 
cinquè són dedicats a l’ideari de 
la revista. D’una banda, l’estudiós 
hi examina una per una les diver-
ses aspiracions que configuren 
la formulació de la proposta de 
valencianisme integral i integrador 
que postulen els seus redactors. 
I, d’una altra, tracta de conceptu-
ar-les com a resultat d’un seguit 
d’aportacions anteriors i simultà-
nies al moment en què va ser edi-
tada la publicació. Per a això, ha 
considerat escaient d’estudiar els 
paral·lelismes amb més publicaci-
ons periòdiques i de configurar els 
vincles personals i col·lectius es-
tablerts pel grup de redactors amb 
uns altres grups o persones de la 
comunitat lingüística catalana.

Des d’un vessant més marca-
dament interpretatiu, als capítols sisè, setè i vuitè se centra en els grans debats 
del butlletí.

Finalment, en el novè i darrer capítol, concebut a manera d’epíleg, examina com 
es va resoldre la trajectòria del periòdic al si de la societat valenciana del moment 
i les causes que en certificaren la defunció.

Segons l’estudiós, Acció Valenciana és una de les publicacions més destacades 
del renaixement cultural i polític valencià que es produeix entre l’acabament de la 
dècada dels anys 20 i el començament dels 30. Poques vegades –considera– una 
publicació valenciana havia gosat anar tan lluny i afrontar de manera tan directa 
i sense embuts allò que ha estat un dels temes més controvertits de la nostra 
història: el sentit de pertinença o no a una comunitat més àmplia, compartida amb 
tots els territoris que parlen la mateixa llengua.

Lluís Bonada
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El volum que estudia a fons ‘Acció Valenciana’
inclou un facsímil electrònic de la publicació

Portada del número 21, corresponent al 5 de març 
del 1931, del periòdic quinzenal Acció Valenciana.
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Com quedem?
El Diccionari de la literatura catalana diu 
a l’entrada dedicada a la narració Amic 
e Melis que l’obra que la recull, el Llibre 
de les nobleses dels reis, és de la prime-
ra meitat del segle XV. I a l’entrada de-
dicada al Llibre de les nobleses dels reis 
diu que és de mitjan segle: per tant, pot 
ser de la segona meitat del segle.
 
La traductora fa un gall
El protagonista d’El cementiri de Praga 
diu que si s’ha fet francès és perquè no 
podia suportar ser italià i, en la versió 
de Random House Mondadori encarre-
gada a Carme Arenas, afegeix: “Com a 
piemontès (de naixement) sentia que 
només era la caricatura d’un gall.” D’un 
gall? Eco escriu gallo, i gallo tant pot 
indicar gall com gal, però en aquest con-
text ja s’entén que el novel·lista parla 
dels gals, és a dir, dels francesos, i no 
pas dels galls. 
 
Tres vegades coixa
A la primera edició d’El meu don Joan 
Maragall (1927), de Josep Pijoan, hi 
havia aquesta frase coixa: “‘En la mort 
d’un jove’ En Maragall ens descobreix 
el seu sentiment a la mort del seu 
cunyat.” Calia dir, “Al poema ‘En la 
mort d’un jove’, En Maragall ens desco-
breix...” L’edició de la Selecta del 1963 
manté la frase coixa. També l’edició 
que n’ha fet Quaderns Crema.

Català de nyigui-nyogui
El DIEC1 havia de millorar el Fabra; i el 
DIEC2, el DIEC1, en aquesta recerca 
constant de l’excel·lència que, pensa 
Salvador Giner, president del IEC, és el 
que ens ha de salvar com a catalans. 
Comprovem-ho. Definició del substantiu 
factor, tal com ha quedat establerta al 
DIEC2, després de les dues reformes: 
“Quantitat de les que, multiplicades 
ensems, formen un producte.” Això és 
català? Fabra –cal dir-ho?– escrivia en 
català: “Cadascuna de les quantitats 
que, multiplicades ensems, formen un 
producte”.
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