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L’aparició en escena de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua 
(AVL) el 1998 per designi molt 

personal d’Eduardo Zaplana va suscitar 
molts dubtes i recels. La seva creació 
per llei de les Corts Valencianes repre-
sentava un desafiament sense prece-
dents a l’autoritat normativa que exercia 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) sobre 
“totes les terres de parla catalana”, 
tal com li reconeixia el reial decret del 
1976. Més tard, el nou Estatut valencià 
del 2006, promogut per Camps, elevava 
a llei orgànica de l’estat la funció de 
l’AVL com a acadèmia normativa del 
valencià. La història petita d’aquella 
important decisió de Zaplana, de la qual 
informà a Pujol, està per escriure.

Sigui com sigui, l’AVL funciona i exer-
ceix també més competències. Una de 
les menys polèmiques és el seguiment 
de la normalització del valencià en tots 
els àmbits. I és aquí on resulta sorpre-
nent el to reivindicatiu de la recent decla-
ració adoptada per unanimitat dels seus 
membres sobre el valencià al sistema 
educatiu. De l’anàlisi de la situació actual 
del valencià des de l’educació infantil a la 
universitat, la declaració dedueix “que no 
es garantixen plenament els drets lingüís-
tics i, per tant, el principi d’igualtat lingüís-
tica que preveu la llei”. L’AVL s’adreça 
especialment al govern i als rectorats de 
les universitats. Al primer perquè preservi 
el dret dels pares a educar els seus fills 
en valencià i a fer efectiu el principi de 
cooficialitat lingüística entre valencià i 
castellà. I les universitats, les insta a 
garantir a tots els alumnes que s’han 
matriculat en valencià a rebre una docèn-
cia real i efectiva en la seva llengua.

Però la declaració de l’AVL va més 
enllà. Demana no solament ensenya-

ment de valencià i en valencià a tot el 
sistema educatiu, sinó també adoptar i 
incentivar totes aquelles iniciatives que 
serveixin per a fer real “el principi de 
la igualtat lingüística, tant en l’àmbit 
estrictament docent com en el comu-
nicatiu a tots els nivells”. I, entre més 
coses, recomana especialment als res-
ponsables de les institucions públiques 
“que adopten una actitud exemplar 
quant a l’ús oral i escrit del valencià”. 
És que no ho fan?

Si l’AVL gosa emprar aquest to gai-
rebé de denúncia, vol dir almenys dues 
coses: que la situació del valencià a 
l’ensenyament i a l’espai públic és 
deplorable (cosa que denuncien insis-
tentment des de l’Escola Valenciana 
i, a la universitat, el Bloc d’Estudiants 
Agermanats, entre més); i que el des-
crèdit de Camps arriba al punt de no 
merèixer la confiança ni tan sols d’una 
institució creada a la mida del PP. O 
bé és que encara haurem d’enyorar el 
senyor Zaplana?

Ha de ser el neoliberalisme glo-
balitzador i la seua seqüela ide-
ològica, el pensament únic, això 

que hi ha la base dels pitjors alifacs del 
nostre temps. 

Uns mitjans de comunicació i uns ciu-
tadans acostumats, cada vegada més, 
que no existesquen o se silencien les 
posicions discrepants generen una nar-
colèpsia social creixent que mena a una 
democràcia cada dia més feble i tute-
lada, però amb una diferència respecte 
a etapes anteriors: ara són més difícils 
d’identificar les cares concretes dels qui 
ataquen els drets i les llibertats públi-
ques i pretenen desmuntar els èxits de 
l’estat social. A hores d’ara, ja quasi res 
no ens sorprèn. Des de les paraules de 
Cotino, el nostre genuí representant del 
Tea Party valencià, fins a la continuïtat 
com a president de la Generalitat d’un 
Camps cada vegada més esperpèntic, 
passant pels atacs a l’escola pública 

i en valencià del forense que exerceix 
una feroç dictadura sobre els assump-
tes escolars, com també la persecució 
sense precedents a Acció Cultural del 
País Valencià, a les emissions de TV3 i 
a tot allò que implique un intent de nor-
malització basat en el reconeixement de 
la unitat lingüística. 

I mentrestant, el PSOE, aquest partit 
que quan arriben les eleccions dema-
na el vot útil de l’esquerra (ha, ha, 
ha, a veure si aprenem d’una vegada 
que ja falta poc per a les pròximes 
convocatòries), instal·lat sempre en 

un vergonyant vol i dol, s’acluca d’ulls, 
desmunta el futur del sistema de pen-
sions, prorroga la vida de les centrals 
nuclears, vol il·legalitzar Sortu i du a 
terme polítiques que augmenten les 
desigualtats econòmiques i socials. En 
el cas de la clausura de les emissions 
de TV3 al País Valencià, el PSOE és 
còmplice del PP. No sols no regula sinó 
que al Congrés ha fet boicot a la presa 
en consideració de la iniciativa legislati-
va popular “Televisió sense fronteres”. 

És evident que hem de rebel·lar-nos 
contra aquesta situació. No serveix 
de res abstenir-se i quedar-se a casa; 
caldrà donar suport a l’esquerra real, la 
que defensa que hi ha unes altres polí-
tiques possibles, la que treballa pels 
drets socials i les llibertats individuals 
i col·lectives. Cal aturar els abusos i 
recuperar el contingut d’aqueixa famo-
sa frase del moviment feminista: “Cap 
agressió sense resposta.”
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