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a desaparició de Catalunya Ràdio
de l’espai radiofònic valencià ha
deixat sense veu i imatge a cap

mitjà de comunicació fet en valencià ca-
paç de cobrir la totalitat del territori auto-
nòmic des de Morella a Elx, de Vinaròs a
Guardamar. Com la ràdio, la fi de les
emissions dels quatre canals de Televisió
de Catalunya i dels propis de la Ràdio Te-
levisió Valenciana, fosos a negre durant
els darrer any i mig, han estat fruit d’una
decisió política. De política comunicativa,
d’una banda, i de política econòmica, al-
menys en la forma. Perquè a hores d’ara el
tancament de Canal 9 continua costant-li
als valencians més de cinc milions d’eu-
ros al mes, pel manteniment d’una planti-

lla que no ha pogut ser acomiadada, rein-
corporada per un ERO que la justícia ha
tombat, sense comptar d’altra banda els
ingressos que la publicitat podria estar
generant. Així és que, tot i els arguments
de col·lapse financer atribuïts, encara es-
tem per veure si la decisió del tancament
de RTVV ha estat una «bona idea» des del
punt de vista econòmic. 

Però, més enllà del despropòsit que
significaria analitzar els comptes de la te-
levisió pública valenciana; dels anys de
contractació indegudament dimensiona-
da de personal –fins 1.600 persones, el
doble que Antena 3 i Telecinco juntes- de
programes de factures milionàries  i sen-
se audiència; de la maquinària de propa-

ganda política on la diversitat ideològica
(i parlamentària!) era un concepte aliè al
llibre d’estil de la redacció dels informa-
tius i dels debats –pocs, barroers i de mal
gust-; de les operacions de transferència
de diners públic a les xarxes mafioses que
han operat al nostre territori durant els
anys de la bombolla immobiliària com la
Gürtel (ahi del creixement econòmic i el
benestar recordaran alguns); més enllà
de tot això hi ha una cosa encara més
greu. Som un país sense mitjans. Un terri-
tori, una societat, una col·lectivitat sense
opinió pública. Ens deia Pierre Bour-
dieu, un del més prestigiosos pensadors
contemporanis a França i a Europa, que
la forma amb la que es governes les de-
mocràcies modernes és l’opinió pública.
Formada aquesta per la suma dels vots,
les enquestes i els mitjans de comunica-
ció. És en el domini d’aquest triangle on
es basa la capacitat per conservar, o per-
dre, el poder polític. Bill Clinton, com a
president dels Estats Units, hagué de  de-
manar perdó al «tribunal de l’opinió pú-
blica» pel cas que l’acusava d’assetjament
sexual a una becària. I de res li serviren

els vots tampoc a Richard Nixon quan el
Washigton Post va treure a la llum l’escàn-
dol d’espionatge polític Watergate a prin-
cipis de la passada dècada dels anys se-
tanta. Hagué de dimitir

La decisió política de fer desaparèixer
els mitjans audiovisuals, de Canal 9 (en
menor mesura), de TV3 i de Catalunya
Ràdio ha tingut una claríssima intencio-
nalitat per controlar l’opinió pública va-
lenciana. 

Per anul·lar en ella la influència dels
mitjans, per reduir al màxim la possibili-
tat que l’audiovisual genere un espai de
reflexió i deliberació pública enfrontat als
escàndols de corrupció, a la continuada
genuflexió dels polítics vers el dictat del
govern central, per impedir el control pú-
blic d’unes institucions que dicten nor-
mes lingüístiques al marge de la raó i de
la ciència. Per a ells, l’única expressió de
la voluntat popular són les urnes, que de
moment dominen. Però no és cert, i ho
saben, per això tanquen mitjans, sense
vergonya. S’hi juguen la vida, la política.
Però alerta, perquè el riu sempre troba la
mar.
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o també soc dels qui pensen que,
a la Comunitat Valenciana, quan
als polítics els van malament les

coses, trauen a la palestra el tema de la
llengua per a embolicar els budells al per-
sonal i, així, distraure’l dels problemes, re-
als, que hi ha. Els governants revifen el
mal anomenant conflicte lingüístic inten-
tant pescar, en les aigües tèrboles que ells
provoquen, els vots dels ciutadans als
quals calfen la sang amb proclames in-
tencionades que barregen els conceptes
de nació, identitat, atac i defensa amb el
tema de la llengua quan caldria que
aquesta sols es moguera pel territori de la
lingüística acadèmica.

Confesse que, en el seu moment, tam-
bé em vaig sentir afectat, gonadalment,
per aquells «atacs» expansionistes de Ca-
talunya en els quals llegies que la Col·le-
giata de Gandia pertanyia al gòtic català,
escoltaves que la fideuà era catalana o
veies Castelló, València i Alacant incloses
en el mapa dels països catalans. Recorde,
també, que, quan es va implantar el va-
lencià en el nostre sistema educatiu, l’as-
signatura començà a ser impartida per
joves professors i catedràtics molt exi-
gents en la seua disciplina, que els alum-
nes havien d’estudiar en aquells primers
llibres sobre els quals hi havia certa con-
trovèrsia, la qual cosa provocà que, per
una part, alguns joves tingueren que ma-
tricular-se a Albacete per a obviar l’assig-
natura del valencià i que, per una altra,
en alguns cercles, el sistema educatiu fora
acusat de fomentar el catalanisme. Per
aquell temps també, bocabadat, vaig lle-
gir que en el barem de l’oposició que ana-
va a fer-se per a optar a la plaça de cirur-
già, que jo havia deixat en l’hospital de
Gandia, es valorava igual tindre el grau
mitjà del valencià que haver obtingut vint
matricules d’honor en la carrera de Medi-

cina (que en el meu pla d’estudis consta-
va de 24 assignatures) i, és clar, a mi tot
allò em pareixia un disbarat i, aleshores,
vaig escriure un article en la premsa as-
senyalant la incongruència, a partir del
qual ja els contaré algun dia les peripè-
cies per les quals vaig passar.  

Aleshores, puc comprendre les reticèn-
cies i el rebuig que hi ha enclavat en bona
part de la població contra tot el que vinga
del veí del nord i, personalment, podria
sentir-me víctima o afectat pel xarampió
que van suposar les formes en la implan-
tació del valencià en l’àmbit educatiu de
l’administració però no ha sigut així ni he
qüestionat mai en el tema de la llengua. 

El valencià és la meua llengua mater-
na. En valencià vaig rebre les primeres
mostres d’afecte. En valencià vaig dir les
meues primeres paraules. En valencià
vaig demanar les primeres necessitats,
vaig plorar les primeres llàgrimes, vaig
riure les primeres alegries. En valencià
vaig jugar els primers jocs al carrer, vaig
fer els primers amics i, encara que el va-
lencià no s’estudiava a l’escola i es consi-
derava la llengua dels incultes, en valen-
cià vaig fer els patis del col·legi, els pas-
seigs pel Passeig i els primers escorcolls
sentimentals. En valencià em vaig rela-
cionar en la universitat, en valencià vaig
treballar a l’hospital Francesc de Borja.
En valencià faig classes i conferències. En
valencià faig el meu programa de ràdio.
En valencià escric ací en el diari i pose
molta cura en la correcció lingüística.

Vaig crear (fa més de vint anys) l’Asso-
ciació Cultural Premi Iaraní, la qual ator-
ga premis de literatura i poesia escrites en
valencià que tenen una important dota-
ció econòmica que ix de la meua butxaca.
Parle en valencià. Escric en valencià. Pen-
se en valencià! El valencià és la meua
llengua. Mai he dit que la meua llengua

és el català. Mai!.. Però crec que el valen-
cià i el català són la mateixa llengua! 

I no ho crec per ciència infusa, ho faig
des del sentit comú. Tinc una formació
universitària de em proporciona un ta-
rannà de caràcter científic. Crec en la
ciència com si fos una religió, la catedral
de la qual és la Universitat. Tinc fe en la
veritat científica i acadèmica. Crec el que
diuen les universitats de tot el món al vol-
tant de la nostra llengua i no ho qüestio-
ne. Com no qüestione la formula química
de l’aigua, la llei de la gravitació de New-
ton, la derivada de les funcions matemà-
tiques, que en el Sistema Solar els plane-
tes giren al voltant del Sol i que els nos-
tres antípodes estan allà per Nova Zelan-
da. És la ciència... Qui sóc jo per a qües-
tionar-la? Si no sóc filòleg, ni químic, ni
físic, ni matemàtic, ni tampoc astrònom
ni geògraf... Qui sóc jo per a qüestionar
les veritats científiques? Aleshores... qui
són els nostres polítics (alguns d’ells au-
tèntics indocumentats) per qüestionar i,
menys encara pontificar en matèria lin-
güística? Però, tot i així, estic disposat a
admetre qualsevol novetat o canvi en els
coneixements científics.

Senyor Alfons Rus, mostre’m que a
Xàtiva han trobat, en una excavació, la
«pedra de Rosetta» que demostra l’origen
iber del valencià i jo, d’immediat, deixaré
de creure que és una llengua de conques-
ta. Però no em diga que el valencià és el

valencià perquè ja el parlava el seu iaio i
son pare, perquè eixe no és un argument
científic, a tot estirar no és més que una
opinió personal que li naix a vosté de les
gònades, que no del raciocini, a no ser
que amb l’afirmació hi haja una premedi-
tada intenció.

El verdader conflicte lingüístic que te-
nim els valencians no és amb el català, és
amb l’altra llengua oficial que tenim, el
castellà. L’afirmació consta en l’informe
que va fer el nostre CEIC Alfons el Vell, el
1997, al Consell Valencià de Cultura per a
l’elaboració del dictamen sobre la llengua
pròpia que li havien sol·licitat les Corts
Valencianes. I, des d’una perspectiva so-
ciolingüística, la situació no ha millorat
en els darrers setze anys, i no ajuden els
canyarets polítics, com l’organitzat pel
Consell el dels últims dies. 

Un informe que s’ha conegut recent-
ment diu que a la ciutat de València tan
sols fan ús de la llengua pròpia el deu per
cent de la població, l’altre noranta per
cent parla castellà. Eixe és el verdader
conflicte lingüístic que tenim els valen-
cians i com deia el CEIC en el seu infor-
me: «La llengua pròpia és el més gran pa-
trimoni cultural que tenim els valencians
i, de cara al futur, hauria de ser el més clar
element vertebrador de la societat. La
llengua pròpia ha de constituir un ele-
ment de redreçament, de concòrdia i
unió i no de conflicte i de crispació».
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