
n una entrevista publicada en
este diari, fa dos diumenges, el
degà de la real acadèmia de

cultura valenciana (racv), Federico
Martínez Roda, declarava que el diccio-
nari de l’acadèmia valenciana de la
llengua (avl) era el de tots els valen-
cians. des d’aquell moment estes pàgi-
nes s’han fet ressò de top tipus de decla-
racions. Unes il·lusionants, perquè eixe
podria ser el principi del final d’un con-
flicte lingüístic respecte a la llengua va-
lenciana, que els lingüistes no tenen, i
d’altres manifestacions han sigut de re-
buig i menyspreu per part d’aquells que
fan encara de la llengua valenciana el
centre d’un conflicte social i polític.
la real acadèmia de cultura valenciana
va ser fundada per la diputació de va-
lència el 1915 amb el nom inicial de cen-
tro de cultura valenciana i amb l’objec-
tiu de l’estudi i investigació de la llengua i
de la cultura valencianes. a la iniciativa
és sumà, el 1917, l’ajuntament de valèn-
cia. els avatars històrics de la centenària
institució amb els canvis de denomina-
ció (acadèmia de cultura valenciana,
des de 1978 i  real acadèmia de cultura
valenciana des del 1991); la creació de
les  diferents seccions científiques; el
conjunt de totes les publicacions; la nò-
mina dels acadèmics; les relacions can-
viants amb els poders públics de les dife-
rents èpoques; el seu finançament, tot
això ho poden vostès consultar en la Xar-
xa. el que vull ressaltar hui, en el context
de l’article que ens ocupa, és que la
racv va promoure, el 1979, les Normes
del Puig per a la codificació del valencià.

l’acadèmia valenciana de la llengua
(avl) és una institució estatutària de ca-

ràcter públic creada per la generalitat
valenciana, el 1998 i adscrita a la Presi-
dència. fou constituïda l’any 2001. té
per objecte determinar i elaborar la nor-
mativa lingüística del valencià. està re-
coneguda per la llei com l’únic organis-
me competent en la regulació del valen-
cià i la normativa lingüística que decrete
és, segons l’estatut d’autonomia de
2006, d’aplicació obligatòria a totes les
administracions públiques de la comu-
nitat valenciana. l’avl admet, em-
pra i promulga les Normes
Ortogràfiques de Cas-
telló.

Les Nor-
mes de Caste-
lló nasqueren,
el 1932, fruit de
l’intent d’unifi-
cació ortogràfica
de la llengua co-
muna que es parla-
va a catalunya i va-
lència. fou un docu-
ment, breu i modest,
signat i acceptat pels
principals escriptors i ins-
titucions valencianes d’a-
leshores. tenia 34 bases or-
togràfiques «unificadores».
fins a eixe moment, els es-
criptors valencians que em-
praven la llengua ho feien se-
gons criteris ortogràfics «perso-
nals» sense cap base acadèmica ni
normativa. eren conscients de la necessi-
tat d’un acord, d’un consens perquè tots
empraren la mateixa ortografia. Pocs anys
abans els escriptors catalans havien tingut
la mateixa disjuntiva i havien creat unes

normes que foren adoptades per tots ells
i per, també, alguns dels nostres escriptors
de l’època. aleshores es pensà en la unifi-
cació normativa ortogràfica, l’acceptació de
la qual fou signada per la major parts dels
escriptors valencians i per les mes impor-
tants institucions culturals valencianes
de l’època, incloses el mateix centre de cul-
tura valenciana (l’actual racv) i lo rat Pe-
nat. en l’actualitat li donen suport: l’aca-
dèmia valenciana de la llengua (avl), les
universitats valencianes, tots els partits po-
lítics de representació parlamentària, la
taula de filologia valenciana i acció cul-

tural.
les Normes del Puig

foren elaborades per la
secció de llengua i li-
teratura de la racv el
1979 perquè la insti-
tució considerava el
valencià com una
llengua indepen-
dent. en parau-
les del director
de l’esmentada
secció, Voro

López, l’enti-
tat reconeix
que el va-
lencià i el
català
formen
part de
la ma-

teixa família
lingüística, però no

estan d’acord en gastar la ma-
teixa normativa ortogràfica. alesho-

res estes normes nasqueren amb un ta-
rannà rupturista (s’anomenen secessio-
nistes) perquè no tenien la intenció de
crear una normativa comuna per a la to-
talitat dels parlants de la llengua valen-
ciana. en l’actualitat li donen suport: la
real acadèmia de cultura valenciana

(racv), l’entitat lo rat Penat i un con-
junt d’agrupacions de diversa procedèn-
cia i de diferents objectius sense cap re-
presentació parlamentària.

no busquen en este article un posi-
cionament personal politicolingüístic,
encara que sí que el tinc. el que hi ha en
ell és la intenció d’informar, per part d’u-
na persona no experta en aquest tema
—a la qui li haguera agradat un dia tro-
bar un escrit així— sobre el què/qui ha
sigut què/qui en la situació històrica que
arran del conflicte lingüístic desembocà
en la nomenada Batalla de València. en
moltes ocasions, durant els darrers anys
de la democràcia, la llengua valenciana
ha sigut motiu de tot tipus de disputes
polítiques, totes intencionades i interes-
sades, que a mi em causaven confusió,
però d’aquella batalla estic ara conven-
çut que sols queden unes poques runes
de la disputa i uns pocs guerrers des-
orientats amb els quals s’acabarà tot
quan ells s’acaben. Perquè, com escrivia
Lluís Mesa fa uns dies en estes pàgines:
«els valencians i les valencianes no
viuen ja per a eixe enfrontament creat fa
dècades, tenen unes altres preocupa-
cions. la ciutadania viu nostre idioma
amb normalitat». les declaracions del
degà de la racv, acceptant el diccionari
de l’avl com el de tots els valencians,
pot ser definitiu per el final d’aquesta
denominada Batalla de València que
tant poc ha ajudat i tant ha debilitat.

d’entre totes les declaracions llegides
estos dies amb les que més n’estic d’a-
cord és amb les fetes per Vicent More-
no, el president d’escola valenciana, diu
que el més important és ara l’ús social
de la llengua, que cal deixar de costat ja
les normatives, perquè les normatives ja
estan marcades i no hi ha volta de fulla,
ara el que cal és que la gent la parle.
com deia Joan Castelló, periodista de
l’agència efe en un correu intern de l’as-
sociació d’estudis fallers: «cal que el va-
lencià siga una llengua d’ús a tots els ni-
vells: cultural, científic, en l’administra-
ció, amb la família, en el treball, en l’es-
cola...». efectivament, ara l’ús és el que
importa.
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Anem fent!

uatro años después del
inicio de su ominosa le-
gislatura, la de la imposi-

ción por decreto, la ausencia de
diálogo y la merma de recursos a
los grupos de la oposición, la inca-
pacidad de control y de fiscaliza-
ción, de contrapoder en definiti-
va, y del despilfarro en las cuentas
públicas de un ayuntamiento
desbocado, el partido que tiene el
reprochable deshonor de acuñar
las políticas que, marca de la casa,
aún hoy nos lastran, sorprende

con la oferta de un «pacto de ciu-
dad» para poder cuadrar las cuen-
tas municipales. 

Parece una escena de la pelícu-
la «good bye lenin»: un día se
despiertan y el cocodrilo ya no es-
taba allí. no recuerdan qué hicie-
ron, qué aval dejan, 330 millones
de euros de deuda, un «coste
cero» de muchos dividendos en
negativo, una empresa pública sa-
queada y un erario sangrado. 

Ya no recuerdan tampoco que
ni con mayoría absoluta fueron

capaces de redactar los Presu-
puestos que con tanta urgencia
reclaman hoy. no es, sin embar-
go, la escena de un filme, y la di-
gestión de la resaca merecería al-
guna cosa más que una oferta
amnésica y parca. 

Piden pacto de ciudad cuando
han despreciado cualquier inten-
to de diálogo; solo ahora, con la
medida de las orejas del lobo, in-
tentan fundarse el traje de esta-
dista para proclamar un pacto
cuando no irían con nadie ni a la
esquina. la quiebra y la emergen-
cia económica de gandia mere-
cería cualquier intento de acerca-
miento, pero la responsabilidad
de cuanto ha sucedido no puede
resarcirse con un burdo intento
de regeneración, porque todos los
corresponsables y cómplices ocu-
pan aún escaño en el Pleno y se
atreven incluso a dar lecciones de
economía. inaudito.

el pacto por gandia no puede
suponer un blindaje para los de-
rrochadores, los irresponsables y

quienes bordearon la legalidad
hasta la inconsciencia. ni tampo-
co un esfuerzo que no sea com-
partido, de manera que nadie
asuma su responsabilidad ante-
rior frente al gobierno actual, que
paga, cumple con sus obligacio-
nes y establece duras medidas de
ajuste precisamente por la res-
ponsabilidad que no contrajo
pero que tiene por obligación
asumir. 

en otras palabras: que si las du-
ras medidas de ajuste las toma-
mos por decisiones y responsabi-

lidades que no son nuestras, no
parece de recibo que sus autores y
responsables, que aún se presu-
ponen infalibles, hagan tabla rasa.
Podemos entender el pacto de
ciudad si es con aquellos que, ha-
biendo pedido perdón y asumido
su responsabilidad, se arreman-
gan con nosotros y entienden la
situación de emergencia que mo-
tivó la formación del gobierno y
el ajuste que hemos emprendido
para poner orden y sensatez en
las cuentas municipales. Pode-
mos entender el pacto de ciudad
si es desde la responsabilidad, no
desde el frentismo, cuando no
desde la advertencia, de quienes
actuaron bordeando la ley sin
sonrojo. 

Y puestos a pedir, podemos
aceptar pacto de ciudad, pero no
con la actitud de empujar sin sa-
ber hacia dónde, aunque ese ha-
cia dónde sea negligentemente
en dirección al precipicio. ahí, de
donde ya hemos salido, es donde
no queremos volver.
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«Podemos entender un
pacto de ciudad si es

desde la responsabilidad,
no desde el frentismo de
quienes bordejaron la ley

sin sonrojo»
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