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1.  LES RAONS DE L’INFORME: UNA VIA CAP A LA NORMALITAT

Des de fa pràcticament trenta anys el País Valencià viu immergit en
una polèmica contínua al voltant de la seua llengua pròpia. Però al
contrari del que s’esperaria d’un debat públic, no s’hi discuteix el
paper que aquesta llengua ha de tenir en la societat valenciana sinó,
d’una banda, aspectes tan elementals com la identitat i el nom de
l’idioma, i de l’altra, qüestions tan tècniques com l’ortografia i la
gramàtica. Així, coses que la majoria de comunitats lingüístiques
normals tenen resoltes i, de tan òbvies o especialitzades, s’hi donen
per descomptades, al País Valencià ocupen quasi diàriament
portades de diari, minuts de televisió i discursos polítics.

Tanmateix, la qüestió fonamental que es dirimeix no és només la
que aflora a la superfície. No és sols si el “valencià” és o no “català”.
En realitat, allò que es discuteix és si la societat valenciana vol
emprendre un procés de normalització lingüística i fer del català la
llengua pública i l’eix de cohesió social. O bé si prefereix mantenir-
la com una “senya d’identitat” que es reverencia en dates
assenyalades com si fos una relíquia, mentre que el castellà és, de
fet i de dret, l’única llengua que s’usa i es promou.

És evident que qui atia aquesta polèmica ho fa com una maniobra de
distracció, perquè la pertinença del valencià a la llengua catalana és un
fet sobradament constatat per la lingüística i la història i també –cal
remarcar-ho– per una decisió col·lectiva. La immensa majoria de les
persones i els col·lectius compromesos amb el valencià actuen des de
la lleialtat lingüística a la llengua catalana i des del projecte de normalitat
cultural que aquesta opció representa. Igual com la immensa majoria
dels qui defensen un “valencià” deslligat de la resta del català ja han
pres l’opció del castellà: per a ells la “llengua valenciana” és, com a
molt, un idioma d’estar per casa o per a les ocasions rituals d’exaltació
de la valencianitat.
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Ara bé, no es pot negar que la “qüestió de noms” s’ha revelat pertinaç
i inevitable. És, en efecte, una maniobra de distracció i un recurs
fàcil per a obstaculitzar d’entrada cada avanç en l’ús social. Però
durant trenta anys no hi ha hagut manera de superar aquesta
polèmica, fins al punt que ha estat permanentment en el centre del
debat públic del País Valencià i n’ha condicionat tota la vida política
i cultural.

Davant això les respostes són bàsicament dues: evitar el problema
del nom i concentrar-se a promoure l’ús com si no ocorregués res o
resoldre la qüestió onomàstica de manera prou satisfactòria per a
començar a practicar la normalitat i per impedir que ens traven a
cada pas amb l’excusa dels noms.

La primera opció és la que, almenys des de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia valencià (1982), ha prevalgut entre els sectors
compromesos amb la normalització lingüística, potser fent de la
necessitat virtut. El resultat ha estat que, en comptes de desaparèixer
la polèmica nominalista per falta d’oposició i pels progressos en l’ús,
la picabaralla ha ressuscitat –l’han atiada– cada dos o tres mesos,
ha fet perdre una quantitat enorme d’energies defensant coses tan
bàsiques com l’ortografia o el model lingüístic, i ha tingut l’efecte
que en la percepció social el valencià s’associe a un fet
essencialment problemàtic. I, a més, ha donat l’excusa a la
Generalitat Valenciana per a aplicar només un vernís de política
lingüística, tot invocant la falta de consens social per a emprendre
mesures més ambicioses. Finalment, ha tallat les possibilitats
d’intercanvi normal amb la resta dels territoris catalanoparlants.

Malgrat això, nombroses associacions culturals i cíviques, els
intel·lectuals i la universitat han assumit davant la societat valenciana
gran part del programa de normalització lingüística a què els
principals partits i els primers governs renunciaren ja des de la
negociació de l’Estatut d’Autonomia. En concret, el paper de les



11

universitats hi ha estat determinant. A més de promoure’n l’ús normal
com a vehicle de l’ensenyament superior i del seu funcionament
intern, les universitats públiques valencianes decidiren, des de la
dècada dels 80, recollir explícitament en els seus estatuts el nom
català (juntament amb el de valencià), la unitat de la llengua i la
col·laboració amb la resta de la comunitat lingüística amb plena
normalitat.

Aquesta posició s’ha revelat transcendental i ha constituït tot un
efecte de demostració per a la societat. A partir d’aquest exemple i
d’altres com els d’Acció Cultural del País Valencià, l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana o la Federació d’Associacions per
la Llengua – Escola Valenciana, ha resultat possible que, a poc a
poc, la llengua catalana, amb aquest nom i amb la concepció unitària
obertament declarada, anés guanyant batalles de legitimitat social i
de reconeixement legal. En aquest sentit, la sentència del Tribunal
Constitucional 75/1997, de 21 d’abril de 1997, que es pronunciava
sobre la constitucionalitat de la denominació llengua catalana com
a equivalent de valencià en els Estatuts de la Universitat de València,
fou un èxit transcendental. Va significar, després d’un llarguíssim
periple judicial i d’un ferotge assetjament polític i mediàtic, el
reconeixement d’una via a la normalitat del català al País Valencià.

La situació actual és que comença a veure’s com a factible establir
legalment l’equivalència de les denominacions valencià i català. Més
encara: no sols com a cosa factible, sinó com a condició necessària,
perquè la política del PP, que governa la Generalitat Valenciana des
del 1995, ha estat promoure el “valencià” només quan això significava
oposar-lo al “català”. Sols quan s’ha aconseguit una versió en català
del Boletín Oficial del Estado, el PP valencià ha vist la necessitat de
tenir-ne una, de diferent, en “valencià”. Quan s’ha permès l’ús del
català al Senat espanyol, en els documents d’identitat, etc., és just
quan el PP valencià ha trobat imprescindible reclamar el valencià,
però com a llengua diferent. En aquest sentit, el darrer episodi de la



12

traducció de la Constitució de la Unió Europea demostra fins a quin
punt arriba la instrumentalització de la llengua: el PP valencià trobava
una jugada bruta fins i tot que la Generalitat de Catalunya assumís
com a pròpia la traducció de la Generalitat Valenciana.

El ple reconeixement legal de la unitat del català comença, doncs, a
ser un objectiu abastable a curt termini i una necessitat evident per
a posar fi, d’una banda, a polèmiques absurdes i, de l’altra, a la divisió
sistemàtica entre “català” i “valencià” que apliquen l’Estat espanyol
i la Generalitat Valenciana, tant quan han estat governats pel PSOE
com pel PP, tot invocant la literalitat de l’Estatut d’Autonomia
valencià.

Doncs bé, precisament quan més se sent aquesta necessitat i quan el
suport legal va fent-se més i més ampli per al reconeixement de la
unitat del català, és quan apareixen algunes veus que propugnen limitar
al màxim aquesta denominació. Així, entre els mesos de març i abril
del 2004, el Tribunal Superior de Justícia valencià dicta quatre
sentències successives en què estableix, contra les pretensions de
la Generalitat Valenciana, que el títol de llicenciat en Filologia Catalana
acredita el coneixement de valencià, perquè català és la denominació
acadèmica reconeguda del nom estatutari, valencià. Simultàniament,
algunes persones i col·lectius que no posen en dubte la unitat de la
llengua propugnen com a solució per a superar la polèmica al País
Valencià que en l’àmbit valencià s’use només el nom valencià (i fins i
tot llengua valenciana), i en el supraautonòmic, una combinació de
valencià i català: “llengua valencianocatalana o catalanovalenciana,
o bé valencià/català o català/valencià”.

Es constata, doncs, que el dret, que, segons un famós aforisme, va
coixejant darrere dels canvis socials i només sol confirmar-los quan
ja tenen un arrelament en la societat, s’avança a les posicions
d’aquestes col·lectius i ofereix ja un cos de jurisprudència que admet
amb naturalitat la doble denominació equivalent de valencià i català,
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i reconeix que aquesta darrera és la general en els usos acadèmics.

És en aquest sentit que hem elaborat el present informe, per posar
de manifest, amb una detallada argumentació, que si volem esdevenir
una comunitat lingüística normal hem de practicar la normalitat,
començant per la concepció unitària de la llengua que es reflecteix
en el nom. I per assegurar-nos que la solució serà efectiva i que no
tornarem a caure en l’escissió que pot suggerir i facilitar una
amalgama onomàstica com valencià/català o semblants, a la qual,
d’altra banda, hom podria propugnar de sumar balear en justa equitat.

Contràriament al que alguns han dit, la “qüestió dels noms” és
quelcom més que un pur debat nominalista o simbòlic. Perquè el
que hi ha en joc no és la “unitat de la llengua” entesa com el
reconeixement d’un simple fet lingüístic i cultural sense més
conseqüències. La clau no és si s’admet formalment que els
valencians tenim una “llengua compartida” –com es diu ara des
d’instàncies oficials– amb la resta dels territoris catalanoparlants,
s’anomene com s’anomene. Allò important és si comencem a actuar
com una comunitat lingüística real de més de set milions de parlants
on el català arribe a tenir el paper d’intercanvi social i la normalitat
del portuguès a Portugal o el danès a Dinamarca. Una comunitat
que, a més, estiga preparada per a afrontar els reptes tecnològics,
de mundialització i la integració social dels immigrants. I per a això
és imprescindible superar els dilemes onomàstics i les visions
particularistes de via estreta.

De poc ens servirà el reconeixement d’una “llengua compartida”, si
en els nostres usos lingüístics continuem fragmentats en territoris
impermeables i minoritzats davant una altra llengua que funciona
com la veritable llengua de relació.

* * *
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L’informe s’obre amb una anàlisi dels condicionants històrics i polítics
que s’han anant succeint des de poc abans de l’anomenada transició
política fins a hores d’ara i que han donat origen a allò que s’ha
anomenat, amb millor o pitjor fortuna, el “conflicte lingüístic”, la
“qüestió de noms” i la “batalla de València”. Hom intenta així apuntar
les causes de la situació actual, complexa i contradictòria, que
altrament seria difícil d’entendre.

A continuació es dedica un ampli capítol a avaluar les diferents
opcions que s’han anat proposant per superar la polèmica
onomàstica com a pas necessari per a fer efectiva la cohesió de la
comunitat lingüística. I és precisament emmarcant-la dins aquesta
que el capítol següent fa una anàlisi de com han resolt la mateixa
qüestió la resta de territoris on hi ha ben vigent una denominació
popular i particular de la llengua: les Illes Balears, la Franja de
Ponent i l’Alguer. Hi constatem que, malgrat que la situació
sociolingüística i jurídica és, en algun d’aquests territoris, més
precària que la del País Valencià, no se n’ha derivat cap conflicte
onomàstic ni s’hi ha posat en dubte la unitat de la llengua catalana.

El bloc es tanca amb l’estudi d’un cas d’una altra comunitat lingüística
de l’Europa occidental amb el qual tenim notables semblances: el
del neerlandès a Flandes. Partint d’una situació de gran
desavantatge, de falta d’oficialitat, de perill d’escissió de la comunitat
lingüística, de diversitat de noms (flamenc, neerlandès) i de manca
d’un estàndard propi, excepte el ja constituït a l’estat veí (els Països
Baixos), els flamencs han reeixit a normalitzar la seua llengua.

El següent bloc aborda els fonaments lingüístics, històrics i socials
i, destacadament, els jurídics, en els quals s’ha de basar qualsevol
proposta de reconeixement efectiu de la unitat de la llengua catalana.
S’hi aporten nombrosos testimonis històrics i socials, així com també
documentació lingüística que demostra que la llengua pròpia dels
valencians ha rebut i rep tant el nom popular i tradicional de valencià
com el de català i que aquesta és, precisament, la denominació
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acadèmica general. I igualment, i en aquest mateix sentit, es fa una
anàlisi detinguda, amb un recull exhaustiu, de totes les lleis i normes
legals de tot rang, a més de la jurisprudència, que avalen el nom de
català aplicat a la llengua del País Valencià. I s’explica amb detall
que a pesar que en l’Estatut d’Autonomia i en gran part de la legislació
valenciana figura el nom de valencià, això no implica que aquest
haja de ser interpretat des del punt de vista jurídic com una llengua
diferent del català, com tan repetidament s’ha intentant postular des
d’algunes instàncies, sobretot la Generalitat Valenciana, basant-se
simplement en una argumentació nominalista.

Finalment, el treball conclou amb una proposta que creiem
perfectament viable des de la fonamentació exposada en el bloc
anterior i que, a diferència de les plantejades fins ara per diversos
sectors, estem convençuts que és l’única que garanteix que el conflicte
de noms i el secessionisme es tancaran de forma definitiva. Es tracta
de fixar legalment, amb claredat i sense circumloquis, la identificació
del valencià com a part de la llengua catalana i la validesa de l’un i
l’altre nom per a anomenar la llengua pròpia dels valencians.

Una vegada resolta satisfactòriament la qüestió del nom de la llengua,
tots els esforços que tantes persones, entitats i col·lectius hi han
esmerçat s’haurien d’encaminar sense dilació a donar una sortida
efectiva al vertader conflicte lingüístic valencià: a garantir l’ús general
i normal del català al País Valencià, integrat dins una comunitat
lingüística cohesionada i capaç d’afrontar els reptes del segle XXI.

Per concloure, volem manifestar el nostre agraïment a la comissió
d’experts de l’Observatori de la Llengua Catalana i, en particular, a
Bartomeu Colom, Josep Romeu i F. Xavier Vila, així com també a Bob
de Nijs i Francesc Pérez i Moragón que han tingut l’amabilitat de
llegir aquest informe i d’aportar-hi valuoses observacions. Toni
Gisbert i Josep Romeu, a més, ens han encoratjat a redactar-lo i ens
han donat tot el suport per a fer-lo possible. No cal dir que les errades
que puga contenir són exclusivament dels qui el signem.
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2. LES ETAPES D’UN CONFLICTE IRRESOLT

2.1. Represa cultural. Transició política i pacte de l’Estatut:2.1. Represa cultural. Transició política i pacte de l’Estatut:2.1. Represa cultural. Transició política i pacte de l’Estatut:2.1. Represa cultural. Transició política i pacte de l’Estatut:2.1. Represa cultural. Transició política i pacte de l’Estatut:
renúncia al nom de català (1960-1982)renúncia al nom de català (1960-1982)renúncia al nom de català (1960-1982)renúncia al nom de català (1960-1982)renúncia al nom de català (1960-1982)

A l’Espanya franquista dels anys 60 començava una nova etapa,
caracteritzada per la lenta però progressiva decadència i
descomposició del règim. A poc a poc, la llengua i la cultura
catalanes, que havien sobreviscut tant la repressió de la postguerra
com la prohibició i el menysteniment de la dictadura, van
experimentar un ressorgiment importantíssim a tots els territoris de
la comunitat lingüística catalana. A Catalunya principalment, però
també a les Illes Balears i al País Valencià van aparèixer amb força
nombrosos fenòmens d’expressió cultural en català: iniciatives
editorials, nous autors que s’incorporaven a la literatura amb forta
embranzida, un llarg nombre de publicacions periòdiques, el
moviment de la Nova Cançó...

Així, de forma difusa però imparable, va anar generant-se un corrent
de redreçament cultural i recuperació lingüística que als diferents
territoris tenia característiques, intensitat i extensió diferents, però
que en tots ells compartia el desig de reivindicar, normalitzar i
dignificar la llengua i la cultura catalanes. Per primera vegada en
molt de temps, el català es convertia, en la mesura que la repressió
ho permetia, en un vehicle d’expressió de la novel·la, l’assaig, la
cançó i també de la investigació científica i de l’ensenyament
universitari. Aquest procés, va anar acompanyat de forma
indestriable, al terreny de les idees i la praxis política, d’un increment
de la consciència nacional i de la voluntat de recuperació de la
identitat col·lectiva, respectivament.

Al País Valencià fou determinant l’aportació teòrica de Joan Fuster,
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que significava sens dubte, un nou paradigma. Davant la ideologia, la
cultura i la moral del franquisme, el nacionalcatolicisme, amb uns trets
obertament feixistes, ultraconservadors, rancis, i d’un provincianisme
espanyol folklorista, endarrerit i autocomplaent, Fuster, que apareixia
amb un rigor intel·lectual i una modernitat radical en els seus
plantejaments, va establir nous paràmetres culturals i morals —i
sobretot, nacionals i identitaris— per als valencians.

Els texts de Fuster i sobretot la seua recepció i influència en els
incipients nuclis del nacionalisme valencià i en els sectors
universitaris, molt actius aleshores en tant que capdavanters en la
lluita contra la dictadura, van significar l’inici del desenvolupament
de la ideologia nacionalista moderna al País Valencià. I aquest nou
nacionalisme valencià, basat en el reconeixement d’una unitat
cultural, històrica i lingüística catalanes, va ser assumit de forma
progressiva i creixent per diversos sectors de la societat valenciana
i també, encara que amb formulacions diverses, per les forces
polítiques valencianes d’oposició a la dictadura, les forces
democràtiques. Aquestes, de la mateixa manera que succeïa a tot
l’estat, amb especial intensitat a Catalunya i a Euskadi, van anar
integrant progressivament al seu programa de ruptura amb el règim
la qüestió de les nacionalitats, el reconeixement de la identitat
nacional i l’oficialitat i normalització de la llengua pròpia. D’aquesta
manera, la presa de consciència nacional i l’articulació política i
sociològica del nacionalisme valencià, van quedar estretament
vinculades als sectors i forces polítiques democràtiques i
progressistes.

No cal dir que aquesta nova realitat va produir una reacció
immediata en el règim franquista. Es van prohibir governativament
les editorials valencianes que publicaven en català i fins i tot
nombroses revistes, incloent-hi el butlletí d’informació literària,
Gorg. A mesura que es feia més palesa la fi del règim franquista i
que es produïa el seu desmembrament es va evidenciar, tant per
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al franquisme institucional com per al franquisme sociològic, el
perill que suposava la penetració d’aquesta nova ideologia, en
definitiva, la presa de consciència nacional col·lectiva dels
valencians i es va anar radicalitzant la confrontació entre aquests
sectors i els que cada vegada més es mobilitzaven en defensa
de les llibertats democràtiques i nacionals del país. A partir
d’aquell moment, van començar a tenir lloc manifestacions
anticatalanistes i antiautonomistes, preludi del moviment blaver
o blaverisme i de la batalla de València.

Després de la mort del dictador, en les eleccions generals de 1977, les
organitzacions polítiques d’esquerra del País Valencià obtingueren la
majoria. D’altra banda, les formacions nacionalistes més importants
d’aleshores, van obtenir uns resultats molt reduïts. La victòria de
l’esquerra va afavorir les mobilitzacions ciutadanes i polítiques en favor
de l’autonomia. “Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” va ser un
crit unànime als carrers de la ciutat de València en la multitudinària
manifestació del 9 d’octubre de 1977, probablement la més
concorreguda a la història de la ciutat. Sis mesos després, es constituïa
el Consell Preautonòmic del País Valencià, el març de 1978.

El triomf de l’esquerra i la popularització entre la ciutadania de les
reivindicacions nacionals i autonomistes, va fer reaccionar la dreta,
ara ja de forma més organitzada i sistemàtica. La jerarquia feixista
de la ciutat de València es va bolcar econòmicament i política en
el moviment anticatalanista que, d’una part, els atorgava el
protagonisme polític perdut i, de l’altra, pretenia alentir el procés
autonòmic i així neutralitzar el redreçament nacional. Es tractava,
ni més ni menys, que d’evitar el desmembrament d’Espanya i fer
perviure el “regionalismo bien entendido” per poder seguir
“ofrenant noves glòries a Espanya”.

Pel que fa al fonament teòric de l’anticatalanisme valencià, cal dir que
es basa més en el sentimentalisme i en el contingut emocional, visceral
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i xenòfob que en postulats teòrics complexos. Com ha dit Vicent Bello
en La pesta blava, és “la síntesi entre l’espanyolisme rabiós i el
xovinisme regionalista”. S’exalten els trets antropològics i folklòrics
valencians i la visió acrítica i jocfloralista de la societat valenciana,
però de fet, són ben poques les idees que el configuren i totes es basen
en la negació de la unitat de la llengua catalana com a premissa major.
Així, per als anticatalanistes, el valencià és una llengua autònoma
diferent del català, amb la qual només té en comú l’origen llatí i a més,
és anterior a la conquesta. Per tant, si la llengua, que és la que
caracteritza el poble valencià no és catalana, és que el País Valencià
tampoc ho és. No hi ha trets culturals comuns entre el poble valencià
i el català i el poble valencià té una identitat pròpia, caracteritzada pel
bilingüisme (castellà/valencià). En conseqüència, afirmar la catalanitat
d’allò valencià és ser un traïdor –si s’és valencià– o un imperialista
pancatalanista que només obeeix la pretensió catalana de conquerir
el Regne de València (element arcaïtzant i també de reforç de la
“superioritat valenciana” perquè un regne és més que el Principat de
Catalunya) i apropiar-se del patrimoni i la identitat dels valencians per
a crear un imperi català –Països Catalans– que conduirà al trencament
de la veritable nació, que és Espanya.

És aquesta absència de complexitat ideològica un dels factors
clau per a explicar que l’anticatalanisme haja tingut forta
implantació en la societat valenciana. S’hi adaptaren ben
còmodament a aquesta ideologia fent-la pròpia dues capes
socials diferents tant per l’origen com per la tradició: en primer
lloc, la petita burgesia urbana de València, especialment
receptiva a aquest discurs que utilitzava la tradicional rivalitat
comercial i cultural entre València i Barcelona per a crear el
fantasma de l’imperialisme català i que a més s’identificava amb
posicions democràtiques i d’esquerres, temudes i rebutjades per
la burgesia; en segon lloc, amplis sectors d’immigrants
castellans, de la Manxa i  andalusos –demogràficament
majoritaris a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana
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industrialitzada–, que trobaven una manera fàcil d’assimilació i
integració mitjançant la defensa d’un regionalisme espanyolista
que no els exigia aprendre la llengua del país ni conèixer més
tradicions culturals pròpies que les derivades de les festes
patronals o el folklore. També s’hi van sentir molt còmodes amb
aquesta ideologia aquells sectors socials de la ciutat de
València que, havent renunciat a la llengua per considerar-la
pròpia de classes inferiors, necessitaven justificar la seua
infidelitat lingüística.

Un altre element a tenir en compte per a comprendre l’extensió
del moviment és l’econòmic. L’anticatalanisme va rebre un fort
suport econòmic per part de l’oligarquia valenciana (empresaris
com Sáez Merino, Lladró, F. Domingo Ibáñez) que permeté als
seus activistes una intervenció intensa, constant i duradora en
el temps. De les falles van sorgir els primers líders polítics del
moviment com Vicente González Lizondo i un gran nombre
d’elements actius. A més, els grups organitzats d’extrema dreta
com la Falange i el GAV (Grup d’Acció Valencianista), actuaven
com a brigades de xoc, aixoplugats sota la impunitat policial més
absoluta. Els partits de dretes del postfranquisme es van sumar
ràpidament a la demagògia anticatalana. Alianza Popular (AP) des
del primer moment amb Vicent Giner Boira (el qual, per cert, abans
de la dèria anticatalana, al 1951 havia col·laborat amb
l’Ajuntament de València en l’acte de presentació del Diccionari
català-valencià-balear d’Alcover i Moll); la UCD (Unión de Centro
Democrático), a partir de 1977, perdudes les eleccions i com a
estratègia política i electoral quan les tesis extremistes d’Emilio
Attard, Fernando Abril Martorell o Manuel Broseta es van imposar
al si de l’organització. Aquests tres personatges, que eren
respectivament, el president de la Comissió Constitucional, el
vicepresident del Govern i el secretari d’estat per a les
Autonomies durant la presidència espanyola d’Adolfo Suárez, van
convertir l’anticatalanisme en una política d’Estat.
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Durant els anys del govern de la UCD es va desencadenar a València
un pogrom anticatalanista –utilitzem l’expressió i les dades que
aporta l’assagista Vicent Bello– que inclogué atemptats amb bomba
contra intel·lectuals com Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner que
s’havien distingit per les seues aportacions al nacionalisme polític i
lingüístic, agressions a ciutadans particulars, comerços i vehicles,
atacs a actes culturals i cívics i un permanent assetjament polític,
propagandístic i personal a les autoritats elegides democràticament
per a regir l’Ajuntament de València i el Govern preautonòmic. Els
mitjans de comunicació, aleshores encara “prensa del Movimiento”,
es van sumar unànimement a la maniobra anticatalanista i el seu
pes i influència social fou absolutament determinant. És la coneguda
Batalla de València.

Malgrat tot, l’esquerra va tornar a guanyar les eleccions generals i
locals de 1979. Gairebé el 75% dels municipis de més de 10.000
habitants quedaren també en mans de l’esquerra, incloent-hi les
ciutats més grans i importants (València, Alacant, Castelló i Elx). Les
diputacions provincials d’Alacant i Castelló van ser de la dreta mentre
que a la de València hi havia majoria de les forces d’esquerres.
Tanmateix, el fet que els diputats provincials tingueren presència al
Plenari de Parlamentaris va fer possible que la dreta aconseguís la
majoria d’aquesta institució i que bloquegés el govern, el Consell del
País Valencià, especialment després que aquest, per Acord de 25
d’abril de 1979, llancés la iniciativa per a la consecució de l’autonomia
valenciana.

El procés d’adhesió dels municipis valencians fou molt complicat i
es va desenvolupar en un clima d’enfrontament i crispació molt fort
provocat per l’anticatalanisme creixent. La UCD va dificultar i
endarrerir les adhesions, encara que finalment, d’acord amb l’article
151 de la Constitució espanyola, dins el termini fixat, a l’octubre de
1979 s’havien adherit el 99% de les poblacions valencianes a la
iniciativa del Consell.
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Mentrestant, a Madrid, es vivia amb preocupació l’empenta dels
nacionalismes i es va voler frenar (des de la UCD al Govern i també
des del PSOE a l’oposició) el procés de les iniciatives autonòmiques,
tot imposant una via lenta en aquelles comunitats anomenades “no
històriques”. Es va aprovar llavors la Llei de diverses modalitats de
referèndum (1980), la qual exigia, amb caràcter retroactiu, que, per a
realitzar un referèndum d’accés a una via autonòmica ràpida, aplicant
l’article 151 de la Constitució, s’havia de fer constar en les peticions
dels ajuntaments de manera explícita que l’autonomia que se
sol·licitava era per aquest article de la Constitució, la qual cosa
suposava, per al País Valencià, reiniciar el procés d’adhesions
municipals. El resultat va ser que el procés autonòmic valencià va
estar aturat més d’un any, fins pocs dies després del colp d’estat
frustrat de 23 de febrer de 1981. Al País Valencià, els tancs van eixir de
les casernes i van marxar des de diverses localitats de l’Horta cap a
la ciutat de València, que va ser militarment ocupada aquella nit.

Al cap d’un mes, es van reprendre els contactes entre la UCD i el
PSPV-PSOE per a l’aprovació de l’Estatut valencià. Les negociacions
s’iniciaven després d’un any de paràlisi en el qual l’anticatalanisme
havia pres el protagonisme absolut de la vida política valenciana,
com s’ha explicat adés. A més, ara era palesa la pressió de les
cúpules militars i dels poders fàctics i la feblesa de la jove
democràcia. Aquests elements van propiciar una nova reacció
contra els anomenats “excessos autonomistes” i així, la UCD i el
PSOE tornaren a pactar, en aquesta ocasió, la tristament famosa
Llei Orgànica d’harmonització del procés autonòmic (LOHAPA)
aprovada el 1981. L’única via possible per a assolir l’autonomia al
País Valencià era ja la de l’article 143 de la Constitució, encara que
mitjançant l’aplicació de l’article 150.2, es va augmentar el marc
competencial.

Les negociacions de l’estatut valencià es van precipitar des
d’aleshores. El text va ser presentat al Congrés dels Diputats al
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començament de 1982 i, en el moment de la votació final, els diputats
d’UCD i AP, van votar en contra oposant-se a la denominació de País
Valencià, tot defensant la de Regne de València. El projecte de llei
va ser retirat i tornà al debat en comissió. Finalment, després d’unes
breus i accelerades negociacions es va substituir el nom de País
Valencià pel de Comunitat Autònoma Valenciana o Comunitat
Valenciana, i es va produir l’aprovació definitiva de l’estatut al
Congrés dels Diputats, el 28 d’abril, amb els vots en contra dels
diputats comunistes. Després, va passar al Senat, on sense
pràcticament debat (era un text intocable) va ser aprovat
definitivament al mes de juny. El 10 de juliol de 1982 va entrar en
vigor mitjançant la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Seria llarg i probablement excediríem el propòsit d’aquest breu
resum, analitzar amb detall el conjunt de causes confluents que van
donar lloc a aquesta situació. Podem afirmar però, que la política
anticatalanista, que unia en el mateix bàndol els activistes feixistes,
els dirigents de la UCD, les restes de la dictadura, el món de les falles,
la premsa local, les forces policials i el poder econòmic valencià,
van tenir una important repercussió. El PSOE principalment, però
també el PCE, van cedir a la pressió i van rebaixar els seus
plantejaments inicials. La feblesa dels partits nacionalistes de base
burgesa com Unió Democràtica del País Valencià (UDPV) i la
integració del nacionalisme progressista representat pel Partit
Socialista del País Valencià (PSPV) al PSOE com a agrupació
federada també van limitar molt la capacitat de resposta de les forces
nacionalistes.

Com hem vist, la cessió del PSOE, fomentada des de Madrid i
consentida des de Barcelona, va permetre el triomf de la pressió
blavera i les seues tesis. Així, malgrat que es van acomplir
sobradament els requisits legals de l’article 151 de la Constitució
espanyola, finalment es va accedir a l’autonomia per la via de l’article
143; es va reduir el sostre de competències i, sobretot i principalment,
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es van substituir i abandonar els tres elements simbòlics més
importants del nacionalisme valencià: d’una part, la denominació
territorial de País Valencià per la despersonalitzant, antihistòrica i
artificial Comunitat Valenciana; d’altra, la bandera històrica comuna
a Catalunya i a Aragó de les quatre barres, omnipresent en l’heràldica
i en la iconografia del País Valencià, per la senyera de la ciutat de
València, la franja blava de la qual va qualificar tot el moviment com
a “blaverisme”; i, finalment, la definició idiomàtica, perquè l’Estatut
parla de valencià, sense cap menció al català.

L’apartat de la identitat lingüística és el punt més difícil per al
blaverisme, i és per això que és l’únic on no s’ha produït una victòria
clara d’aquest moviment. Tanmateix, com veurem al llarg d’aquest
treball, la cessió de l’esquerra i l’acceptació de la fixació a l’Estatut
del terme valencià sense cap referència al català i a la unitat lingüística,
no ha propiciat la pau i el consens social al País Valencià i d’aquesta
determinació legal ha esdevingut sistemàtica una interpretació
nominalista a la qual posteriorment al·ludirem. La secessió lingüística
és encara motiu de coartada per al moviment blaver i és l’instrument
populista principal d’espanyolització lingüística, cultural i nacional per
part de la dreta i el regionalisme. No es tracta d’una pugna simbòlica
entre catalanistes i valencianistes, com s’ha volgut presentar des dels
mitjans de comunicació, sinó entre dos conceptes d’entendre el futur
del País Valencià en la seua comunitat cultural i nacional: el dels
defensors de la llengua i la cultura comunes i el d’aquells que pretenen
que el País Valencià siga només una regió d’Espanya que ha d’adequar
la seua cultura, la seua identitat i sobretot, la seua llengua, a aquesta
realitat.

En aquell moment, però, el PSOE va justificar la seua claudicació i va
explicitar l’acceptació de l’Estatut en els termes en què finalment quedà
redactat, apel·lant al necessari consens per a tancar l’enfrontament
de la societat valenciana. La recerca del consens, la pau social i l’avanç
en les qüestions pràctiques, especialment en la normalització
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lingüística, amb independència del nom que rebés la llengua,
semblaven el fonament del pacte lingüístic.

El temps, els constants atacs a la llengua i la progressiva davallada
cap a la secessió lingüística, han demostrat el que molts ja deien
aleshores: que no hi havia pacte possible perquè els partidaris del
secessionisme no volien pactar sinó eliminar la llengua; que el que
s’havia produït era una renúncia de greus conseqüències i que, a
més a més, la renúncia havia estat inútil en tant que no tenia eficàcia
per a resoldre la qüestió en el futur. Com fins i tot vaticinava un
editorial del diari El País, mitjà gens sospitós de catalanisme, en
referència a aquesta qüestió:

La mención al valenciano, en efecto, deja las puertas abiertas para
defender que ese término designa simplemente una variante de la
lengua común que se habla en las tres provincias valencianas, en
Cataluña, en las Baleares y en el Rosellón francés. En cualquier
caso, las aberraciones que la política y la ideología pueden
engendrar a la hora de describir sesgadamente la realidad tendrán
en adelante uno de sus mejores ejemplos en esta insensata polémica
sobre las lenguas que ha pretendido romper en dos o en tres un
único idioma por necesidades exclusivamente electoralistas y en
abierta pugna con los dictámenes y las opiniones de científicos y
lingüistas.

2.2. L’etapa socialista de la Generalitat Valenciana: ambigüitat2.2. L’etapa socialista de la Generalitat Valenciana: ambigüitat2.2. L’etapa socialista de la Generalitat Valenciana: ambigüitat2.2. L’etapa socialista de la Generalitat Valenciana: ambigüitat2.2. L’etapa socialista de la Generalitat Valenciana: ambigüitat
calculada i manteniment del conflicte (1983-1995)calculada i manteniment del conflicte (1983-1995)calculada i manteniment del conflicte (1983-1995)calculada i manteniment del conflicte (1983-1995)calculada i manteniment del conflicte (1983-1995)

Després d’un període transitori es van celebrar, el 8 de maig de 1983,
les eleccions autonòmiques. L’esquerra disposava d’una còmoda
majoria absoluta a les Corts Valencianes. El PSOE hi tenia 51 diputats,
mentre que el PCE-PCPV, en tenia 6. Unitat del Poble Valencià (UPV),
partit nacionalista, malgrat haver superat el 3% dels vots, no va
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obtenir representació perquè el sostre estatutari determina un mínim
del 5% per a accedir-hi. Per la seua part, la dreta i els representants
estrictes del secessionisme, que es van presentar coalitzats (Alianza
Popular - Partido Demócrata Popular - Unión Liberal - Unió
Valenciana), obtingueren 32 diputats.

També la política espanyola es trobava en un moment menys tens.
S’havien celebrat eleccions generals i el PSOE havia assolit el poder
desbancant la UCD. Hi havia doncs, majoria socialista tant a les
institucions de l’Estat com a les institucions valencianes: Corts,
Generalitat, diputacions provincials i ajuntaments.

Amb aquesta situació hauria estat desitjable i possible una política
seriosa i decidida en matèria lingüística i cultural, però es va optar
per donar continuïtat a la indefinició ja evidenciada a l’Estatut. El
president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, deia per aquella
època que “la discusión de la lengua y qué lengua es la que hablamos
los valencianos [...] es un problema en todo caso a discutir por
filólogos y científicos”, la qual cosa, com que no anava acompanyada
de fets positius i, sobretot, de polítiques definides en sintonia amb
els criteris filològics i científics, significava, com encertadament ha
assenyalat Alfons Cucó en el seu llibre Roig i blau: la transició
democràtica valenciana, “una manca de decisió política a l’hora de
clarificar de manera inequívoca l’adscripció del valencià al domini
de la llengua catalana, obrint el pas a ambigüitats i indefinicions que
potencialment tenien capacitat per enterbolir i llastrar el camí de la
normalització lingüística” .

En efecte, la política del PSOE en el terreny lingüístic i el
desplegament normatiu de l’Estatut es van caracteritzar per la seua
ambigüitat extrema. L’article 7 de l’Estatut d’Autonomia, en el seu
primer paràgraf, estableix la doble oficialitat entre “valencià” i
“castellà”, evitant parlar de “llengua valenciana” i “llengua
castellana”, però al segon paràgraf sí que els atorga la condició de
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“llengües” quan determina que la “Generalitat garantirà l’ús normal
i oficial de totes dues llengües”.

L’Estatut tampoc no determina de forma clara que el “valencià” siga
llengua pròpia, encara que, indirectament, als paràgrafs cinquè i sisè
d’aquest mateix article 7, es recull, respectivament, que “La llei
establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en
l’Administració i l’ensenyament” i que “Hom delimitarà per llei els
territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així
com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la
llengua pròpia de la Comunitat”. Finalment, com ja s’ha dit, l’Estatut
no defineix el valencià com a català, ni tampoc estableix cap autoritat
lingüística.

I aquestes qüestions no s’abordaren tampoc de forma clara a l’hora
de l’aprovació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i
ensenyament del valencià (LUEV). Ben al contrari, aquesta norma
va perpetuar la majoria de les indefinicions del text estatutari. La
LUEV estableix –encara és vigent i no ha estat modificada– com el
seu objectiu genèric el de “cumplimentar [sic] i desplegar allò que
disposa l’article seté de l’Estatut d’Autonomia quan regula l’ús normal
i oficial del valencià a tots els àmbits de la convivència social, així
com el seu ensenyament” i en cap cas aquest desplegament
s’encamina a aclarir que el valencià és una modalitat de la llengua
catalana o a determinar-ne l’autoritat lingüística.

Així, a poc a poc, la paraula català va desaparèixer de forma absoluta
de la terminologia legal, administrativa i oficial i es va convertir en
una paraula tabú, innominable, defugida pels polítics i censurada
sistemàticament.

La LUEV és un text molt poc operatiu per a la normalització lingüística,
tímid i poruc. Val a dir que estableix com a principi general que el
coneixement i l’ús del valencià es garantirà sota els principis de
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“gradualitat” i “voluntarietat”, de tal manera que, de fet, és un text
més programàtic que imperatiu i eficaç. S’ha arribat a dir, i no està
lluny de la realitat, que ha estat més que un instrument de normalització
lingüística, una mera despenalització de l’ús del valencià.

I així és, perquè si bé la LUEV fa una sèrie de declaracions
programàtiques importants, com ara la de fer efectiu els drets de
tots els ciutadans a conèixer i usar el valencià, protegir la seua
recuperació i garantir l’ús normal i oficial i regular els criteris
d’aplicació del valencià a l’administració, els mitjans de comunicació
social i l’ensenyament, no introdueix mecanismes d’aplicació
concreta, ni ha estat posteriorment desplegada. D’altra banda, la
LUEV divideix el territori valencià en dues zones, d’acord amb el
predomini lingüístic, castellà o valencià, amb la qual cosa, alguns
manaments de la llei no tenen tampoc abast general i són permeses
les excepcions a l’ús i a l’ensenyament a les comarques
castellanoparlants.

D’aquesta manera, i pel que fa a l’ús oficial, malgrat que es reconeixia
el dret dels ciutadans a usar el català en totes les seues actuacions
tant públiques i oficials com privades, i malgrat haver declarat que
el valencià és la llengua pròpia de l’administració valenciana, no es
va establir cap requisit de coneixements de llengua a l’hora de l’accés
a la funció pública dels funcionaris locals i autonòmics –ni tan sols
dels ensenyants– i el període fixat perquè aquests, voluntàriament
es reciclessen i obtinguessen la formació necessària es va incomplir
sistemàticament, de tal manera que el dret teòric ha esdevingut paper
mullat i el valencià no és la llengua d’ús normal en l’administració.

Malgrat tot, hem d’assenyalar que al període de govern del PSOE
(1983-1995) i partint de la situació anterior, on estava absolutament
tot per fer, es van aconseguir alguns avenços, especialment al
sistema d’ensenyament. Va ser aquesta la qüestió que va centrar la
política lingüística del PSOE al llarg de les tres legislatures
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consecutives en què va governar i és l’única part de la LUEV que ha
tingut cert desenvolupament.

Amb caràcter general es va introduir l’ensenyament del valencià en
tots els nivells de l’ensenyament obligatori i en tot el territori, encara
que a les zones de predomini lingüístic castellà s’hi podien formular
excepcions. A més, es definiren i crearen els que fins a hores d’ara
són els tres models d’ensenyament existents al País Valencià:
ensenyament en català, mitjançant l’establiment de les anomenades
línies en valencià, ensenyament en castellà amb incorporació
d’algunes assignatures en català (incorporació progressiva) i
ensenyament en castellà amb l’assignatura de “Valencià” com a
obligatòria. Tot això pel que fa a l’ensenyament públic, perquè a
l’ensenyament privat se segueix exclusivament, amb escassíssimes
excepcions puntuals, el sistema d’ensenyament en castellà. Cal dir,
a més, que el sistema de línies en valencià depèn de la sol·licitud
expressa dels pares, que el sistema d’incorporació progressiva
depèn de la competència lingüística dels professors –no exigida a
priori a l’accés a la docència– i que tots dos són minoritaris i amb
una distribució territorial irregular.

En definitiva, generalment se seguia en tots els terrenys la política de
la progressivitat i la voluntarietat. I, així, l’administració autonòmica i
local valenciana, si bé va valencianitzar la nomenclatura i la retolació
externa, la promoció de la llengua no va anar molt més enllà de valorar
el coneixement del català com a mèrit en els concursos i oposicions,
promoure la realització voluntària de cursos de formació per als
funcionaris i establir gabinets lingüístics dedicats, sobretot, a la
traducció de documents. La manca de voluntat política de fer del català
la veritable llengua pròpia i d’ús preferent de l’administració valenciana
i la falta de sistematicitat en l’aplicació va produir uns usos lingüístics
jerarquitzats, desiguals i sovint purament simbòlics i incoherents, que
de cap manera atorgaven seguretat jurídica suficient per a garantir
els drets lingüístics dels ciutadans.
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Una altra fita important és la creació, mitjançant el Decret 47/1989, de
4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), organisme que té
la funció d’expedir els certificats administratius oficials de
coneixements de llengua en els diversos nivells i especialitats. Aquest
organisme, adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura, la qual
finalment, juntament amb l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana, exercia l’autoritat lingüística, i que podria haver fet un
paper important, aclaridor i pedagògic si hagués aplicat criteris
científics i homogenis d’actuació, no va homologar els certificats propis
amb els expedits per l’administració catalana i balear fins l’any 1994,
precisament quan el PSPV-PSOE ja albirava clarament que podia
perdre la seua majoria en les properes eleccions autonòmiques.

També en aquest període es van dur a terme algunes campanyes de
promoció de l’ús de la llengua en la ràdio i la televisió i es van crear
línies de subvencions per a ajudar, en el terreny comercial, les
empreses i els comerços que volien valencianitzar-se el nom o la
imatge corporativa i les entitats privades (associacions i fundacions)
que feien “foment del valencià”. Tanmateix, les ajudes eren molt
minses, pràcticament testimonials i no significaven més que un petit
suport al voluntarisme social. D’altra part, les administracions de
l’Estat radicades al País Valencià, així com l’administració de Justícia,
no van ser objecte de cap política de normalització i l’única actuació
que es va fer va ser la de generalitzar l’oferta de cursos voluntaris
per a funcionaris. L’ús del valencià en aquests àmbits era i és molt
excepcional i no exempt de conflictes.

Sense dubte, però, la gran oportunitat perduda per a la normalització
del català al País Valencià ha estat la creació de la ràdio i la televisió
valencianes (1984, Llei de creació de Radiotelevisió Valenciana),
perquè des del primer moment es van decantar per un model
lingüístic diglòssic, dialectalitzant i en molts casos allunyat de
l’estàndard. En efecte, Canal 9, que va començar les seues emissions
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a l’octubre de 1989, emet els programes i pel·lícules de màxima
audiència en castellà, mentre que el valencià l’utilitza només per als
programes infantils, els informatius i la reduïda producció pròpia. A
més, molt aviat començà una política lingüística que consistia a
censurar les paraules que es consideraven “massa” catalanes. Així,
el 1991, Amadeu Fabregat –director general de RTVV durant l’etapa
socialista– publicà una llista de centenars paraules prohibides en
Canal 9 i va dur a terme una persecució contra l’equip de correctors
lingüístics de Televisió Valenciana que va acabar amb
l’acomiadament d’una bona part d’ells.

Fins aquell moment, l’administració havia utilitzat les mateixes
formes lingüístiques que la universitat i les editorials valencianes,
és a dir, l’estàndard resultant de l’actualització de les Normes de
Castelló. Ara, però, amb aquesta prohibició, imitada en diverses
conselleries, ens locals i fins i tot pel Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, s’iniciava una perillosa davallada que insistia en els
particularismes i s’encaminava a la dialectalització i a la separació
lingüística entre el “valencià” i el “català”, cosa que venia a afegir-
se a la confusa situació jurídica del català determinada per
l’ambigüitat de l’Estatut d’Autonomia i la LUEV.

Tots aquests fets, juntament amb la manca de col·laboració amb la
resta de territoris de la comunitat lingüística, donaren com a resultat
la utilització exclusiva del terme “valencià”, la qual legitimava
aparentment els defensors del secessionisme lingüístic: la nostra
llengua és el valencià, perquè així ho diu l’Estatut d’Autonomia i la
Llei d’ús i ensenyament i és un idioma diferent del català sense més
connexió, en el millor dels casos, que el seu origen romànic comú.
És el que hem anomenat la interpretació “nominalista”, presa com a
base legal per al secessionisme lingüístic i que algunes resolucions
judicials, incloent-hi el Tribunal Suprem, han aplicat. En efecte,
l’anticatalanisme organitzat i els fenòmens reaccionaris de
resistència a la normalització del català, encara que més minoritaris
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i radicalitzats a mesura que es consolidaven les institucions
d’autogovern, no han deixat mai d’existir i han intentat, fins i tot
acudint a la via judicial, impedir la normalització, atacant, com
sempre, el punt de la denominació de la llengua. L’objectiu més
freqüent d’aquests, ajudats per la premsa anticatalanista, ha estat
el món acadèmic i la universitat. El cas paradigmàtic ha estat el recurs
que interposaren un grup d’estudiants d’ultradreta contra els Estatuts
de la Universitat de València que recollien el nom de català per a la
llengua pròpia de la institució.

Podem afirmar, doncs, que l’estratègia d’ocultar sistemàticament
l’adscripció del valencià a la llengua catalana que va utilitzar el PSOE
al llarg del seus mandats no ha servit per a desactivar
l’anticatalanisme, ans al contrari, ha contribuït a legitimar les seues
tesis, gràcies al valor normatiu i simbòlic de la denominació
estatutàriament establerta i exclusivament utilitzada en els usos
oficials, administratius i legals. Igualment, malgrat que es van produir
progressos importants, sobretot en l’ensenyament, no podem dir que
la política de normalització haja reeixit perquè no ha tingut l’impuls,
la decisió i el desplegament normatiu suficients per a ser aplicada i
perquè ha estat basada en el voluntarisme dels sectors més actius
amb poc suport oficial, econòmic i normatiu. El PSOE, malgrat gaudir
de majoria durant tres legislatures consecutives, va renunciar
conscientment a intentar normalitzar el català de forma efectiva tant
en l’ensenyament com en l’administració i sobretot en els mitjans
públics de comunicació. Aquests i, en particular, la televisió es va
convertir en un altaveu on la llengua pròpia ocupava llocs marginals
i presentava una imatge de subordinació, a banda de ser el camp on
es va assajar la censura secessionista que després s’ha introduït
en altres àmbits.
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El PP va obtenir la majoria relativa en les eleccions autonòmiques
de maig del 1995. Al juliol, Eduardo Zaplana formava govern juntament
amb Unió Valenciana, la qual va obtenir, a canvi del suport
institucional, dues conselleries (Agricultura, Pesca i Alimentació i
Medi Ambient), la presidència de les Corts Valencianes (que va
ocupar Vicente González Lizondo, famós líder anticatalanista) i la
direcció de l’Institut Valencià de la Joventut.

La política lingüística valenciana va prendre des d’aleshores una
nova orientació. Si fins a aquell moment s’havia caracteritzat per
una extrema timidesa i per l’ambigüitat respecte a la unitat de la
llengua, ara, el baix ús del valencià es combinaria amb un
secessionisme lingüístic proclamat amb tota la seua força i en tots
els terrenys possibles. El PP ho va fer directament, apartant Unió
Valenciana de la gestió directa dels afers relacionats amb la
llengua, en part per eliminar un adversari polític i en part per
convicció pròpia. Així, mentre formalment es mantenien els criteris
generals i les grans línies fixades a l’etapa anterior, especialment
pel que fa a l’ensenyament i a l’administració pública, el PP va fer
seus els plantejaments més secessionistes d’aquesta organització
política i va començar, de forma sistemàtica, a atacar la unitat de
la llengua en les més diverses formes possibles.

La primera manifestació en aquest sentit no es va fer esperar. Les
conselleries i departaments administratius controlats per Unió
Valenciana així com alguns ajuntaments i diputacions governats pel
Partit Popular començaren a utilitzar la gramàtica secessionista
(Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació...). A més d’aquests
casos concrets, i amb caràcter general, en tota l’administració
valenciana passaren a utilitzar-se les formes més dialectals i
localistes del valencià, per tal d’allunyar-lo progressivament de
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l’estàndard i provocar una mena de caos lingüístic sense precedents,
fet especialment cridaner en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Es va suprimir la Direcció General de Política Lingüística, que va
quedar diluïda en la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística i ben aviat i sense cap justificació, es
va dictar l’Ordre de 22 de desembre, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, per la qual es posava fi a la reciprocitat en
l’homologació de certificacions administratives als territoris de la
comunitat lingüística. Aquesta ordre derogava l’homologació amb
els Certificats de Coneixements de Valencià expedits per la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, els certificats
administratius catalans i balears expedits per la Junta Permanent
de Català i per la Junta Avaluadora de Català, respectivament, així
com també amb la llicenciatura superior en la matèria, el títol de
llicenciat en Filologia Catalana, que a partir d’aquell moment no tindria
per a l’administració valenciana cap reconeixement oficial.

El PP va institucionalitzar els atacs a la universitat i, de la mateixa
manera que un grup d’estudiants feixista anys enrere havia impugnat
judicialment la denominació “llengua catalana” fixada en els Estatuts
de la Universitat de València, ara el Consell de la Generalitat
modificava, mitjançant el Decret 5/1997, de 28 de gener, el text dels
Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló que també la recollien,
tot substituint-la per l’única de “valencià” i al·legant que s’oposava
a l’Estatut d’Autonomia.

Però el procés judicial contra la Universitat de València havia arribat al
Tribunal Constitucional i aquest va dictar una importantíssima sentència,
la STC 75/1997, de 21 d’abril, la qual refutava la interpretació nominalista
aplicada fins i tot pel Tribunal Suprem i deixava sense suport jurídic el
secessionisme lingüístic. L’alt tribunal reconeixia la plena
constitucionalitat i legalitat de la denominació “llengua catalana” i
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afirmava que aquesta no s’oposava a la denominació “valencià”
recollida a l’Estatut d’Autonomia i que la Universitat, fent ús de
l’autonomia que li és pròpia, havia optat per una denominació que tenia
suport científic i legal.

Immediatament després d’aquesta sentència, que finalment aclaria
jurídicament l’ambigüitat legislativa valenciana i impedia l’aplicació
de les interpretacions nominalistes, semblava que s’havia tancat
definitivament la qüestió. Res més lluny de la realitat, com veurem.
Només calgué una setmana perquè el PP promogués i aprovés, a
les Corts Valencianes, una resolució segons la qual:

L’idioma valencià és l’idioma de tots els valencians, diferent i
diferenciat de les altres llengües de l’Estat espanyol sense cap
ambigüitat, matís o assimilació amb altres llengües emparades en
criteris acadèmics, científics o qualsevol altres aliens a la legalitat
vigent.

A les poques setmanes, tenia lloc a València una gran manifestació,
convocada institucionalment contra la sentència del Tribunal
Constitucional i en “defensa de l’idioma valencià”.

Però el PP es va adonar ràpidament que aquestes manifestacions
no tenien cap eficàcia jurídica i que no podien per se modificar la
situació creada a partir del reconeixement jurídic explícit i al més alt
nivell de la unitat de la llengua catalana. Per aquest motiu, i
paradoxalment, autoproclamant-se artífex de la pau lingüística,
Eduardo Zaplana, llavors president de la Generalitat, de la mà del
Consell Valencià de Cultura, començà el procés que culminaria en
l’aprovació de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua. El 17 de setembre de 1997 les Corts Valencianes van aprovar,
amb els vots del PP, PSOE i UV, demanar al Consell Valencià de
Cultura un “dictamen sobre qüestions lingüístiques”, cosa que va
dotar de legitimitat democràtica i institucional el procés.
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Amb el dictamen es pretenia establir la definició de l’idioma, la
determinació del nom, de la normativa gramatical i de la institució
normativitzadora, tot això basant-se en “fonaments històrics i
científics”. El resultat va ser el més absolut menyspreu al consens
científic, filològic i jurídic, a les institucions legalment competents
en la matèria (Institut d’Estudis Catalans i Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana) i als valencians compromesos amb l’ús de
la llengua, que semblava que mai no havien sabut quina llengua
parlaven, ni quina era la seua gramàtica, ni quina institució la
regulava, perquè, de fet, el pacte formal sobre la normativa de l’idioma
havia estat aprovat el 1932 en l’acord que donà lloc a les Normes de
Castelló, unitàries respecte a la resta de l’àrea lingüística, i aquesta
era la normativa que s’aplicava en l’ensenyament, en la universitat,
en el món editorial i, fins i tot, en l’administració.

Al final, però, s’aprovà la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que recollia el dictamen
del Consell Valencià de Cultura i que marcava un important punt
d’inflexió en la normativa lingüística del català. En primer lloc, la Llei
definia en el seu preàmbul “l’idioma valencià”, formulació amb rang
d’“idioma” fins aleshores inexistent en la normativa autonòmica i
que afavoria encara més la interpretació nominalista, atesa la manca
de referència a la denominació llengua catalana.

En segon lloc, la Llei atorgava a la nova acadèmia la competència
de determinar i elaborar la normativa lingüística d’aquest “idioma
valencià” (article tercer), fins aquell moment atribuïda legalment a
l’Institut d’Estudis Catalans, la qual cosa no sols obria la porta a
l’existència de dues normatives per al català sinó que, a més, donava
origen a un evident conflicte de normes.

Finalment, la Llei preveia que les seues decisions tindrien eficàcia
erga omnes, o siga, respecte a tothom, la qual cosa incloïa els poders
públics, les administracions públiques, el sistema educatiu i els
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mitjans de comunicació, així com també les entitats, els organismes
i les empreses de titularitat o finançament públics (article cinquè).

Les conseqüències pràctiques han estat múltiples. L’articulat
d’aquesta llei autoritza l’Acadèmia a determinar la normativa (ja
ho ha fet mitjançant les resolucions 10/2002 i 12/2002, de la
Presidència de l’AVL), és a dir, a regular, d’una manera formal i
amb capacitat d’imposar en totes les relacions públiques i
administratives el model lingüístic que els ciutadans han d’emprar.
Així, pot donar-se el cas que una publicació no puga concórrer a
una subvenció perquè s’al·legue que no està escrita en cap llengua
oficial del País Valencià, si no segueix la normativa d’aquesta
acadèmia. Hom pot presentar una queixa o un recurs davant una
administració o una demanda en un jutjat i que no es tinga en
compte per aquest mateix motiu, com si es presentés en una llengua
aliena o estrangera. Les decisions de l’AVL són imperatives per a
tots els usos públics.

La institucionalització de valencià com a nom únic per a la llengua,
l’establiment d’una autoritat i una normativa paral·lela a l’existent
fins ara i la seua executivitat han implicat l’intent més greu i perillós
de trencament en el pla jurídic de la unitat de la llengua catalana.

Poc després, en les eleccions del 1999, el PP va obtenir la majoria
absoluta a les Corts Valencianes. UV no hi va aconseguir cap escó i,
amb greus enfrontaments interns i sense el seu capdavanter V.
González Lizondo, pràcticament va desaparèixer de la vida política.
La seua existència resultava ara innecessària, ja que el PP havia
assumit la bandera de l’anticatalanisme més ferotge i alhora, més
operatiu. En la segona legislatura popular, mentre l’aprovació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es feia realitat, amb
l’acord explícit del PSOE i el vistiplau dels governs català i espanyol,
els atacs a la llengua, especialment, a la unitat, no van deixar de
produir-se.
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En aquesta legislatura (1999-2003) el Govern valencià va dictar tot
un seguit de normes importants, relatives a diverses qüestions
lingüístiques: l’ensenyament d’idiomes, la publicació de les lleis, el
contingut de l’ensenyament obligatori i el batxillerat, el requisit
lingüístic per als professors (exigència de coneixement de la llengua
en oposicions i concursos), etc. Els pitjors pronòstics es van
confirmar. La pretensió era la de modificar la legislació valenciana
per consolidar normativament el secessionisme lingüístic. Així, es
van aprovar, entre d’altres, el Decret 48/1999, de 5 d’abril, que regula
els continguts de valencià a les escoles oficials d’idiomes, tot
ignorant la denominació oficial de català establerta a la norma estatal
que crea aquests estudis i buidant de cobertura legal els
ensenyaments impartits a les escoles d’idiomes del País Valencià;
la resolució que publicava la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat Valenciana,
que permet la publicació de les lleis en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) en “llengua valenciana” (ja existia la versió catalana del BOE);
els decrets 39/2002 i 50/2002, pels quals s’estableix el currículum de
l’ensenyament secundari obligatori (ESO) i batxillerat,
respectivament, i segons els quals només s’estudiaran, en
l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura els autors que hagen
nascut dins els límits geogràfics de l’actual comunitat autònoma
valenciana; el Decret 62/2002, pel qual s’estableix per primera vegada
el requisit lingüístic en l’ensenyament, decret que, una vegada
desplegat per les corresponents convocatòries de procediments
selectius d’accés a la funció pública, ha considerat que el títol de
llicenciat en Filologia Catalana no és vàlid per a acreditar
coneixements de “valencià”...

Mentrestant, el PSOE s’avenia a donar la seua conformitat a la
constitució de l’AVL pactant amb el PP el nom dels acadèmics que
formarien part de la institució i legitimant el discurs, segons el qual
s’estava produint un altre gran pacte lingüístic, similar al de
l’Estatut, que donaria lloc a la resolució definitiva del conflicte.
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L’Acadèmia, una vegada ja en funcionament, aprovava el “referent
lingüístic del valencià” mitjançant dues resolucions, 10/2002, de 4
d’abril i 12/2002, de 31 de maig. Els acords recollien el fet que
“L’Acadèmia ha començat a elaborar una Gramàtica valenciana i
un Diccionari valencià que, una vegada acabats i aprovats, seran
els principals referents normatius oficials de l’idioma”, alhora que
fixava els criteris ortogràfics, gramaticals i lèxics a fi de “prioritzar
i recuperar solucions lingüístiques genuïnes”, i que acompanyaven
amb una llarga llista de paraules i formes “genuïnes”. El referent
del valencià consistia a definir les preteses formes valencianes
cercant les més separades del català estàndard per tal de construir
el vertader i “genuí” valencià. El Govern, poc després, acordà
“adoptar i fer pròpies com a oficials les solucions lingüístiques
aprovades per l’AVL”.

Paral·lelament, es retallava el pressupost per al programa de
promoció i ús del valencià, se subvencionaven generosament les
entitats secessionistes com Lo Rat Penat, la Real Academia de
Cultura Valenciana i l’Associació d’Escritors [sic] en Llengua
Valenciana. A més, en les convocatòries d’ajudes públiques per a
promoció del valencià a entitats sense ànim de lucre s’introduïa
una clàusula segons la qual no rebrien subvencions les que
inclogueren, en el seus estatuts, denominacions “no oficials” de
la llengua o del territori valencians, és a dir, aquelles que parlessen
de català o de País Valencià.

També continuava la censura, per la via de les “recomanacions”, dels
llibres de text, que havien de passar un examen administratiu previ
per tal que la Conselleria d’Educació els declarés “materials curriculars
aprovats”. En efecte, es van dictar diverses resolucions sobre
aprovació de projectes editorials en valencià en què s’indicava a totes
les editorials que havien de “respectar la priorització i recuperació de
les solucions lingüístiques genuïnes expressades en l’Acord de l’AVL”,
seguint el “referent del valencià” comentat anteriorment. Però encara
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més, posteriorment, el ple de l’AVL va aprovar unes “Orientacions i
suggeriments per a l’elaboració de materials curriculars escrits en
valencià” (desembre de 2002), un document que continua marcant la
línia del particularisme dialectalitzant i que constitueix, segons els
especialistes, un disbarat pedagògic.

Cal dir que aquestes actuacions de l’administració valenciana no
han estat d’aplicació pacífica i que totes han estat contestades,
criticades i fins i tot i en la mesura d’allò possible, impugnades
judicialment pels sectors socials més compromesos amb la defensa
de la llengua. Així, professors, associacions de pares i mares,
entitats culturals, universitats, sindicats i en general, la societat
civil organitzada, s’han mostrat contraris a la política lingüística
del PP. Com a exemple, hem d’assenyalar que l’ordre que
deshomologava els certificats administratius va ser impugnada
judicialment per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i pel
Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament - Intersindical
Valenciana (STEPV-Iv), i que a hores d’ara es troba pendent de
resolució en el Tribunal Suprem. Igualment, han estat impugnades
per la Universitat de València, ACPV, l’STEPV-Iv i diversos opositors
les ordres de convocatòria d’oposicions que no recollien títol de
llicenciat en Filologia Catalana com un dels que permetia eximir de
la prova de coneixements de valencià. En aquest cas, ja hi ha hagut
cinc sentències favorables del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana que reconeixen la validesa i l’aptitud del títol
amb aquests efectes. I en aquest sentit, resulta paradigmàtica
l’oposició del Consell de la Generalitat als estatuts novament
aprovats per les universitats valencianes arran de la reforma
obligatòria que ha exigit l’aplicació de la Llei Orgànica d’universitats
(LOU), perquè incloïen la denominació llengua catalana. Cal
recordar, per valorar fins on arriba la ingerència, el menyspreu per
l’ordenament legal i l’anticatalanisme del Govern valencià del PP,
que la legalitat d’aquesta denominació ja havia estat resolta pel
Tribunal Constitucional i fins i tot reiterada per un dictamen del
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Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, òrgan de la
Generalitat que informa preceptivament si les normes s’ajusten a
l’ordenament jurídic. Les universitats, doncs, s’han vist obligades
a acudir novament als tribunals per tal de tornar a defensar la
inclusió d’aquesta denominació en els seus estatuts, i els recursos
estan a hores d’ara pendents de resolució.

La darrera legislatura sota la majoria del PP, iniciada el 2003, va començar
amb la prohibició del president de les Corts Valencianes, Julio de España,
que un dels diputats jurés el seu càrrec d’acord amb la fórmula històrica,
és a dir, en català. El nou president de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, va fer a l’inici del seu mandat una proclama, el Decàleg
d’Ares del Maestrat, amb deu punts d’actuació dirigits a “fomentar l’ús
del valencià entre la societat amb l’exemple diari de l’Administració”.
Aquesta declaració, que va ser profusament recollida pels mitjans de
comunicació, no ha tingut mai però cap virtualitat perquè no s’ha
concretat en cap resolució administrativa, és a dir, no té més existència
material que la d’una declaració a la premsa.

De fet, la política de Camps ha implicat un revifament del
secessionisme i l’anticatalanisme, tal com ha evidenciat la polèmica
atiada arran de la traducció de la Constitució Europea i la petició de
l’oficialitat a la Unió Europea de les llengües oficials a l’Estat espanyol
que no són el castellà. El Consell de la Generalitat Valenciana no
sols ha fet pronunciaments formals i mediàtics absolutament
secessionistes sinó que, a més, ha arribat a anunciar un recurs
judicial contra el memoràndum de reforma del reglament lingüístic
de la Unió Europea presentat pel ministre d’Afers Estrangers, Miguel
Ángel Moratinos, perquè no reconeixia el valencià com a llengua
independent i diferent del català.

En resum, constatem que el govern del PP al País Valencià no ha
consolidat la tasca de normalització tímidament iniciada pel
PSPV-PSOE, perquè no ha incidit en cap dels aspectes normatius
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necessaris i a més, ha instigat la reactivació del conflicte
lingüístic: ha censurat el nom de la llengua de forma sistemàtica
(estatuts de les universitats, subvencions a associacions,
contingut dels llibres de text, no reconeixement del títol de
llicenciat en Filologia Catalana, etc.); ha intentat fer del “valencià”
una llengua diferent del “català” (deshomologació dels certificats
administratius, referent normatiu, currículum de l’ensenyament);
ha creat un òrgan referent i separat de qualsevol altre per a la
llengua, l’AVL; i finalment, ha protagonitzat un enfrontament
permanent amb el món acadèmic, l’ensenyament, els sindicats i
les entitats de defensa de la llengua.

Així, la política popular es pot definir en base a dos grans eixos
finalistes: d’una part, instigar i mantenir el conflicte lingüístic per tal
d’amagar el conflicte real, el de l’ús, i, d’altra part, fer del valencià
una llengua diferent del català quan l’ús no es pot desencoratjar o
impedir.

2.4. El dictamen de 9 de febrer de 2005 de l’Acadèmia Valenciana2.4. El dictamen de 9 de febrer de 2005 de l’Acadèmia Valenciana2.4. El dictamen de 9 de febrer de 2005 de l’Acadèmia Valenciana2.4. El dictamen de 9 de febrer de 2005 de l’Acadèmia Valenciana2.4. El dictamen de 9 de febrer de 2005 de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua: reconeixement real de la unitat de la llengua?de la Llengua: reconeixement real de la unitat de la llengua?de la Llengua: reconeixement real de la unitat de la llengua?de la Llengua: reconeixement real de la unitat de la llengua?de la Llengua: reconeixement real de la unitat de la llengua?

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat (9 de febrer de 2005)
un “dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la
denominació i l’entitat del valencià”, en què afirma que aquest forma
part de la mateixa llengua que els altres territoris anomenen català:

D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística
acumulades des del segle XIX fins a l’actualitat (estudis de
gramàtica històrica, de dialectologia, de sintaxi, de lexicografia...),
la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista
de la filologia, és també la que compartixen les comunitats
autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat
d’Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia d’altres
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territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental aragonesa,
la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels Pirineus
Orientals).

La importància d’aquest document de l’AVL prové del fet que es tracta
d’un dictamen que aprova “amb caràcter prescriptiu”, en la mesura
que és la institució de la Generalitat Valenciana que, d’acord amb la llei,
“té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística
de l’idioma valencià” i la de “vetlar pel valencià partint de la tradició
lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així
com, la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes
de Castelló.” (article 5 de la Llei de creació de l’AVL).

Atès aquest caràcter prescriptiu, l’AVL ordena publicar el dictamen
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) “als efectes
prevists en l’article 5 de la mateixa Llei”, article que diu literalment:

Les decisions de la AVL, en l’exercici de les funcions que hi [sic]
corresponen, hauran de ser observades per totes les Institucions
de la Generalitat, pels Poders Públics, per la resta d’Administracions
Públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de comunicació, les
entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que
compten amb finançament públic.

El fet determinant és que per primera vegada la Generalitat
Valenciana i, en aquest cas, la institució encarregada de vetlar per
la llengua pròpia, reconeix amb claredat que el valencià forma part
de la llengua catalana i deixa constància que el nom català ha estat
usat pels valencians al llarg de la història i que té un reconeixement
jurídic i jurisprudencial a l’Estat espanyol:

la denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català,
documentada en determinades fonts valencianes (annex 5), i
generalitzada en l’àmbit de la romanística i de la universitat
valenciana de les últimes dècades.
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[...]

És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a
designar esta llengua: la de valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts
d’autonomia de Catalunya i les Illes Balears, i avalada per l’ordenament
jurídic espanyol (annex 8) i la jurisprudència (annex 9).

En principi i vist el caràcter prescriptiu, el dictamen hauria de servir
perquè totes les administracions públiques, començant per la
Generalitat Valenciana, reconeguessen sense ambages la unitat de
la llengua catalana i l’equivalència de les denominacions oficials de
català i valencià.

Ara bé, els passatges que hem reproduït són els més clars i
favorables a aquesta posició, i són estrictament declaratius:
constaten només una realitat. Tota la resta del dictamen i
significativament quan l’AVL es decanta per una opció concreta i
recomana als poders públics una certa actuació, se situa en la línia
minimitzadora quan no neutralitzadora de l’aplicació normal i pràctica
de la unitat del català.

En primer lloc, sembla propugnar l’exclusivitat de la denominació
valencià al País Valencià:

La denominació de valencià és, a més, l’establida en l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Per tant, d’acord amb la
tradició i amb la legalitat estatutària, l’AVL considera que el terme
més adequat per a designar la llengua pròpia en la Comunitat
Valenciana és el de valencià, denominació que s’ha preservat
legalment, ja que és una de les principals senyes d’identitat del
nostre poble. Este nom pot designar tant la globalitat de la llengua
que compartim amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó ja
esmentats, com també, amb un abast semàntic més restringit, la



45

modalitat idiomàtica que ens caracteritza dins d’eixa mateixa
llengua.

I fins i tot dóna plena validesa al nom llengua valenciana per a designar la
llengua en el seu conjunt:

Així mateix, és plenament vàlida la denominació de llengua
valenciana, sense que este ús implique que es tracte d’un idioma
diferent del compartit amb els altres territoris ja indicats.

Novament, després de constatar que “a Espanya hi ha dos
denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de
valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana,
i la de català, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya i
les Illes Balears, i avalada per l’ordenament jurídic espanyol (annex 8) i
la jurisprudència (annex 9)”, minimitza i deixa mig amagat el fet que
l’ordenament jurídic espanyol que cita estableix que les antigues
denominacions “Llengua valenciana”, “Llengua i cultura valencianes”
i “Lingüística valenciana”, dels plans d’estudis superiors, queden
subsumides sota la denominació oficial única de Filologia Catalana.

Ben al contrari, l’AVL torna a decantar-se en aquest sentit oposat:

l’AVL considera necessari que els governs autonòmics implicats,
en col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures
pertinents (habilitació de fórmules sincrètiques o similars, per
exemple) a fi que, especialment fora d’eixe àmbit lingüístic,
s’harmonitze la dualitat onomàstica del nostre idioma amb la
projecció d’este com a una entitat cohesionada i no fragmentada.
Estes fórmules s’haurien d’anar introduint també en àmbits
acadèmics o d’una altra naturalesa. D’esta manera es podria
garantir coherentment la legítima presència del gentilici valencià
fora de la nostra Comunitat i, alhora, conciliar la realitat filològica
amb la realitat legal i sociològica valenciana.
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El dictamen, doncs:

a) Recomana “fórmules sincrètiques o similars”. Més amunt el text
havia esmentat “fórmules compostes o sincrètiques tals com llengua
valenciana i catalana”, amb la qual cosa s’ha de suposar que per
“similars” cal entendre les compostes del tipus valencianocatalà,
valencià/català, valencià-català. En aquesta línia, l’AVL deixa
constància que s’hauria de garantir “la legítima presència del gentilici
valencià fora de la nostra Comunitat” a l’hora de denominar la llengua
en àmbits supraautonòmics, és a dir, que el nom de la llengua hauria
d’incloure necessàriament el gentilici valencià.

b) En comptes d’assumir la realitat de “l’ordenament jurídic espanyol”
que institueix el nom de la titulació de Filologia Catalana en
l’ensenyament superior, proposa la línia contrària: que les
denominacions compostes “s’haurien d’anar introduint també en
àmbits acadèmics o d’una altra naturalesa”.

Quant al model de llengua, l’AVL afirma que “el que es proposa, per
al conjunt de la llengua, és, per tant, una codificació policèntrica
alhora que convergent”, però, de fet, no s’està d’usar en un text de
la màxima formalitat com és un dictamen sobre llengua formes gens
“convergents” i sí netament particularistes com este (per aquest),
compartixen (per comparteixen), mitat (per meitat), mentres (per
mentre), o adés “en la Comunitat Valenciana”, adés “a Portugal i al
Brasil” i “a Espanya”.

Totes aquestes formes que ara refusa d’utilitzar donant exemple de
“convergència” són formes clàssiques valencianes, generalitzades
en la “normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló”
que invoca en el punt 1. Són, en definitiva, les que havien estat
normals en el model valencià estàndard fins a les censures
lingüístiques del Govern valencià del PP i l’aparició de l’AVL.
Reclamar, doncs, com fa l’AVL “un model de llengua convergent,
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basat en formes clàssiques integradores” és una hipocresia de qui
no practica allò que predica.

Finalment, un altre dels punts preocupants és que, malgrat la
proclamació formal i teòrica de la unitat de la llengua, en la pràctica
l’AVL no concep una comunitat lingüística, és a dir, un àmbit en què
tot producte en la llengua pròpia pot circular arreu sense traves
idiomàtiques. En un dels pocs passatges en què parla de les
condicions sociolingüístiques, l’AVL no veu cap contradicció entre
“un context de globalització creixent” que cita per caracteritzar el
món actual i l’èmfasi per “disposar de versions valencianes pròpies”
(o siga, en la modalitat valenciana) en els “mitjans de comunicació,
productes audiovisuals, aplicacions informàtiques, mercat editorial,
texts litúrgics i religiosos” i un etcètera que encara deixen obert
amb punts suspensius. Així, tant se val afirmar la unitat de la “llengua
compartida” si en l’aplicació pràctica se li nega la viabilitat d’un
intercanvi lingüístic real i si per a cada producte audiovisual,
informàtic, editorial, etc., sembla que se’n necessite una versió
estrictament valenciana. Això és precisament la negació de la
comunitat lingüística.
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3. LES SOLUCIONS DEL CONFLICTE

3.1. Els problemes, les indecisions i els reptes3.1. Els problemes, les indecisions i els reptes3.1. Els problemes, les indecisions i els reptes3.1. Els problemes, les indecisions i els reptes3.1. Els problemes, les indecisions i els reptes

El nom que els valencians donen espontàniament i popularment a la
llengua pròpia és, des de fa segles, valencià. Aquest nom, igual com els
també populars mallorquí, eivissenc o català –pres aquest darrer en el
sentit més restringit– no ha implicat, en la designació i la percepció
espontània dels parlants, que aquests consideren que la llengua que
parlen es redueix exclusivament al País Valencià, a Mallorca, a Eivissa
o Catalunya, respectivament. El problema es presenta quan cal usar un
nom global i general que designe la llengua en aquestes dues condicions:
en la seua unitat i en contexts formals. En la parla espontània no hi ha
cap entrebanc important si en cada territori i en la conversa quotidiana
es continua anomenant la llengua amb el corresponent nom popular,
noms que, d’altra banda, tenen una llarga tradició.

Ara bé, és evident que quan ens trobem en les condicions d’una
designació global i formal s’imposa una designació neutra i unitària.
Per al nom d’una llicenciatura universitària en filologia, per a referir-
nos a la llengua en una llei, per a la denominació en sol·licitar-ne
l’oficialitat a la Unió Europea i per als documents oficials en general
–per posar uns quants exemples–, no podem recórrer a l’atzar o per
torn als diversos noms que rep la llengua en els diferents territoris ni
menys encara a una enumeració d’aquests noms. Com totes les
llengües que gaudeixen d’una situació de normalitat, cal que tinga
una denominació general i comuna que la designe de manera
unitària, formal i inequívoca.

Per al nostre cas, la denominació que al llarg de la història ha estat
la més general, aquella en què han confluït els parlants i els escriptors
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de tots els territoris, és català. De fet, a banda dels “catalans” en
sentit restringit, l’han usada per a la llengua pròpia valencians i illencs
de totes les èpoques i ha estat també la que més comunament ens
han donat els parlants d’altres àmbits lingüístics. Per concloure, en
el terreny acadèmic i científic, català és el nom que unànimement
se li dóna en lingüística i filologia.

La raó de la preferència es deu, com en tantes altres llengües, al fet
que la llengua nasqué a Catalunya i que si es parla al País Valencià
i a les Illes Balears ha estat per “exportació”: per la repoblació amb
gent catalana subsegüent a la conquesta, l’establiment dels regnes
medievals de València i Mallorques i la difusió com a llengua general
entre pobladors minoritaris d’altres procedències. És tan simple com
que el castellà es diu així perquè s’originà a Castellà, i si es parla a
Andalusia, Múrcia o al Perú és, igualment, per una repoblació inicial
de castellans i pel fet de convertir-se en llengua general de
comunicació en aquests territoris. O que l’anglès és originari
d’Anglaterra i com a llengua dels Estats Units, Austràlia o Nova
Zelanda és conseqüència, en principi, de repoblacions amb gent de
parla anglesa.

A tot arreu del món són nombrosíssims els casos d’estats
independents o de territoris inclosos en un estat en què la llengua
que s’hi parla es designa amb el nom d’un altre país, estat o territori.
Sense anar-nos-en de l’Europa occidental, trobem que Suïssa té com
a llengües oficials el francès, alemany i italià, noms que es refereixen,
respectivament, a França, Alemanya i Itàlia, estats independents
circumveïns. Bèlgica és formada per dues comunitats lingüístiques
majoritàries, anomenades precisament amb els gentilicis dels dos
estats fronterers: l’una, la valona, de llengua francesa –com l’estat
veí del sud– i l’altra, la flamenca, de llengua neerlandesa, és a dir,
parlant de la llengua dels Països Baixos, com l’estat veí del nord, i
encara una minoria de parla alemanya, com l’estat amb qui confronta
per l’est. D’altra banda, entre els estats quasi homogèniament
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monolingües, a Àustria la llengua oficial i general és l’alemany, i a
Irlanda ho és l’anglès, malgrat que els irlandesos tenen històricament
una llengua nacional i pròpia, el gaèlic irlandès, ara arraconada a
petits territoris i a usos més o menys simbòlics.

Si això ocorre entre estats diferents amb tota normalitat i sense
complexos d’inferioritat ni suposades “submissions” culturals o
identitàries, al País Valencià s’hauria d’assumir amb la mateixa
normalitat d’un fet, com és la llengua, configurat per la història.
Més encara, en els casos que s’han citat, es tracta d’estats o
parts d’estats amb desproporcions demogràfiques o territorials
evidents. Comparem, per exemple, els cantons suïssos de parla
francesa, alemanya o italiana amb els estats francès, alemany o
italià; la part francòfona de Bèlgica amb França; Àustria amb
Alemanya o Irlanda amb la Gran Bretanya. Entre els territoris de
llengua catalana no es dóna, ni de lluny, una desproporció
demogràfica i territorial tan contundent; l’equilibri imposa més
una col·laboració que una possible hegemonia i això és més així
quan, com en el nostre cas, cap territori no disposa de l’aparell
d’un estat propi, amb l’excepció d’Andorra, l’únic estat que té el
català com a llengua oficial, però amb unes dimensions i unes
condicions que difícilment permeten prefigurar cap presumpte
assimilisme.

En un món tecnificat i mundialitzat com el del present, on fins i tot les
llengües establertes de fa temps i que tenen un estat al darrere
prenen mesures d’afirmació davant la fortíssima competència de
l’anglès o d’altres llengües de difusió internacional, un dels pitjors
favors que podem fer a la salut de la nostra llengua és la fragmentació
i l’aïllacionisme entre els diferents territoris. En el context actual,
dividir una comunitat que només té uns set milions de parlants i que
no compta amb estat propi –pitjor: que sovint el té en contra– és,
senzillament, dur-la a l’agonia. Més encara quan entre la població
dels territoris catalanoparlants n’hi ha una importantíssima part que
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parla una altra llengua, la qual és, a més, l’oficial de l’estat –espanyol,
francès o italià– i la que en té tot el suport i tots els avantatges.

En les condicions de descohesió sociolingüística en què hem arribat
al segle XXI, els valencians no podem encarar un altre segle sense el
greu perill de perdre la llengua que ens identifica. Perquè allò que
està en joc no és la nostra particularitat com a valencians dins el
conjunt de la comunitat catalanoparlant, particularitat ben evident,
ben ferma i la qual ningú no posa en dubte. No són els trets lingüístics
que ens identifiquen com a parlants del valencià –enfront del tortosí o
del català central, posem per cas– els que perillen. Allò que ens juguem
és si, com a poble, continuarem parlant valencià, és a dir, el nostre
català. Amb el benentès que ara no podem confiar només en la inèrcia
de la tradició ni limitar-nos a usar-lo en els reductes de la família, els
amics i els coneguts. Ni menys encara podem constituir la llengua en
una simple ”senya d’identitat”, com fan en discursos inflamats
ocasionals alguns polítics que l’utilitzen com si fos una bandera treta
a l’exaltació pública només en dates assenyalades i actes rituals,
mentre ells, el seu partit i el seu govern usen només el castellà.

Si volem ser una comunitat lingüística viable, si volem ser ciutadans
del món des de la nostra llengua i la nostra cultura, no podem tenir
l’objectiu de “mantenir” o de “preservar” el català en una actitud
resistencialista. No es tracta, doncs, de crear un reducte ni menys
encara un símbol o un monument funerari d’exaltació patriòtica:
volem la normalitat de la nostra llengua per accedir al món en i des
d’aquesta, amb la mateixa naturalitat que ho fan els parlants de
l’espanyol, l’italià o l’alemany.

En aquest context, exagerar les diferències dialectals del valencià
amb la resta de parlars catalans i sobretot amb el model general de
llengua comuna és condemnar la llengua a ser només un objecte de
curiositats particularistes o folklòriques. Impedir un model de llengua
unitari i apte per als usos més complexos i tecnificats de la nostra
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societat és tan letal com oposar-se a tenir un nom unitari que
identifique la nostra llengua en àmbits formals i oficials. És renunciar
a la normalitat, a allò que fan totes les llengües ben establertes del
nostre entorn. Així, no és casual que la immensa majoria dels que
s’oposen a un estàndard lingüístic i a una denominació unitària són
igualment contraris que el català s’use a tot arreu i amb tota
normalitat.

3.2. Anàlisi crítica de les solucions proposades3.2. Anàlisi crítica de les solucions proposades3.2. Anàlisi crítica de les solucions proposades3.2. Anàlisi crítica de les solucions proposades3.2. Anàlisi crítica de les solucions proposades

Des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, si més no, i potser per
l’exclusivitat que s’ha atorgat a la denominació estatutària com a
“oficial”, la denominació que la gran majoria dels valencians
compromesos amb la llengua li han donat no ha estat altra que valencià,
fins i tot en contexts on, per la formalitat o per la referència a la totalitat
del domini lingüístic, seria normal utilitzar el nom general de català.

Per a aquests mateixos sectors socials valencians partidaris de la
normalització lingüística, la consigna –tàcita o declarada– ha estat
“renunciem al nom en benefici de la cosa”. És a dir, “renunciem a
dir-ne català –fins i tot en les situacions en què cal usar un nom
unitari– i centrem-nos a aconseguir pas a pas la normalització
efectiva”. Segons aquesta opinió, que ha estat la imperant, el
problema aniria resolent-se gradualment fins a solucionar-se del tot
quan la normalització lingüística arribe a l’ensenyament i als mitjans
de comunicació i comence a impregnar la societat.

Ara bé, aquesta estratègia s’ha revelat inviable i, a més, costosíssima
en esforços i en credibilitat. Des del 1982, amb l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia, o des del 1983, amb la Llei d’ús i ensenyament del
valencià, han passat més de vint anys i la situació de conflicte
permanent sobre el nom ni s’ha resolt ni té traça de tancar-se en un
futur immediat. Ben al contrari, les disputes sobre la llengua –que s’han
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centrat quasi sempre en la denominació– s’han succeït amb una
regularitat implacable i, a força d’ajornar un problema crucial, no han
fet més que el valencià siga percebut socialment com a essencialment
problemàtic. En aquests vint-i-tants anys cada tres o quatre mesos ha
sorgit una nova polèmica que ha girat al voltant del nom de la llengua,
quasi sempre amb el mateix esquema: grups de pressió, mitjans de
comunicació o partits polítics que no utilitzen ni promouen altra llengua
que el castellà han apel·lat al mateix argument: “Això no és valencià:
és català”, cosa que sovint ha servit automàticament per a desbaratar
o entrebancar qualsevol iniciativa. Per contra, les persones i els
col·lectius realment compromesos amb l’ús de la llengua han hagut
de jugar a la defensiva i fer allò que realment semblava que feien:
intentar evitar la qüestió del nom, i amagar alguna cosa que pareixia
inconfessable. O siga, que han jugat a perdre.

Davant aquesta constatació, és evident que l’estratègia de “fem país
i llengua i oblidem-nos dels noms” no és viable ni garanteix l’avanç
en l’ús social i la normalitat.

En els darrers temps, però, ha sorgit una altra posició, que comença
a prefigurar-se com la “políticament correcta”, per tal com es
reclama “central” enfront dels dos suposats “extremismes”
equidistants: el secessionisme blaver i el “catalanisme”. El
blaverisme defensa, com és sabut, l’existència d’una “llengua
valenciana” independent i deslligada del català, i en la seua
formulació més radical ha anat fent-se més i més marginal amb la
dissolució de la seua expressió política (Unió Valenciana), integrada
al PP o associada a la ultradreta, i per la constatació cada vegada
més gran entre els valencians de la unitat de la llengua, a partir de la
instrucció en la pròpia llengua i de la recepció dels mitjans de
comunicació de masses en català.

El segon “radicalisme”, el del catalanisme (també anomenat
“pancatalanisme” per suggerir un expansionisme) cometria l’excés
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de voler imposar el model de llengua i el nom català sense tenir en
compte les circumstàncies socials i polítiques dels valencians i, per
tant, crearia un rebuig entre la majoria social.

Aquesta nova posició suposadament “central” i equidistant, que ara
fins i tot defensa de manera oficial l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, juntament amb alguns col·lectius i partits en la línia de la
“tercera via”, reconeix la unitat de la llengua però s’oposa a donar-
li cap altre nom que no siga valencià o que no l’incloga
necessàriament en un compost. La proposta és la següent: en direm
sempre valencià (o fins i tot llengua valenciana) i no mai català.
Valencià i llengua valenciana podran designar la llengua en la seua
totalitat, però no pas català i llengua catalana. I només hi haurà una
excepció: quan, en contexts molt formals, internacionals o que
ultrapassen l’àmbit autonònic valencià no hi haja més possibilitat
que usar un nom unitari, i llavors no en direm català sinó que caldrà
recórrer a “fórmules sincrètiques”, és a dir, composts del tipus
valencià/català (o català/valencià o valencià-català o català-
valencià). Vegem-ho tal com ho expressa literalment l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua en el seu dictamen de 9 de febrer del 2005:

l’AVL considera necessari que els governs autonòmics implicats, en
col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures pertinents
(habilitació de fórmules sincrètiques o similars, per exemple) a fi que,
especialment fora d’eixe àmbit lingüístic, s’harmonitze la dualitat
onomàstica del nostre idioma amb la projecció d’este com a una entitat
cohesionada i no fragmentada. Estes fórmules s’haurien d’anar
introduint també en àmbits acadèmics o d’una altra naturalesa. D’esta
manera es podria garantir coherentment la legítima presència del
gentilici valencià fora de la nostra Comunitat i, alhora, conciliar la
realitat filològica amb la realitat legal i sociològica valenciana.

Abans, però, havia estat la proposta signada per cinc professors
universitaris (A. Saragossà, J. Solà, R. Lapiedra, A. Quintana i B.
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Montoya) en un article publicat en la revista Presència de 9 d’abril
de 2004, en què propugnaven:

Des del punt de vista de la societat valenciana, el nom habitual
hauria de ser valencià (o llengua valenciana), de la mateixa manera
que català (o llengua catalana) són els noms usuals en les Illes
Balears i a Catalunya. En les lleis d’Espanya (o d’Europa), caldria
anomenar el conjunt lingüístic amb els dos noms (o bé llengua
valencianocatalana o catalanovalenciana, o bé valencià/català o
català/valencià).

Per la seua banda, l’Organització pel Multilingüisme també s’ha
declarat favorable a aquesta fórmula, amb l’argumentació següent:

A nivell científic o acadèmic ningú no dubta de la unitat de la llengua.
El problema de la denominació és merament polític i s’arrossega
des del moment que determinats grups polítics i socials –sobretot
valencians– han volgut fer un ús polític i partidista de la denominació
de la llengua. Per resoldre aquest atzucac, des de certs sectors
(acadèmics, culturals i cívics) s’ha propugnat una denominació
integradora de la llengua a efectes supraautonòmics: català/
valencià (o valencià/català).

[...]

La denominació català/valencià s’aplicaria en qualsevol text oficial
d’àmbit estatal, europeu i internacional en el qual es designessin
les llengües cooficials a Espanya.

Segons aquestes propostes, doncs, el fet de posar junts els noms
valencià i català podria desfer l’oposició de certs sectors valencians
que, amb la inclusió de valencià dins la designació general de la
llengua, veurien que apareix en pla d’igualtat amb el nom català. A
més, d’acord amb el que defensen alguns, així es faria visible als
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ulls de la resta del món que els valencians també són parlants
d’aqueixa llengua, cosa que resta oculta si l’anomenem català.

Per molt benintencionades que siguen, aquestes propostes es
revelen, d’una banda, impracticables i, de l’altra, extremadament
perilloses quant als resultats pràctics. Per començar, cal constatar
que ni els diversos proposants es posen d’acord amb la forma que
hauria de prendre aquest compost. Hi ha fins a sis formes possibles
que, en un moment o altre, han estat invocades: català/valencià,
valencià/català, català-valencià, valencià-català, catalanovalencià
i valencianocatalà.

Començarem pels elements units amb barra. La primera observació
que cal fer-hi és que no coneixem cap llengua al món que es
denomine amb dos elements units per una barra. Més encara: no hi
ha cap nom en la llengua –cap substantiu ni cap adjectiu– format
d’aqueixa manera.

Però hi ha un inconvenient pitjor. A més de ser un nom mal format,
indica el contrari d’allò que hi volen dir els qui el proposen. La barra
indica una opcionalitat alternativa i, així, per exemple, quan en
l’encapçalament d’un escrit posem “Senyor/Senyora” amb una barra
enmig, manifestem que ens adrecem bé a un senyor bé a una senyora,
però no a un senyor que és alhora senyora. La barra marca que o bé
es pren el primer element o bé el segon, però no pas tots dos junts.
Per tant, llegit com cal llegir-ho, si diem que un text és escrit en
“valencià/català”, allò que realment expressem és que o bé és escrit
en “valencià” o bé en “català”. En altres paraules: que amb la fórmula
valencià/català no sols recorreríem a un procediment inaudit per al
nom d’una llengua sinó que, a més, estaríem propugnant, en rigor, una
designació secessionista, una escissió entre “valencià” i “català”.

La segona opció és la dels dos noms units per un guionet: català-
valencià i valencià-català. I novament ens topem amb un nom mal
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format, si és que pretenem que signifique allò que hauria de voler
dir: una única llengua. Perquè dos noms de llengua units per un
guionet indiquen una entitat bilingüe, de dues llengües. Comprovem-
ho en els noms dels diccionaris: diccionari català-italià o traductor
anglès-català indiquen, respectivament, un diccionari bilingüe que
parteix del català per donar equivalents en italià, i un traductor que
opera de l’anglès al català.

L’única excepció és potser el Diccionari català-valencià-balear, nom
tan desafortunat des del punt de vista lingüístic com valuosa és la
informació que conté. Precisament per això, Francesc de Borja Moll,
el seu coautor principal juntament amb Antoni M. Alcover, creia
oportú obrir la introducció a l’obra amb aquest aclariment:

Segons el llarg subtítol que duu aquest Diccionari, és una obra com-
prensiva de la llengua que es parla “al Principat de Catalunya, al
Regne de València, a les illes Balears, al departament francès dels
Pirineus Orientals, a les Valls d’Andorra, al marge oriental d’Aragó i
a la ciutat d’Alguer de Sardenya”.

El nom que designa més pròpiament aquesta llengua és l’adjectiu
català: en dir llengua catalana queda denominat el conjunt de for-
mes de parlar pròpies de totes les comarques indicades en el subtítol.

I afegia més avall:

Des del primer moment, [mossèn Alcover] [...] va titular la seva obra
Diccionari de la llengua catalana, donant al mot català el sentit
amplíssim de “procedent o derivat de Catalunya”. Així s’anomenà
l’obra en projecte, fins a l’any 1918, en què, per raons
extracientífiques –de les quals parlarem més envant–, va canviar
el títol originari convertint-lo en Diccionari català-valencià-balear.

[...]
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Per guanyar-se les simpaties de les regions valenciana i balear
davant l’aversió dels catalans, va canviar el nom de Diccionari de
la llengua catalana substituint-lo pel de Diccionari català-valencià-
balear: un nom certament confusionari, perquè fa inevitable de
comparar-lo amb títols com diccionari català-llatí o francès-alemany

[...]

Per això, és significatiu per a la viabilitat de les denominacions que
comentem constatar que els lingüistes que en fan un ús sovintejat
no l’anomenen quasi mai Diccionari català-valencià-balear, un títol
que, a més de llarg, és impropi i confusionari, sinó “l’Alcover-Moll”,
amb el nom dels dos principals autors.

La forma correcta per a designar una única llengua amb un nom
compost és per mitjà de la forma culta prefixada del primer element.
Així, parlem de serbocroat, de galaicoportuguès i de
francoprovençal, on serbo- representa ‘serbi’; galaico-, ‘gallec’ i
franco-, ‘francès’, i no diem pas *serbi-croat, *gallec-portuguès ni
*francès-provençal.

Aquest model seria la tercera opció per a la fórmula composta i, de
fet, l’única correcta des del punt de vista lingüístic per a denotar
una única entitat, en aquest cas, una llengua única. De manera que
les úniques formes vàlides com a nom compost serien
catalanovalencià o valencianocatalà. No creiem que calguen
comentaris addicionals per a subratllar que semblen poc menys que
inviables, simplement tenint-ne en compte la llargària i la complexitat.
Un sol exemple: com ens anomenaríem els parlants d’aquesta
llengua? Catalanovalencianoparlants? Valencianocatalanoparlants?

Però deixant de banda els arguments estrictament lingüístics i
centrant-nos ara en els socials: seria acceptable aquest nom (i els
altres composts) per als secessionistes? Tot ens fa pensar que els
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qui estan en contra del nom català estan igualment en contra de
qualsevol nom que l’incloga, ni que porte també el de valencià. En
concret, a les acaballes del 2004 i l’inici del 2005, el Govern valencià
del PP i els dirigents d’aquest partit i d’altres de tot l’espectre de la
dreta valenciana s’han manifestat frontalment en contra de la fórmula
valencià-català o valencià/català.

A més del consens que hom suposa que fomenten aquests composts,
s’hi ha intentat afegir un altre presumpte “avantatge”: que desfan
l’”opacitat” o “ocultació” en què el nom català deixa els valencians.
D’acord amb aquesta teoria, amb el nom català per a la llengua els
valencians queden, als ulls del món, ocults en l’ombra. Així, pel pur
gentilici i sense incloure-hi valencià, un ciutadà qualsevol de Praga
o d’Estocolm no té manera de saber que català és també la llengua
dels valencians.

L’argument és certament frívol i inoperant, perquè, aplicat a qualsevol
llengua, implicaria convertir els noms de les llengües en l’alineació
dels països on es parla. Un ciutadà qualsevol de qualsevol lloc del
planeta generalment no té motiu per a saber que l’alemany es parla
i és oficial, a més d’Alemanya, a Àustria, a la majoria dels cantons
de Suïssa, a Luxemburg, a Liechtenstein, i en petites zones d’Itàlia
(Tirol del Sud) i Bèlgica (zona al llarg de la frontera política entre
Bèlgica, Alemanya i Luxemburg). I que, sense oficialitat, és també
llengua històrica de territoris de França (Alsàcia i Lorena), de
Dinamarca (Schleswig del Nord), de Romania (el Banat i
Transsilvània), de Polònia (Silèsia), d’Hongria, de la República Txeca,
d’Eslovàquia (Eslovàquia Oriental), de Sèrbia (Voivodina), d’Ucraïna
(Transcarpàcia), i fins i tot dels Estats Units (alemany de
Pennsilvània). El mateix cas aplicat a l’anglès, el francès o el castellà
o espanyol provocaria llistes igualment immenses i inviables.

I, tornant al nostre cas, per la mateixa raó de l’“opacitat”, els balears
podrien reclamar la presència corresponent en el nom de la llengua.
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O, específicament, podrien fer-ho com a mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers, noms que, a causa del turisme, segurament
són més coneguts arreu d’Europa.

Cal constatar que la immensa majoria de les llengües “normals” del
nostre entorn tenen un nom únic amb què se les coneix nacionalment
i internacionalment, amb independència que tinguen una
considerable variació dialectal i fins i tot una variant més o menys
particularitzada adscrita a un territori en concret, que, en certa
manera, simbolitza aqueixa identitat. L’alemany suís (Schwyzertütsch
segons la variant suïssa; Schweizerdeutch, segons l’alemany
estàndard) és el vehicle de comunicació general dels suïssos de
parla germànica (excepte en l’àmbit escrit i formal) i la variant amb
què es reconeixen com a tals, però ningú no gosaria propugnar un
“suís” independent i d’afirmació “nacional” enfront d’una suposada
amenaça d’assimilació “alemanya”, com tampoc no es pretén afegir
el gentilici suís al nom alemany. Igualment al Quebec, malgrat les
polèmiques periòdiques al voltant del model lingüístic en relació amb
el francès de França, ningú no pretén afirmar un quebequès
nacionalment identificador ni afegir el gentilici al nom francès.

D’altra banda, una breu ullada a les llengües designades amb noms
composts ens mostra que no presenten precisament les millors
perspectives, perquè, en general, es tracta de:

a) llengües més o menys unitàries que han acabat escindint-se en
dues: per exemple, el galaicoportuguès (o gallegoportuguès) o el
serbocroat;

b) formes dialectals pròximes que, tot i conformar una unitat
lingüística, mai no han arribat a disposar d’una llengua comuna
unificada: francoprovençal, retoromànic, asturianolleonès (o
asturlleonès);
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c) denominacions tècniques o artificials atorgades pels lingüistes a
grups de llengües o a les llengües “mare”, com indoeuropeu,
malaiopolinesi; són llengües que suposem que existiren en el passat
i que coneixem parcialment a partir d’una reconstrucció feta des de
la comparació de les llengües “filles” que n’han resultat.

Comencem per les llengües del primer bloc. El galaicoportuguès o
gallegoportuguès ha estat escindit de fet i de dret en dues modalitats
codificades com a llengües diferents. Des de la renaixença que
conegué el segle XIX fins avui, el gallec ha oscil·lat entre la integració
gradual o total en l’estàndard general del portuguès, llengua
plenament consolidada i oficial en diversos estats (Portugal, el Brasil,
les antigues colònies portugueses: Angola, Moçambic, etc.), i la
codificació com a llengua diferent. Aquesta darrera posició ha estat
la que en la pràctica ha prevalgut des de la Renaixença gallega
(Rexurdimento) i la que s’ha oficialitzat amb la instauració del gallec
secessionista com a llengua cooficial a Galícia dins el règim
autonòmic: les autoritats gallegues han promogut una normativa
lingüística conscientment allunyada del portuguès i acostada a
l’espanyol.

Així, aquesta escissió de fet és recollida per obres com la Gran
enciclopèdia catalana o el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans,
que consideren que galaicoportuguès designa només l’estadi
medieval de la llengua (respectivament: “Llengua romànica parlada
a la franja occidental de la Península Ibèrica durant l’edat mitjana”;
“Llengua romànica medieval parlada a la franja occidental de la
península Ibèrica”), mentre que gallec és la “llengua romànica
parlada a Galícia, i part d’Astúries i Lleó”. Fins i tot una classificació
tan prestigiosa de les llengües com la de la Biblioteca del Congrés
de Washington (Library of Congress), model per a la catalogació
bibliogràfica arreu del món, assigna codis de llengua diferents al
gallec (“Galician [glg]”) i portuguès (“Portuguese [por]”).
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El serbocroat (també dit, en ordre invers croatoserbi) és una llengua
eslava del subgrup meridional o balcànic que havia estat la
predominant a l’antiga Iugoslàvia. Des de la desintegració d’aquest
estat i els enfrontaments entre croats, serbis i bosnians, la llengua
ha estat oficialment escindida no en dues (serbi i croat) sinó en tres
(serbi, croat i bosnià). Així, la legislació de Croàcia, d’una banda; la
de la República Federal de Iugoslàvia (Sèrbia i Montenegro), per una
altra, i la de Bòsnia i Hercegovina oficialitzen, respectivament, el
croat, el serbi i el bosnià. Més encara, la constitució de Bòsnia i
Hercegovina distingeix entre el bosnià i el croat, als quals atorga
oficialitat conjunta (“Les llengües oficials de la Federació són el
bosnià i el croat”). I de manera similar a com ocorria per al
galaicoportuguès, la Biblioteca del Congrés les considera llengües
diferents i els assigna els corresponents codis: “Serbian [scc]”,
“Croatian [scr]” i “Bosnian [bos]”.

El segon grup tipològic de llengües compostes és el d’aquelles que
no disposen d’un model de llengua establert i sovint tampoc d’un
nom comú que les identifique. En els casos més extrems són un
conjunt de parles diverses amb uns certs trets lingüístics comuns,
circumscrites a zones rurals i en avançat procés de substitució per
la llengua dominant.

El francoprovençal designa el conjunt de parles sense un estàndard
constituït que s’estenen per un territori a l’est dels Alps a cavall entre
França, Suïssa i Itàlia, al voltant de les ciutats de Lió, Roanne, Saint-
Étienne, Grenoble, Chambéry, Ginebra, Lausana, Neuchâtel i Aosta.
El mateix nom francoprovençal té un origen recent: el batejà així el
lingüista italià Graziaddio Ascoli el 1873, perquè els parlants no
disposen d’una denominació conjunta i unitària de la llengua i la
designen amb noms locals o amb el denigrant francès patois, que
vol dir ‘patuès, xampurrejat’. El nom mateix, només usat per lingüistes,
és certament equívoc perquè no és un ‘provençal francès’, sinó una
llengua els trets de la quals es troben en un estadi intermedi entre el
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francès i l’occità (ací designat per mitjà d’un dels seus principals
dialectes, el provençal, fronterer amb el francoprovençal).

El retoromànic és un altre cas similar, com a nom de formació també
culta per a denominar un conjunt de parlars romànics del sud dels
Alps, a Suïssa i al nord d’Itàlia, que no conformen un bloc contigu
sinó tres àrees separades: l’occidental o rètic, que rep el nom comú
de romanx; el central, anomenat ladí; i l’oriental, designat
popularment com a furlà o friülès. Cadascun d’aquests blocs
dialectals, que presenta notables dificultats d’intercomprensió entre
els parlants respectius, disposa d’una codificació normativa més o
menys particular, fins i tot entre els mateixos subdialectes de cada
àrea.

L’asturianolleonès o asturlleonès, també anomenat asturià, bable i
lleonès, és un continu de parles situades a cavall de la serralada
Cantàbrica que comprèn la major part d’Astúries i s’estén fins a les
províncies de Lleó i de Zamora. Segons el Diccionari de les llengües
d’Europa, “ens trobem [...] davant un sistema lingüístic en
descomposició, sense coherència, els límits geogràfics del qual fan
de mal establir”. L’excepció relativa a aquesta avançada
fragmentació i dissolució es dóna parcialment a Astúries, on des de
fa uns quants anys ha començat a estendre’s la consciència que es
tracta no pas d’un dialecte del castellà més o menys “contaminat”,
sinó d’una llengua autònoma, de la qual s’han posat els fonaments
per a un estàndard de base asturiana.

És, doncs, ben palès que la situació que caracteritza la majoria
d’aquestes llengües amb noms composts no aconsella d’homologar-
hi la denominació. Però, a més, cal tenir ben en compte que aquestes
denominacions mixtes de valencià i català no disposen de cap suport
jurídic que les avale i, segons la legalitat vigent –i els estatuts
d’autonomia que previsiblement s’aprovaran– les úniques
denominacions legals són català, d’una banda, i valencià, d’una altra.
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Des del punt de vista jurídic, una denominació composta segurament
complicaria més les coses que no les resoldria, atès que podria
impugnar-se com a ús no sustentat per cap norma jurídica. En canvi,
hi ha jurisprudència del més alt nivell que avala l’equivalència de les
denominacions català i valencià (vegeu l’apartat 4.3, “Fonaments
jurídics”).

Finalment, cal també tenir present que la proposta d’incorporar
valencià al nom comú de la llengua podria suscitar moviments
similars en altres territoris de l’àrea lingüística. El Govern Balear
del PP s’ha mostrat insistentment partidari de potenciar les
“modalitats” insulars del català i d’accentuar el particularisme de
les Illes en el terreny lingüístic. Una proposta com la valencià-català
o similars podria servir d’excusa perfecta per a reclamar un tracte
“igualitari” amb la inclusió del seu gentilici. El precedent que
podrien invocar no pot ser més il·lustre: el Diccionari català-
valencià-balear i la fórmula tripartida, bastant més documentada
que la de valencià-català. I un altre tant es podria dir des d’Aragó
per a la Franja de Ponent.

En conseqüència, quant a les denominacions compostes, es pot
concloure que són inviables perquè:

a) No disposen de cap suport jurídic.

b) No tenen tradició històrica ni ús real enlloc, fora d’algunes
propostes recents.

c) No tenen una forma estable (n’hi ha fins a sis possibilitats
combinatòries propugnades).

d) Són incorrectes des del punt de vista lingüístic perquè designen dues
entitats i no pas una (català-valencià, valencià-català, valencià/català,
català/valencià) o, en la formulació correcta, resulten dubtosament viables
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per la llargària i la complexitat (valencianocatalà,  catalanovalencià).

e) Poden ser interpretades com una amalgama artificial i no com
una llengua normal.

f) L’exemple de noms composts aplicats a llengües ens dóna resultats
ben poc afalagadors: escissions (serbocroat, galaicoportuguès),
llengües en estat avançat de desintegració i assimilació
(francoprovençal, retoromànic, asturianolleonès, etc.) o noms
artificials de llengües desaparegudes (indoeuropeu).

g) Podria estimular, per estricte paral·lelisme, l’ampliació de la
denominació composta amb la inclusió de balear o altres noms.

h) No es constata en absolut el consens que suposadament haurien
de suscitar en amplis sectors socials, sobretot entre els qui s’oposen
al nom unitari de català o a la unitat de la llengua. Ben al contrari,
aquests sectors s’hi han manifestat frontalment en contra.

3.3. Altres casos semblants: les alternatives reeixides3.3. Altres casos semblants: les alternatives reeixides3.3. Altres casos semblants: les alternatives reeixides3.3. Altres casos semblants: les alternatives reeixides3.3. Altres casos semblants: les alternatives reeixides

3.3.1. Comunitat lingüística catalana: Illes Balears, Catalunya Nord,3.3.1. Comunitat lingüística catalana: Illes Balears, Catalunya Nord,3.3.1. Comunitat lingüística catalana: Illes Balears, Catalunya Nord,3.3.1. Comunitat lingüística catalana: Illes Balears, Catalunya Nord,3.3.1. Comunitat lingüística catalana: Illes Balears, Catalunya Nord,
Franja de Ponent, l’AlguerFranja de Ponent, l’AlguerFranja de Ponent, l’AlguerFranja de Ponent, l’AlguerFranja de Ponent, l’Alguer

Un bon guiatge per als valencians és parar atenció a com han resolt
el mateix problema onomàstic en altres territoris de la nostra àrea
lingüística on també hi ha vigents denominacions particulars. El
resultat és ben significatiu, perquè tots aquests territoris ho han
solucionat d’una manera unànime: han generalitzat català com a nom
oficial basant-se en el fet que aquesta hi és una denominació
igualment històrica, la que indica l’origen de la llengua i aquella amb
què es coneguda acadèmicament i internacionalment.
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3.3.1.1. Illes Balears3.3.1.1. Illes Balears3.3.1.1. Illes Balears3.3.1.1. Illes Balears3.3.1.1. Illes Balears

A les Illes Balears, on popularment la llengua es denomina mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterenc, segons l’illa, l’Estatut d’Autonomia
denomina català la llengua pròpia (article 3):

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà, juntament
amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. Tots tenen el dret de
conèixer-la i d’usar-la i ningú no podrà esser discriminat per causa
de l’idioma.

En aquest sentit, la Llei de normalització lingüística balear s’obre amb
aquesta eloqüent exposició de motius:

Les Illes Balears s’incorporen a l’àrea lingüística catalana amb la
conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera
per l’arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí (1235), i Menorca
pel Rei Alfons el Liberal (1287).

Des d’aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i
ha estat sempre l’instrument amb què els illencs han fet les seves
màximes aportacions a la cultura universal, i el vehicle que ha fet
possible l’articulació del geni del nostre poble de manera que la
seva empremta quedàs marcada de forma inesborrable en el llegat
cultural dels pobles d’Occident.

[...]

També cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears,
qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i
extensió de la llengua catalana, dins una situació social en què tots
els ciutadans coneguin les dues llengües i assumeixin la defensa i
normalització de la catalana, perquè és un component essencial
de la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears.
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La decisió d’anomenar català la llengua pròpia i no considerar-ho
com una amenaça a la pròpia personalitat de les Illes sinó, ben al
contrari, “un component essencial de la identitat nacional dels pobles
de les Illes Balears”, com diu el text legal citat, va tancar
definitivament la porta a un secessionisme semblant i simultani al
blaverisme valencià, el gonellisme, que començava a covar-se
especialment a l’illa més gran i més poblada, Mallorca. Aquest
particularisme amenaçava de fragmentar la llengua no sols respecte
a la resta del territori sinó també entre les mateixes illes.

El resultat ha estat que, fins i tot sota els governs del Partit Popular,
que ha governat ininterrompudament les Illes des de l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia (1983) fins al 1999, la discussió sobre la llengua
no s’ha centrat en el nom, la unitat i la normativa sinó en l’ús. I això
ha permès que la llengua usada al Parlament Balear siga quasi
exclusivament la pròpia, el català; que aquesta siga la llengua general
o majoritària de l’ensenyament arreu de les Illes; que tinga una gran
presència en l’administració autonòmica; que hagen pogut
subscriure convenis de col·laboració en matèria lingüística amb
Catalunya i que es puguen beneficiar dels avantatges de la producció
audiovisual i de la promoció exterior de la llengua i la literatura, etc.

En un article anomenat precisament “El nom de la llengua (i altres
qüestions)”, publicat en el diari Avui del 29 de setembre de 2004,
Sebastià Frau, president d’Obra Cultural Balear, feia unes
consideracions que caldria tenir ben presents. La citació és llarga,
però paga la pena reproduir-ne els paràgrafs finals com a diagnosi:

la possibilitat, albirada per alguns del Principat estant i d’enlloc més,
d’acceptar la doble denominació català/valencià per a la llengua
parlada des de Salses fins a Guardamar i de Fraga fins a Maó oblida
un bon grapat de coses que fan que la proposta sigui inacceptable
de pla en benefici de la salut, sempre precària, de qui s’intenta,
sembla, enfortir.
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Vegem-ho. En primer lloc, admetre aquesta duplicitat significaria
consagrar com a bona una denominació –el valencià– que tot el
món de la cultura convé de forma unànime a qualificar, més o menys,
d’insult a la ciència i a la raó si amb aquesta es pretén designar una
llengua que gaudeix com a tal d’aval científic. En segon lloc, la
duplicitat aniria en contra d’allò acceptat universalment per les
universitats i acadèmies d’arreu i afebliria la consistència de l’idioma
a l’exterior i l’interior de l’Estat. I, finalment, l’exemple –el pèssim
exemple– es podria estendre fàcilment al govern de les Illes Balears,
que demanaria tot seguit la inclusió d’una tercera accepció, el
balear, i així generaria un nou focus de conflicte, de conseqüències
males de prevenir, que sempre havia estat apaivagat per la
denominació oficial estatutària de la llengua.

No és una qüestió purament nominalista, de nomenclatura, com
alguns han pretès: si la Transició política a les Illes Balears tingué
un encert remarcable fou, justament, afirmar a l’Estatut (article 3) el
nom de la llengua pròpia com la catalana, sense matisos ni
circumloquis; i si hi ha hagut una tanca infranquejable per als
designis escissionistes que covaven i coven adés i ara ha estat,
sens dubte, el nom de la llengua. Si apliquem, en sentit contrari, les
dues anteriors proposicions al País Valencià, tindrem una explicació
prou raonable, encara que insuficient, de perquè les coses han anat
com han anat més al sud de la Sénia.

3.3.1.2. L’Alguer3.3.1.2. L’Alguer3.3.1.2. L’Alguer3.3.1.2. L’Alguer3.3.1.2. L’Alguer

A l’Alguer, ciutat catalanoparlant de l’illa de Sardenya, la
denominació popular de la llengua és alguerès. La pertinença a un
estat diferent (República Italiana) i l’aïllament i la llunyania respecte
a la resta de l’àrea lingüística haurien pogut fer fàcil de jugar la carta
del nom popular, fins i tot amb l’argument de recuperar l’orgull i la
identificació dels algueresos amb la llengua, arguments aquests que
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també es donen sovint per reivindicar l’ús exclusiu del nom valencià.

Malgrat això, la República Italiana no sols ha optat pel nom de català
aplicat a la llengua. De fet, han anat encara més lluny i en l’article 2
de la Llei de 15 desembre de 1999, de tutela de les minories
lingüístiques històriques, es refereix a la població de l’Alguer no ja
com a “algueresa” o “catalanoparlant”, sinó com a “catalana”:

En aplicació de l’article 6 de la Constitució i en harmonia amb els
principis generals establerts pels organismes europeus i
internacionals, la República tutela la llengua i la cultura de les
poblacions albaneses, catalanes, germàniques, gregues, eslovenes
i croates i les dels que parlen el francès, el francoprovençal, el furlà,
el ladí, l’occità i el sard.

La llei sarda d’11 de setembre de 1997, de promoció i valoració de la
cultura i de la llengua de Sardenya afirma en l’article 2.4:

Hom reconeix el mateix valor atribuït a la cultura i a la llengua sarda,
amb referència al territori interessat, a la cultura i a la llengua
catalana de l’Alguer [...].

3.3.1.3. Franja de Ponent3.3.1.3. Franja de Ponent3.3.1.3. Franja de Ponent3.3.1.3. Franja de Ponent3.3.1.3. Franja de Ponent

A la Franja de Ponent, territori catalanoparlant situat dins la comunitat
autònoma aragonesa, les denominacions populars per a la llengua
es fragmenten encara més que a les Illes Balears i arriben a ser
comarcals (ribagorçà, lliterà) o fins i tot municipals (fragatí, de Fraga;
maellà de Maella; favarol, de Favara de Matarranya, etc.).

La situació sociolingüística de què partia la Franja des de la Transició
era semblant i en molts aspectes molt pitjor que la del País Valencià:
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a) A més de la dispersió de noms i la manca d’una clara consciència
d’unitat, s’hi sumava històricament una baixa consideració de la
llengua entre els mateixos parlants, molts dels quals havien assumit
el nom i la condició denigrant de xapurreau que alguns
castellanoparlants han aplicat despectivament al català de la Franja.

b) A això cal afegir que els catalanoparlants són una minoria molt
petita (unes 50.000 persones) dins la comunitat autònoma d’Aragó
(1.250.000 habitants).

c) I, com al País Valencià, també des de la Transició s’ha fomentat i es
manté viu un fort sentiment anticatalà entre certs sectors socials, sovint
atiat pels mitjans de comunicació, que clamen amb una exaltació i
arguments similars als del blaverisme valencià contra l’assimilació
lingüística i cultural que, segons ells, es practica des de Catalunya
respecte a la Franja.

Darrerament, entre els qui s’oposen al català des d’Aragó es constata
un replegament i un cert canvi d’estratègia. D’una banda, comencen
a renunciar a “defensar” els parlars locals i les denominacions
respectives com a “autènticament genuïns” enfront de l’estàndard
català que, segons ells, s’hi vol imposar. I han substituït l’infamant
xapurreau per l’inventat nom d’aragonès oriental, que pretén
deslligar com siga la llengua de la Franja de la resta del català
adscrivint-lo a una identitat aragonesa.

Malgrat això, les Corts d’Aragó han reconegut que el català, amb aquest
nom, és la llengua pròpia de la Franja. Així, la Llei 3/1999, del patrimoni
cultural aragonès, afirma en el seu article 4:

L’aragonès i el català, llengües minoritàries d’Aragó, en l’àmbit del
qual són compreses les diverses modalitats lingüístiques, són una
riquesa cultural pròpia i han de ser especialment protegides per
l’Administració.
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Conjuntament a la generalització progressiva del nom català (l’han
aplicat en la seua regulació lingüística ajuntaments com el de
Benavarri o consells comarcals com el de la Llitera, que consideren el
català un mèrit en oposicions i concursos públics), en els darrers anys
es constata una notable recuperació de la consciència idiomàtica
unitària, de la consideració amb què els habitants de la Franja perceben
la pròpia llengua, de la voluntat de normalitzar-la en la vida pública i
de donar-li un caràcter d’oficialitat que encara no té. Així, per exemple,
hi ha classes de català a l’escola en tots els pobles del nord i el centre
de la Franja i alguns del sud (comarca del Matarranya). Cal remarcar
que aquestes classes de llengua catalana, amb aquest nom, són
optatives i producte de la decisió expressa dels pares i mares, perquè
els rendiments acadèmics no puntuen dins el currículum escolar.

3.3.2. Altres comunitats lingüístiques: l’exemple flamenc3.3.2. Altres comunitats lingüístiques: l’exemple flamenc3.3.2. Altres comunitats lingüístiques: l’exemple flamenc3.3.2. Altres comunitats lingüístiques: l’exemple flamenc3.3.2. Altres comunitats lingüístiques: l’exemple flamenc

A banda de com han resolt altres territoris catalanoparlants la qüestió
de la denominació de la llengua i del model lingüístic de referència –
en un sentit unitarista o particularista–, també pot resultar ben útil
conèixer com han encarat qüestions similars altres països amb
normalitzacions lingüístiques reeixides.

Un dels casos que més s’ha esmentat en tractar el problema
onomàstic valencià és el del “flamenc” (nom amb què es designa la
llengua parlada a Flandes, a la meitat nord de Bèlgica) respecte de
l’“holandès”. Fins i tot, alguns partidaris d’usar sempre la
denominació valencià l’han proposat com a model que convindria
imitar, tot suposant que els flamencs anomenen no sols popularment
sinó també oficialment “flamenc” la llengua pròpia, mentre que els
“holandesos” –entenent per “holandesos” tots els habitants del
regne dels Països Baixos– en diuen “holandès”. Aquesta, però, és
una afirmació errònia i el fet és que la comunitat lingüística
neerlandesa –i, en concret, la part que ha hagut de normalitzar-se
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lingüísticament enfront del francès, la flamenca– ha resolt la qüestió
d’una manera ben diferent de com creuen els partidaris de la
denominació exclusiva o preferent de valencià.

Amb tot, i ni que siga per motius ben diferents dels que al·leguen,
tenen raó els qui assenyalen el cas del flamenc com un model que
cal prendre en consideració. En efecte, per al problema que abordem
resulta un exemple utilíssim per dos fets bàsics. Primer, perquè
presenta moltes similituds amb el cas valencià respecte del català
en general. I segon, perquè és un cas normalització reeixida, en què,
partint d’una situació de marginació social davant una llengua tan
potent com el francès (oficial de l’estat belga des de la seua creació),
els flamencs han aconseguit l’oficialitat per a la llengua pròpia en
peu d’absoluta igualtat amb la francesa, n’han generalitzat l’ús en la
vida pública i privada dins el seu territori, i han emprès una política
activa de col·laboració amb l’estat veí amb qui comparteixen idioma
i cultura: els Països Baixos.

Atesa la importància d’aquest model i per entendre’l en tota la seua
complexitat, deixarem clars alguns punts que potser no són de domini
general i que posen de manifest la resolució d’una qüestió
onomàstica tan complicada com la nostra, amb implicacions
polítiques, administratives i socials igualment equiparables.

Com hem dit, amb els noms Flandes i flamenc es designa en sentit
ampli el territori i la llengua de la meitat nord de Bèlgica. Diem “en
sentit ampli” perquè l’extensió actual del significat de Flandes i
flamenc ha estat el resultat d’un eixamplament conscient del nom,
que es va dur a terme quan els seus habitants i parlants començaren
a reivindicar el reconeixement de la llengua pròpia amenaçada pel
francès oficial que imposava l’estat belga acabat de constituir. En
un procés coetani i amb certs paral·lelismes al de la nostra
Renaixença, a mitjan segle XIX convingueren que els calia un nom
comú per a ells i per a l’idioma, que els unís i els identifiqués, enfront
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de la llengua francesa dominant i per damunt dels particularismes
locals i provincials.

Ara bé, estrictament parlant, des del punt de vista històric i
administratiu, flamenc i Flandes designen, d’una banda, una part
entre moltes altres dels territoris neerlandòfons de Bèlgica, perquè,
a més, parlen aquesta llengua les províncies d’Anvers, Limburg i el
nord de Brabant. I inversament, el Flandes històric i lingüístic (varietat
dialectal occidental) va més enllà de les actuals fronteres belgues i
s’estén per l’extrem septentrional de l’estat francès (la zona al voltant
de la ciutat de Dunkerque, dita Westhoek) i la franja sud-occidental
dels Països Baixos (el Flandes zelandès).

Al mateix temps, Holanda i holandès són els noms amb què habitualment
ens referim al territori, als habitants i a la llengua de l’estat que oficialment
s’anomena Regne dels Països Baixos. Ara bé, en rigor Holanda (i
holandès) designen només una regió d’aquest estat (i la variant dialectal
que s’hi parla): en concret, les províncies que, des de la revolta contra
el domini espanyol en el segle XVI i la independència (segle XVII), han
estat les més actives, les més potents econòmicament i les més
poblades, amb ciutats com Amsterdam, Rotterdam o l’Haia.

A l’inici de les reivindicacions lingüístiques i culturals del Moviment
Flamenc en el segon terç del segle XIX –coetani i en alguns aspectes
paral·lel a la nostra Renaixença– la situació era encara més
complicada que el cas valencià respecte al català general:

a) Els Països Baixos s’havien constituït en un estat semiindependent
en el segle XVI i independent a mitjan XVII, i durant els segles XVII i
XVIII havien esdevingut una potència econòmica mundial. Flandes
havia estat, successivament, una part més o menys empobrida de
l’imperi espanyol (1597-1713), austríac (1713-1792), francès (1794-
1781) i ara era, encara sense una consciència unitària definida, la
part més endarrerida de Bèlgica.
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b) Els Països Baixos, on havia triomfat la Reforma protestant i, en
concret, predominantment calvinista,  constituïen una activa societat
de valors burgesos i mercantilistes. A Flandes s’havia imposat la
Contrareforma i, en una societat més ruralitzada, el catolicisme era
un potent element de cohesió social.

c) Als Països Baixos, el neerlandès era la llengua nacional, l’única
llengua oficial i el vehicle d’una literatura florent i d’una notable
producció tècnica i científica. Contràriament, a Flandes la llengua
oficial era el francès, llengua de les classes dirigents, de les regions
veïnes de Valònia i, des dels segles XVII i XVIII, idioma predominant
de cultura de l’occident europeu. El francès esdevenia un model de
prestigi per als burgesos que volien ascendir socialment i la llengua
de tot producte cultural respectat. El flamenc va anar reduint-se
progressivament a ser la llengua de les classes populars i va
accentuar la seua dialectalització i la seua francesització.

d) Als Països Baixos, amb la constitució com a estat i potència
mundial, s’havia conformat, a més, un model de llengua cada vegada
més basat en el dialecte de la regió d’Holanda, on hi ha les ciutats
d’Amsterdam, Rotterdam i l’Haia. Com hem vist, el fet que Holanda
fos la regió més poblada, la més activa econòmicament i la seu dels
principals nuclis polítics, va fer que, igual que holandès començava
a compendre, per extensió, tots els habitants dels Països Baixos,
també passés a denominar-ne la llengua. Mentrestant, a Flandes la
llengua era sols un conjunt de dialectes regionals i locals, que hom
designava amb el nom de flamenc i que fins i tot era vist per certs
sectors socials com una llengua diferent de l’holandès.

e) L’estat d’alienació lingüística i cultural a Flandes a la primeria del
segle XIX i fins i tot l’hostilitat envers tot allò “holandès” era tan intensa
com ho demostra el fet històric següent. Després de la caiguda de
Napoleó i del Congrés de Viena (1814-1815), les potències europees
decidiren crear un Regne dels Països Baixos que comprenia també
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els actuals Luxemburg i Bèlgica i que, per tant,incloïa Flandes.
Quan el 1823 entrà en vigor un decret que instituïa el neerlandès com
a llengua oficial de Flandes (províncies de Flandes Occidental, Oriental,
Anvers i Limburg), s’hi produí una forta reacció de les classes dirigents,
francòfones i francòfiles, i de l’Església catòlica, que veien en
l’“holandès” una llengua aliena i que identificaven amb el
protestantisme. L’oposició fou tan potent que obligà a retirar el decret
i a tornar a permetre l’ús oficial del francès.

f) Pocs anys després, el 1830, Bèlgica es constituïa en estat
independent enfront dels Països Baixos, com a resultat d’una
revolució liberal interna i, en gran mesura, del joc de forces dels
grans estats europeus, interessats a crear un estat tampó entre
França, Alemanya i els Països Baixos. Els artífexs interns de la
independència foren la burgesia de parla i cultura francesa, adherida
als principis del liberalisme que encarnava França, aliada amb el
tradicionalisme catòlic flamenc, impregnat d’una animadversió
històrica envers tot allò “holandès” i “protestant”.

g) El resultat de la constitució com a estat independent fou que
Bèlgica esdevingué un país en què el francès era l’única llengua
oficial i pràcticament l’única llengua de cultura. El francès
s’associava a modernitat, a progrés econòmic, a cultura i a idees
liberals, mentre que el neerlandès –dialectalitzat, popular i rural–
era vist com una romanalla del passat.

h) En aquest context de prevenció contra Holanda i l’“holandès”, en
què s’acumulava la separació de segles en estats diferents i
enfrontats, la divisió religiosa i cultural, l’oposició de les classes
dirigents respectives i alguns greuges econòmics, les diferències
lingüístiques existents es magnificaren i alguns erudits començaren
a justificar teòricament que el flamenc era de fet una llengua diferent
de l’holandès i fins i tot promogueren ortografies i models gramaticals
i lèxics divergents.
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En resum, la situació en què es trobava el moviment flamenc quan
començà les seues reivindicacions lingüístiques, culturals i nacionals
era similar en molts aspectes al del País Valencià respecte de la
resta dels territoris de parla catalana i, sobretot, del Principat de
Catalunya, però notablement més complexa:

1. Desproporció i desvinculació entre les parts
Els Països Baixos eren un estat independent i potent; Flandes, la
part més feble i pobra d’un altre, Bèlgica.

2. Model lingüístic i cultural divergent
Els Països Baixos havien conformat un model lingüístic i cultural
plenament afermat, nacional i oficial. El neerlandès a Flandes era
només un conjunt de parlars comarcals i locals, sense ni tan sols un
estàndard regional unitari de referència. La llengua oficial i de cultura
hi era el francès. Les confessions predominants eren així mateix
antagòniques: calvinisme als Països Baixos, catolicisme a Flandes.

3. Consciència nacional diferent
Els flamencs –si més no, les classes dirigents– acabaven de rebutjar
la integració en els Països Baixos i es constituïen en un estat diferent,
amb una nacionalitat diferent i conscientment afirmada, la belga
(“Continuem essent nosaltres mateixos: siguem belgues”; “Sigueu
holandesos; nosaltres continuarem essent belgues” foren consignes
dels independentistes belgues).

4. Noms diferents de la llengua
La diversitat dels noms “holandès” i “neerlandès” (que vol dir
literalment ‘dels Països Baixos’), enfront de “flamenc”, juntament
amb les diferències lingüístiques existents, aplanaven el camí a
associar-los a les respectives entitats territorials i a considerar-les
llengües diferents.
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5. Alienació lingüística
Per a la majoria dels flamencs, el neerlandès estàndard dels Països
Baixos era, com a llengua de cultura, més llunyà i estrany que el francès.

Doncs bé, malgrat tots aquests factors en contra i després de superar
iniciatives particularistes i fins i tot secessionistes, els flamencs han
aconseguit la completa recuperació social i oficial de la llengua, que ha
guanyat no sols l’equiparació legal absoluta amb el francès, sinó també
l’unilingüisme oficial i social al propi territori, a Flandes, amb l’única
excepció de la capital, Brussel·les, declarada regió bilingüe. Aquesta
normalització perfectament reeixida –partint d’una situació semblant a
la del català a l’inici de la Renaixença– l’han aconseguida alhora que:

a) assumien el model de llengua estàndard consolidat als Països
Baixos, en comptes de crear-ne un d’específicament flamenc;

b) adoptaven oficialment per a la llengua el nom general de
neerlandès (Nederlands), en comptes del de flamenc (Vlaams),
malgrat que aquest és el nom popular i el que precisament els
identifica dins Bèlgica com a comunitat i com a regió enfront de
Valònia i els valons, de parla francesa.

En donem com a mostra els articles 2, 3 i 4 de la Constitució belga de
17 de febrer de 1994, que determinen les comunitats i regions i regions
lingüístiques:

Art. 2. Bèlgica comprèn tres comunitats: la comunitat francesa, la
comunitat flamenca i la comunitat germanòfona.
Art. 3. Bèlgica comprèn tres regions: la regió valona, la regió
flamenca i la regió brussel·lesa.
Art. 4. Bèlgica comprèn quatre regions lingüístiques: la regió de
llengua francesa, la regió de llengua neerlandesa, la regió bilingüe
de Brussel·les-capital i la regió de llengua alemanya.
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Cal deixar ben clar ací que neerlandès no és una denominació
precisament “neutral”, de compromís i a mitjan camí entre holandès
i flamenc. Neerlandès vol dir ‘dels Països Baixos’ (Nederland) o ‘del
Regne dels Països Baixos’ (Koninkrijk der Nederlanden), i per tant
és el gentilici oficial d’una de les dues parts, tot i que històricament
i geogràficament puga també designar Flandes.

Per concloure, direm que la Comunitat Flamenca, per mitjà de l’estat
belga, i el Regne dels Països Baixos han emprès, precisament a
petició dels primers, una política de col·laboració lingüística i cultural,
formalitzada en el Tractat d’Unió de la Llengua Neerlandesa
(Taalunie) i en la creació de comissions ministerials mixtes, una
comissió interparlamentària, un Consell de la Llengua i les Lletres
Neerlandeses i un secretariat general entre les dues parts.

3.4. Una solució viable i efectiva3.4. Una solució viable i efectiva3.4. Una solució viable i efectiva3.4. Una solució viable i efectiva3.4. Una solució viable i efectiva

La solució més fàcil i amb més rendiment des de tots els punts de
vista és reconèixer legalment i de manera explícita l’equivalència
de les denominacions valencià i català. Al País Valencià podria
continuar usant-se el nom valencià aplicat a la llengua, però en els
contexts de gran formalitat i en els supraautonòmics cal adoptar
sense ambages el nom unitari de català, comú a la resta de territoris.

Aquesta solució té al seu favor:
1. La tradició històrica. Els valencians han usat al llarg de la història tant
la denominació valencià com català per a referir-se a la llengua pròpia.
De fet, un dels primers testimonis documentats del sintagma “llengua
catalana” apareix precisament en terres valencianes (en la cessió del
lloc de Sagra, a la Marina Alta, a l’orde de Santiago l’any 1341).

2. La lingüística. Català és el nom amb què és coneguda la llengua
en tots els tractats de lingüística i, en concret, de la filologia romànica.
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En aquest context, valencià designa la variant diatòpica (dialectal)
pròpia de la major part del País Valencià.

3. La jurisprudència. És una solució que ha confirmat, al màxim nivell,
el Tribunal Constitucional, que ha establert que l’ús del nom català
aplicat a la llengua que l’Estatut d’Autonomia anomena valencià és
conforme a la Constitució i a aquest Estatut, i no sols no vulnera cap
precepte legal sinó que es basa en la legislació de l’Estat. A més, el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha fet palès
que la sentència esmentada del Tribunal Constitucional és aplicable
a tots els àmbits –i no sols a l’universitari– i, en concret, a
l’administratiu, on ha reconegut l’equivalència en el pla legal dels
noms català i valencià, quan ha obligat la Generalitat Valenciana a
admetre el títol de llicenciat en Filologia Catalana com a prova de
coneixement de valencià per a les oposicions a professor
d’ensenyament primari i secundari.

4. L’harmonització amb la resta de l’àrea lingüística. Tota la resta de
territoris de l’àrea lingüística ha adoptat el nom oficial de català: a banda
de Catalunya (Estatut d’Autonomia), Andorra (Constitució), les Illes
Balears (Estatut d’Autonomia), l’Alguer (Llei de tutela de les minories
lingüístiques històriques; Llei de promoció i valoració de la cultura i de
la llengua de Sardenya) i Aragó (Llei del patrimoni cultural aragonès).

5. La necessitat d’una comunitat lingüística i cultural sòlida i
avançada . Cal superar el secessionisme com a element
aïllacionista, desintegrador i que impedeix la normalització
lingüística, ja que, actuant com a cortina de fum, oculta i fomenta
la castellanització. La “unitat de la llengua” no és un fi en si mateixa
sinó un requisit per a configurar una comunitat lingüística sòlida i
avançada, que puga centrar els esforços no pas en l’autoafirmació
permanent contra els atacs disgregadors, sinó que ens done els
instruments per a accedir al món del segle XXI des de la nostra
llengua i la nostra cultura.
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4. LA JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

4.1. Fonaments històrics4.1. Fonaments històrics4.1. Fonaments històrics4.1. Fonaments històrics4.1. Fonaments històrics

Juntament amb la denominació de valencià (i altres noms), els
valencians han anomenat també català la llengua pròpia tot al llarg
de la història. Així ho han fet, per fer-ne una breu llista els valencians
següents (se citen uns quants testimonis per a cada segle, amb
l’expressió de la font i l’any):

a) El cronista i jurat de la ciutat de València Ramon Muntaner (Crònica,
cap. XVII; 1325-1329):

E com la dita ciutat [de Múrcia] hac presa, poblà-la tota de catalans,
e axí mateix Oriola, e Elx, e Alacant, e Guadamar, Cartagènia e los
altres llocs. Sí, siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de
Múrcia e en los davant dits llocs són [...] parlen del bell catalanesc
del món.

b) Sant Vicent Ferrer (Sermons: Reportationes sermonum
Reverendissimi Magistri Vicentii Ferrarii, predicatoris finis mundi;
1412-1418):

Vosaltres de la Serrania qui estats enmig de Castella e de Catalunya,
e per ço prenets algun vocable castellà e altre català, la nostra vida
és el mig: dessús és la glòria e dejús infern.

c) L’eclesiàstic (beneficiat a la catedral de València) i escriptor Bernat Fenollar
(Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols; 1492-1497):

mots o vocables los quals deu esquivar qui bé vol parlar la llengua
catalana, a juy del reverend prevere mossèn Fenollar e misser
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Hierònym Pau [e] altres hòmens diserts catalans e valentians e
prestantíssims trobadors

[...]

entre les persones de bon ingeni o experiència, fàcilment se coneix
dits vocables ésser d’Empurdà, o d’Urgell, o de Mallorques, o de
Xàtiva, o de les Muntanyes, o pagesívols, dels quals no acostumen
usar los cortesans ne elegants parladors e trobadors.

d) L’historiador Martí de Viciana (Crónica de la ínclita y coronada
ciudad de Valencia, III, p. 341; 1563):

En Orihuela & su tierra siempre se ha guardado la lengua catalana:
porque en tiempo de la conquista se pobló la tierra más de catalanes
que de otras naciones, de los quales heredaron la lengua, coraçón,
manos & obras.

e) L’historiador i eclesiàstic Gaspar Escolano (Décadas de la historia
de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, llibre I, cap.
XVI, c. 108; 1610):

Como fue poblado desde su conquista casi todo de la nación
catalana, y tomó della la lengua, y están tan paredañas y juntas las
dos provincias, por más de trescientos años han pasado los deste
Reino [de Valencia] debaxo del nombre de catalanes, sin que las
naciones estrangeras hiziesen diferencia ninguna de catalanes y
valencianos.

f) L’escriptor i notari Carles Ros (Epítome del origen y grandezas del
idioma valenciano; 1734):

que se dieron tan buena maña nuestros passados en perfecionar el
idioma Valenciano, que con ser el mesmo que el Catalan, se ha



82

quedado este montaràz, mal sonante, y grossero, y el Valenciano
ha passado a ser cortesano, y gentil [...]

g) L’il·lustrat Gregori Maians i Ciscar (carta al bisbe Ascensi Sales; 1763):

Los libros que VS me envió llegaron a mis manos bien
acondicionados. El Gazofilazio es muy de mi gusto, no tanto por su
abundancia [...] como por la lengua catalana que estimo como
propia.

h) El jurista i historiador Benvingut Oliver (Historia del derecho en Cataluña,
Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa, I; 1876):

[existe] una comunidad de usos, costumbres, legislación y
tradiciones entre los habitantes de los territorios conocidos con los
antiguos nombres de Principado de Cataluña y Reinos de Mallorca
y de Valencia [...]. Este hecho, que, si no somos los primeros en
descubrir, nadie hasta ahora lo ha proclamado, arroja inesperada
luz sobre toda nuestra historia y sobre el verdadero carácter de los
pueblos que podemos llamar de lengua catalana [...]

i) L’escriptor Vicent Venceslau Querol, que intitulà “Rimas catalanas” les
escrites en la llengua pròpia de València, dins el seu llibre Rimas, 1877.

j) El director-degà del Centre de Cultura Valenciana i director del
diari Las Provincias Teodor Llorente i Falcó (En defensa de la
personalidad valenciana, p. 71-73, 75-77; 1930):

Es indudable que las lenguas que se hablan en Cataluña, Baleares
y Valencia, son una misma. [...] Pero es que hay otro sector, nosotros
creemos que un poco más lírico, que asegura que el valenciano
nació aquí, como en Cataluña surgió el catalán y en Mallorca el
balear. [...] Los que así piensan son los aferrados a que nuestra
lengua se llame “valenciana”, y a quines les rayan las tripas cada
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vez que a un escritor valenciano, de la época medieval, los catalanes
lo catalogan como cultivador de la “lengua catalana”. Nosotros
creemos sinceramente que con ello no se nos rompe ningún hueso.
Querol, uno de los poetas más inspirados y a la vez uno de nuestros
mejores cerebros de los modernos tiempos, no titubeó en llamar a
sus versos valencianos “Rimas catalanas”; y el mismo Teodoro
Llorente era en esto muy transigente.

k) L’arxiver i erudit castellonenc Lluís Revest i Corzo, un dels primers
signants de les Normes de Castelló (La llengua valenciana. Castelló
de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 1930, p. 13):

Creem que la llengua valenciana és, i no res més, la dels catalans qui la
portaren quan a la Conquesta; per esta raó és que els filòlegs, anomenant-
la del poble qui primer la parlà, la coneixen universalment per catalana.

4.2. Fonaments lingüístics4.2. Fonaments lingüístics4.2. Fonaments lingüístics4.2. Fonaments lingüístics4.2. Fonaments lingüístics

És un fet inqüestionat per la ciència lingüística i, en concret, per la
filologia romànica, que el valencià forma part de la llengua catalana.
En aquest sentit, la romanística i el criteri de totes les universitats és
unànime, i els documents (tractats, manuals, estudis, articles
especialitzats, etc.) que hom podria aportar en aquest sentit serien
nombrosíssims. Per centrar-nos en les universitats valencianes amb
estudis de filologia esmentarem només, a tall de mostra, els informes
elaborats per aquestes i elevats a les institucions públiques:

Informe sobre la llengua del País Valencià. València: Universitat de
València, 1978.

Aprovat per la Facultat de Filologia de la Universitat de Valencia el
30 de juny de 1978 i presentat al President del Consell Preautonòmic
del País València.
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Sobre la llengua dels valencians: informes i documents. València:
Universitat de València, 1998.

En aquest llibre es recullen:

a) Els informes i escrits oficials aprovats per la Universitat d’Alacant,
la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana i per la Universitat de
València i remesos pels respectius rectors, amb data de 2 de
desembre de 1997, al Consell Valencià de Cultura.

b) L’escrit adreçat al Govern espanyol i al Congrés dels Diputats per
l’Institut d’Estudis Catalans i les universitats de l’Institut Joan Lluís
Vives (Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Barcelona, Universitat de Girona; Universitat de les
Illes Balears, Universitat de Jaume I de Castelló de la Plana,
Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat
Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de València), de
29 de maig de 1996, signat pel president de l’Institut d’Estudis Catalans
i els rectors de les universitats esmentades.

La mateixa consideració unitària de la llengua catalana, la trobem
en els diccionaris que són de referència de les llengües oficials a la
comunitat autònoma valenciana:

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1a
ed. Barcelona: Palma de Mallorca: València: Edicions 62, etc.,1995)

valencià -anavalencià -anavalencià -anavalencià -anavalencià -ana [...] m. Dialecte occidental del català parlat al País
Valencià. | adj. Relatiu o pertanyent a aquest dialecte. | m. Al País
Valencià, llengua catalana.

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española
(22a ed. Madrid: Espasa Calpe, 2002)
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valenciano -navalenciano -navalenciano -navalenciano -navalenciano -na [...] 5. m. Variedad del catalán, que se usa en gran
parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como
lengua propia.

El mateix Diccionari valencià de la Generalitat Valenciana (2a ed.
Alzira: Generalitat Valenciana, 1996) afirma:

valencià -anavalencià -anavalencià -anavalencià -anavalencià -ana [...] 3. m ling Varietat de la llengua catalana parlada a
la Comunitat Valenciana.

A aquests diccionaris podríem afegir obres de referència tan
prestigioses com l’Encyclopaedia Britannica o la francesa Grand
Larousse Universel o el diccionari nord-americà Webster (les
cursives són nostres):

Grand Larousse Universel. París: Larousse, 1995.
catalan catalan catalan catalan catalan ENCYCL. Ling. Le catalan est parlé par environ 4 800 000
personnes dans le nord-est de l’Espagne (jusqu’à Valence, au sud) et
par environ 200 000 en France (dialecte roussillonnais). On compte
également une dizaine de milliers de locuteurs en Andorre, ainsi qu’en
Sardaigne (région d’Alghero). [...] On distingue deux aires dialectales :
le catalan oriental (région de Barcelone, Baléares, Roussillon, Alghero)
et le catalan occidental (Lérida, Tortosa, Valence) [...]

The New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia
Britannica, 1993.

Catalan languageCatalan languageCatalan languageCatalan languageCatalan language, Catalan CATALÀ, Romance language spoken in
eastern and northern Spain, chiefly in Catalonia and Valencia. It is
also spoken in the Roussillon region of France, in Andorra, and in
the Balearic Isles. [...] There are two main dialect groups in modern
Catalan: Occidental, subdivided into West Catalan and Valencian;
and Oriental, subdivided into East Catalan, Balearic, and
Roussillonnais and including the dialect spoken in Alghero, Sardinia,
[...]
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Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language. Springfield, Massachusetts, EUA: Merriam-Webster, 1986.

CatalanCatalanCatalanCatalanCatalan [...] 2 a2 a2 a2 a2 a: the Romance language of Catalonia, Valencia, and
the Balearic islands

4.3. Fonaments jurídics4.3. Fonaments jurídics4.3. Fonaments jurídics4.3. Fonaments jurídics4.3. Fonaments jurídics

Hem constatat en els apartats anteriors que els fonaments
històrics i lingüístics respecte del nom i la identitat de la llengua
pròpia del País Valencià només ens poden dur a la conclusió que
tant el nom de català com la unitat mateixa de la llengua catalana
estan més que justificats. Però on segurament més dubtes s’han
plantejat en aquest punt ha estat en el camp de la legalitat jurídica.
El que exposem tot seguit demostra que tant des del punt de vista
legal com del jurisprudencial tampoc no hi ha cap dubte.

El fet que gran part de la normativa legal valenciana, en fer referència
a la llengua pròpia, use el nom de valencià en cap cas no pot implicar
ni implica legalment que no es tracte de la mateixa llengua que es
parla a Catalunya, les Illes Balears o l’Alguer: és a dir, el català. El
simple fet d’un dualisme denominatiu (valencià i català) no trenca
des de cap punt de vista, tampoc des del jurídic, la unitat d’una sola
cosa, en aquest cas de la llengua. En la mateixa legislació de l’Estat
espanyol hi ha uns quants casos equiparables. El més conegut és el
binomi espanyol-castellà, del qual ningú no dubta a plantejar-se
conseqüències ni científiques ni legals diferenciades pel fet de rebre
l’una o l’altra denominació. Ningú no pretén, per exemple, que
castellà, pel fet de ser el gentilici de Castella, haja de restringir el
seu significat exclusivament a ‘llengua de Castella-Lleó i de Castella-
la Manxa’. Però també es pot adduir la dualitat onomàstica oficial
d’èuscar (euskera) i “vascuence”, segons que es tracte,
respectivament, dels noms oficials a la Comunitat Autònoma Basca
o a Navarra.
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Vegem-ne, doncs, els fonaments legals i jurisprudencials.

4.3.1. Reconeixement de l’Institut d’Estudis Catalans com a ens4.3.1. Reconeixement de l’Institut d’Estudis Catalans com a ens4.3.1. Reconeixement de l’Institut d’Estudis Catalans com a ens4.3.1. Reconeixement de l’Institut d’Estudis Catalans com a ens4.3.1. Reconeixement de l’Institut d’Estudis Catalans com a ens
de referència normativa per als territoris catalanoparlantsde referència normativa per als territoris catalanoparlantsde referència normativa per als territoris catalanoparlantsde referència normativa per als territoris catalanoparlantsde referència normativa per als territoris catalanoparlants

El Govern espanyol, ja en 1976, mitjançant el Decret 3.118/1976, de
26 de novembre, reconeixia legalment la unitat de la llengua catalana
i atorgava l’autoritat lingüística a l’Institut d’Estudis Catalans per a
tot el territori de parla catalana, això és Catalunya, País Valencià,
les Illes Balears i la Franja de Ponent. L’article primer d’aquest Reial
Decret diu:

Se otorga reconocimiento oficial del “Institut d’Estudis Catalans”,
corporación académica, científica y cultural, cuyo ámbito de
actuación se extenderá a las tierras de lengua y cultura catalanas.

I si davant aquest article hom al·lega que es pot dubtar quines són
exactament aquestes “terres de llengua i cultura catalanes”, el mateix
Institut d’Estudis Catalans i les universitats de l’Institut Joan Lluís Vives
ho aclareixen perfectament en un escrit conjunt de 29 de maig de 1996,
adreçat al Govern espanyol i al Congrés dels Diputats. Diu l’escrit:

Davant les diferents manifestacions entorn de la unitat de la llengua
catalana que s’han produït recentment, i a l’inici d’una nova situació
política a l’Estat espanyol, els sotasignats volem manifestar
públicament la convicció que en qüestions de llengua és convenient
que l’acció política estigui d’acord amb el coneixement científic. En
conseqüència, demanem al Govern de l’Estat i als de les comunitats
autònomes implicades un reconeixement de la unitat de la llengua
catalana, que estén el seu territori de Salses a Guardamar de Segura
i de Fraga a Maó i l’Alguer, amb les conseqüències d’ordre pràctic
que se’n deriven raonablement. En aquest sentit volem destacar:
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– la necessitat d’establir formes de col·laboració intercomunitària
que permetin dotar de coherència els diversos processos de
normalització, a fi d’aconseguir la integració i la cohesió de la
comunitat lingüística. Això, sens perjudici de la denominació de
valencià que rep també la llengua catalana al País Valencià;

[...]

4.3.2. Àrees de coneixement universitàries: la Filologia Catalana4.3.2. Àrees de coneixement universitàries: la Filologia Catalana4.3.2. Àrees de coneixement universitàries: la Filologia Catalana4.3.2. Àrees de coneixement universitàries: la Filologia Catalana4.3.2. Àrees de coneixement universitàries: la Filologia Catalana
inclou la lingüística valencianainclou la lingüística valencianainclou la lingüística valencianainclou la lingüística valencianainclou la lingüística valenciana

El Reial Decret 1.888/1984, de 26 de setembre, pel qual es regulen
els concursos per a la provisió de places dels cossos docents
universitaris, estableix en el seu article 2.2:

La denominación de las plazas de la plantilla de profesorado funcionario
será necesariamente la de alguna de las áreas de conocimiento a que
hace referencia la disposición transitoria 1ª del presente Real Decreto.
A tales efectos se entenderá por área de conocimiento aquellos campos
del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de
conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de
comunidades de investigadores, nacionales o internacionales.

[...]

Disposición transitoria primera: En tanto no sea modificado por el
Consejo de Universidades, son áreas de conocimiento las que se
relacionan en el catálogo anexo a este Real Decreto.

[...]

En l’annex, sota l’encapçalament Filología Catalana figuren “Lengua
valenciana” “Lengua y cultura valencianas” i “Lingüística
valenciana” [les destaquem en cursiva].
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Anexo
Catálogo de áreas de conocimiento

[...]

FILOLOGÍA CATALANA
1.- “Dialectología catalana” (Facultad de Filología y Facultad de
Filosofía y Letras).
2.- “Filología de la lengua catalana” (Facultad de Filología y Facultad
de Filosofía y Letras).
3.- “Gramática histórica de la lengua catalana” (Facultad de Filología
y Facultad de Filosofía y Letras).
4.- “Historia de la lengua catalana” (Facultad de Filología y Facultad
de Filosofía y Letras).
5.- “Historia de la literatura catalana” (Facultad de Filología).
6.- “Lengua catalana” (Facultad de Filología y Facultad de Filosofía
y Letras).
7.- “Lengua valenciana” (Facultad de Filología y Facultad de Filosofía
y Letras).
8.- “Lengua y cultura catalanas” (EU de Formación del Profesorado
de EGB).
9.- “Lengua y cultura valencianas” (EU de Formación del Profesorado
de EGB).
10. - “Lengua y literatura catalanas” (Facultad de Filología y Facultad
de Filosofía y Letras).
11. - “Lingüística catalana” (Facultad de Filología, Facultad de
Filosofía y Letras y EU de Traductores e Intérpretes).
12. - “Lingüística valenciana” (Facultad de Filología y Facultad de
Filosofía y Letras).
13. - “Literatura catalana” (Facultad de Filología y Facultad de
Filosofía y Letras).
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4.3.3. Homologació dels antics títols de Filologia amb4.3.3. Homologació dels antics títols de Filologia amb4.3.3. Homologació dels antics títols de Filologia amb4.3.3. Homologació dels antics títols de Filologia amb4.3.3. Homologació dels antics títols de Filologia amb
especialització en Filologia Valenciana amb l’actual i únic deespecialització en Filologia Valenciana amb l’actual i únic deespecialització en Filologia Valenciana amb l’actual i únic deespecialització en Filologia Valenciana amb l’actual i únic deespecialització en Filologia Valenciana amb l’actual i únic de
Filologia CatalanaFilologia CatalanaFilologia CatalanaFilologia CatalanaFilologia Catalana

Així mateix, i també respecte de la normativa estatal, cal fer esment
de l’Ordre de 29 de novembre de 1995, del Ministeri d’Educació i Ciència,
per la qual s’homologuen els títols de llicenciat en Filologia, Secció
Hispànica (Valenciana) i de Filosofia i Lletres, Divisió Filologia (Filologia
Valenciana) com a equivalents al títol de llicenciat en Filologia Catalana.
Aquesta Ordre, dictada a instàncies del Consell d’Universitats de l’Estat
espanyol, recull, respecte de l’atorgament de les titulacions superiors
i quant a la nomenclatura, allò que ja s’aplicava en els continguts de
les matèries que s’estudien al llarg d’aquestes llicenciatures. És a dir,
identifiquen unes titulacions sobre estudis lingüístics que, malgrat que
rebien noms diferents, eren la mateixa cosa i, per tant, havien de ser
objecte d’un tractament unitari. I és aquest el cas de l’Ordre que hem
esmentat, un exemple ben aclaridor per al tema que ara ens ocupa:
dues denominacions legals diferents no impliquen dues situacions
diferents. Ben al contrari, hi ha un reconeixement explícit que són la
mateixa matèria, és a dir, la mateixa llengua:

Primero. Se incluyen en el anexo al Real Decreto 1.954/1994, de 30
de septiembre, los títulos de Licenciado en Filología, Sección
Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, División Filología
(Filología Valenciana), como homologados o equivalentes al título
de Licenciado en Filología Catalana, que figura en el apartado IV
del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales del referido anexo.

4.3.4. Proposició no de llei del Parlament espanyol de 20 de maig4.3.4. Proposició no de llei del Parlament espanyol de 20 de maig4.3.4. Proposició no de llei del Parlament espanyol de 20 de maig4.3.4. Proposició no de llei del Parlament espanyol de 20 de maig4.3.4. Proposició no de llei del Parlament espanyol de 20 de maig
de 1997de 1997de 1997de 1997de 1997

D’igual manera s’expressa també la Proposició no de llei que va
aprovar la Comissió d’Educació del Parlament espanyol el 20 de maig



91

de 1997, on s’insta el Govern de l’Estat a adoptar mesures per a fer
efectiva la unitat lingüística catalana, siga quina siga la seua
denominació i el territori on es parle. És en aquest sentit que la
proposició es refereix a la llengua catalana “amb la denominació
estatutària i històrica de valencià en la seua comunitat autònoma”.
Diu així la proposició:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer los mecanismos oportunos para garantizar que las
disposiciones de carácter general emanadas del Estado y las
publicaciones de los órganos de su Administración respeten, en el
uso de las lenguas oficiales vasca, gallega y catalana, esta última
con la denominación estatutaria e histórica de valenciano en su
Comunidad Autónoma, la normativa ortográfica que se corresponde
a los criterios de la filología y, en consecuencia, a editar una sola
versión de las mismas en cada una de ellas, sin perjuicio de las
peculiaridades de sus distintas modalidades.

4.3.5. Equiparació, homologació i validesa dels títols acadèmics i4.3.5. Equiparació, homologació i validesa dels títols acadèmics i4.3.5. Equiparació, homologació i validesa dels títols acadèmics i4.3.5. Equiparació, homologació i validesa dels títols acadèmics i4.3.5. Equiparació, homologació i validesa dels títols acadèmics i
administratius de llengua per les administracions autonòmiquesadministratius de llengua per les administracions autonòmiquesadministratius de llengua per les administracions autonòmiquesadministratius de llengua per les administracions autonòmiquesadministratius de llengua per les administracions autonòmiques
valenciana, catalana i balearvalenciana, catalana i balearvalenciana, catalana i balearvalenciana, catalana i balearvalenciana, catalana i balear

Pel que fa a la normativa legal de les comunitats autònomes amb el català
com a llengua comuna i oficial, l’equiparació, l’homologació i la validesa
dels títols, tant administratius, com acadèmics ha estat gairebé total també
des que el català ha tingut el caràcter d’oficial en aquests territoris.

4.3.5.1. Reconeixement legal dels certificats administratius de la4.3.5.1. Reconeixement legal dels certificats administratius de la4.3.5.1. Reconeixement legal dels certificats administratius de la4.3.5.1. Reconeixement legal dels certificats administratius de la4.3.5.1. Reconeixement legal dels certificats administratius de la
Generalitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de laGeneralitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de laGeneralitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de laGeneralitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de laGeneralitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de la
Generalitat ValencianaGeneralitat ValencianaGeneralitat ValencianaGeneralitat ValencianaGeneralitat Valenciana

La Comissió de Normalització Lingüística de la Generalitat de
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Catalunya, per Acord de 19 de juny de 1991, va aprovar una relació
de certificats equivalents als de la Junta Permanent de Català (JPC)
entre els quals figuraven els expedits per la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana i els
de la Junta Avaluadora de Català (JAC) del Govern Balear. Val a dir
que aquestes tres juntes eren aleshores les entitats administratives
dependents dels governs autònoms respectius encarregades
d’avaluar i certificar el coneixement de la llengua pròpia. Igualment,
el Ple de la Junta Avaluadora de Català del Govern de les Illes
Balears, en sessió de 21 de desembre de 1992, va aprovar les
equivalències amb els seus certificats i els expedits per la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià i els de la Junta
Permanent de Català (Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, de 6 de novembre de 1995). Finalment, en el mateix sentit ho
feia també l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació
i Ciència de la Generalitat Valenciana, que homologava i revalidava
els certificats lingüístics de les administracions catalana i balear.

Amb posterioritat a aquestes homologacions i amb l’arribada del
PP al Govern valencià, la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència de la Generalitat Valenciana va derogar, mitjançant
l’Ordre de 22 de desembre de 1995, els apartats de l’Ordre de 16
d’agost de 1994 en els quals s’homologaven i es revalidaven els
certificats de la Junta Permanent de Català i de la Junta
Avaluadora de Català. La realitat, però, després de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre, és que, malgrat que amb caràcter general
no s’ha reconegut l’equivalència, tothom que tenia o que té un
certificat de català expedit a Catalunya o les Illes Balears ha pogut
demanar individualment que se li  reconega i la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencià continua concedint-
li la corresponent validació.

D’una altra banda, l’Ordre de 16 de febrer de 2000, del conseller
d’Educació i Cultura del Govern Balear, derogava l’Ordre de 6 de



93

novembre de 1995, cosa que ha comportat que es deixessen
d’homologar els títols de la JQCV a les Illes Balears. No així els
que expedeix la Generalitat de Catalunya, els quals mantenen el
reconeixement. El motiu adduït per l’aleshores govern de progrés
de les Illes Balears va ser que amb l’arribada del PP al Govern
valencià hi havia hagut una rebaixa molt acusada respecte dels
coneixements de llengua exigits per a aprovar els exàmens que
condueixen a l’obtenció dels certificats de llengua i, mentre això
no es redrecés, no es concedirien les homologacions i les
validacions pertinents. Contràriament, sí que es reconeixen els
certificats de llengua catalana, tant acadèmics com administratius,
que expedeixen les universitats valencianes. És a dir, que en cap
cas el Govern Balear no nega la unitat de la llengua catalana.
Simplement pren mesures per tal d’assegurar que les certificacions
administratives garanteixen realment la competència lingüística
en català. I, ara per ara, el Govern Balear entén que els que
expedeix la JQCV no ho fan amb credibilitat suficient.

Darrerament, la Generalitat de Catalunya ha canviat la legislació i
també l’òrgan que expedeix les certificacions administratives de
llengua catalana. Tot i el canvi, l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny,
sobre títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català, de la Secretaria de Política Lingüística,
continua reconeixent com a equivalents als seus certificats de català
tots els expedits per la Generalitat Valenciana, el Govern Balear i
les universitats valencianes i la de les Illes Balears.

4.3.5.2. Reciprocitat en l’homologació de les certificacions4.3.5.2. Reciprocitat en l’homologació de les certificacions4.3.5.2. Reciprocitat en l’homologació de les certificacions4.3.5.2. Reciprocitat en l’homologació de les certificacions4.3.5.2. Reciprocitat en l’homologació de les certificacions
acadèmiques en tota l’àrea lingüísticaacadèmiques en tota l’àrea lingüísticaacadèmiques en tota l’àrea lingüísticaacadèmiques en tota l’àrea lingüísticaacadèmiques en tota l’àrea lingüística

Malgrat que hi ha hagut algun entrebanc de caràcter polític i
administratiu, podem dir que s’ha arribat a una situació de reciprocitat
en l’homologació de les certificacions administratives de català
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expedides per les comunitats autònomes, amb independència de la
denominació estatutària particular que rep al País Valencià. Això ho
corrobora també l’absència d’impediments acadèmics, per tal com les
universitats de tota l’àrea de parla catalana han equiparat els efectes
acadèmics de les assignatures pertanyents a les àrees de Filologia
Catalana, Lingüística Valenciana, Lingüística Catalana, etc., tot agrupant-
les en una única àrea de coneixement sota la denominació de Filologia
Catalana (Reial Decret 1.888/1984). I, a més, les diferents administracions
havien aprovat la convalidació de programes i certificats d’aquesta
matèria en l’ensenyament no universitari (Ordre de 10 de febrer de 1988
de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, Ordre de 15 de
febrer de 1988 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i Ordre de 28 d’octubre de 1988 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana).

4.3.5.3. Reconeixement per la Generalitat Valenciana de la4.3.5.3. Reconeixement per la Generalitat Valenciana de la4.3.5.3. Reconeixement per la Generalitat Valenciana de la4.3.5.3. Reconeixement per la Generalitat Valenciana de la4.3.5.3. Reconeixement per la Generalitat Valenciana de la
llicenciatura de Filologia Catalana per al Certificat de capacitacióllicenciatura de Filologia Catalana per al Certificat de capacitacióllicenciatura de Filologia Catalana per al Certificat de capacitacióllicenciatura de Filologia Catalana per al Certificat de capacitacióllicenciatura de Filologia Catalana per al Certificat de capacitació
en valencià i el Diploma de mestre de valenciàen valencià i el Diploma de mestre de valenciàen valencià i el Diploma de mestre de valenciàen valencià i el Diploma de mestre de valenciàen valencià i el Diploma de mestre de valencià

L’administració valenciana, per la seua banda, també té reconeguda
l’homologació acadèmica establerta pel Reial Decret 1.888/1994 i la
validesa administrativa dels estudis conduents a l’obtenció dels títols
acadèmics de Filologia Catalana de les universitats valencianes, ja
que així ho recull explícitament l’Ordre de 24 de maig de 1995 de la
Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula l’obtenció del
Certificat de capacitació i el Diploma de mestre de valencià. Aquesta
Ordre, vigent en l’actualitat, preveu el següent:

Segon. Els crèdits i les matèries per a l’obtenció del certificat de
capacitació seran els vinculats a les àrees de coneixement de Filologia
Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura que són les encarregades
de formar en l’àrea Valencià: Llengua i Literatura els docents de nivells
no universitaris. El nombre de crèdits en cap cas serà inferior a 24.
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Tercer. Els crèdits i les matèries per a l’obtenció del diploma de
mestre de valencià seran els vinculats a les àrees de coneixement
de Filologia Catalana i Didàctica de la Llengua i la Literatura que
són les encarregades de formar en l’àrea Valencià: Llengua i
Literatura els docents de nivells no universitaris. El nombre de crèdits
en cap cas serà inferior a 40.

4.3.5.4. Homologació de les titulacions i les places d’ensenyament4.3.5.4. Homologació de les titulacions i les places d’ensenyament4.3.5.4. Homologació de les titulacions i les places d’ensenyament4.3.5.4. Homologació de les titulacions i les places d’ensenyament4.3.5.4. Homologació de les titulacions i les places d’ensenyament
secundari amb perfil secundari amb perfil secundari amb perfil secundari amb perfil secundari amb perfil Llengua i Literatura CatalanesLlengua i Literatura CatalanesLlengua i Literatura CatalanesLlengua i Literatura CatalanesLlengua i Literatura Catalanes i  i  i  i  i Llengua iLlengua iLlengua iLlengua iLlengua i
Literatura: ValenciàLiteratura: ValenciàLiteratura: ValenciàLiteratura: ValenciàLiteratura: Valencià

Igualment, en l’ensenyament no universitari s’ha produït l’homologació
de les titulacions i places d’ensenyament secundari amb perfil de
Llengua i Literatura Catalanes i Llengua i Literatura: Valencià. Així ho
fa l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana de 28 d’octubre de 1988, en relació a l’Ordre del Ministeri
d’Educació i Ciència de 21 d’octubre de 1988 i posteriors ordres i
resolucions de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana relatives als concursos de trasllats, com ara la darrera de
18 d’octubre de 2004, en la qual s’estableix en la base setena:

Els professors titulars de les especialitats de Llengua i Literatura
Catalana i Valenciana podran concursar a les places vacants
corresponents al cos d’Ensenyament Secundari que hi ha a la
Comunitat Valenciana en les mateixes condicions.

4.3.6. La unitat del català en els estatuts d’autonomia i les lleis4.3.6. La unitat del català en els estatuts d’autonomia i les lleis4.3.6. La unitat del català en els estatuts d’autonomia i les lleis4.3.6. La unitat del català en els estatuts d’autonomia i les lleis4.3.6. La unitat del català en els estatuts d’autonomia i les lleis
de política i normalització lingüísticade política i normalització lingüísticade política i normalització lingüísticade política i normalització lingüísticade política i normalització lingüística

Aquest mateix fet de la unitat de la llengua catalana es troba reglamentat
també en els estatuts d’autonomia i en les lleis lingüístiques de les
comunitats autònomes que la reconeixen com a pròpia i compartida
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amb altres territoris, entre els quals el País Valencià.

Així, la Llei Orgànica 7/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, estableix d’una manera indirecta la unitat
lingüística del català mitjançant l’article 27 (cursiva nostra):

4. Per tal com el català és patrimoni d’altres territoris i comunitats,
ultra els vincles i la correspondència que mantinguin les institucions
acadèmiques i culturals, la Generalitat podrà sol·licitar del Govern
que celebri i presenti, si escau, a les Corts Generals, per a llur
autorització, els tractats o convenis que permetin l’establiment de
relacions culturals amb els estats on s’integrin o resideixin aquells
territoris i comunitats.

I la disposició addicional cinquena diu (cursiva nostra):

Atesa la vocació cultural de Catalunya, l’Estat i la Generalitat hi
consideraran el servei de la cultura com a deure i atribució essencial,
d’acord amb allò que preveu l’apartat 2 de l’article 149 de la
Constitució i per això col·laboraran en llurs accions per al foment i
desenvolupament del patrimoni cultural comú, en les seves diferents
expressions lingüístiques i modalitats.

En el marc d’aquesta col·laboració es facilitarà la comunicació
cultural amb altres comunitats autònomes i províncies, prestant
especial atenció a totes aquelles amb les quals Catalunya hagués
tingut particulars vincles històrics, culturals o comercials.

Quines són aquestes comunitats autònomes amb una llengua
comuna es concreta amb més claredat en la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, de la Generalitat de Catalunya, que ja
en el preàmbul, en parlar del significat i la situació de la llengua
catalana afirma que aquesta és “compartida amb altres terres —en
les quals rep també denominacions populars i fins i tot legals
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diverses—”, en clara al·lusió a la denominació de valencià al País
Valencià. Igualment, en l’article 6, dedicat a la unitat de la llengua
catalana s’afirma (cursiva nostra):

1. La llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix
amb altres territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat
lingüística. La Generalitat ha de vetllar per la protecció de la unitat
del català i ha de fomentar l’ús i la projecció exterior del català i la
comunicació entre els diferents territoris de parla catalana.

I per si hi havia cap dubte respecte de saber amb quines terres
comparteix la llengua, la disposició addicional segona preveu (les
cursives dels texts legals següents són nostres):

La Generalitat ha de promoure acords, convenis i tractats amb les
comunitats autònomes aragonesa, balear i valenciana i amb els
Estats andorrà, francès i italià per a fomentar l’intercanvi cultural
entre territoris i comunitats de parla catalana i la coordinació i la
cooperació entre comunitats o entre estats en matèria de política
lingüística, per a assegurar, amb les mesures adequades, la
promoció, l’ús i la protecció de la llengua catalana i per a obtenir-
ne la generalització i l’extensió del coneixement i l’ús en tot l’àmbit
lingüístic, amb respecte per totes les variants.

De la mateixa manera que en l’Estatut de Catalunya, la Llei Orgànica
22/1983, d’1 de març, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
també reconeix la unitat lingüística del català (article 14):

La Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a
l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
d’acord amb la tradició literària autòctona. La seva normalització
serà un objectiu dels poders públics de la Comunitat Autònoma.
Les modalitats insulars del català seran objecte d’estudi i protecció,
sens perjudici de la unitat de l’idioma.
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I la disposició addicional segona afirma:

La comunitat autònoma de les Illes Balears, essent la llengua
catalana també patrimoni d’altres comunitats autònomes, podrà
sol·licitar al Govern de l’Estat i a les Corts Generals els convenis de
cooperació i de col·laboració que es considerin oportuns per tal de
salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com mantenir la
comunicació cultural entre les comunitats esmentades, sense
perjudici dels deures de l’Estat establerts a l’apartat 2 de l’article
149 de la Constitució i del que disposa l’article 145 d’aquesta.

La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua
catalana serà la Universitat de les Illes Balears. La comunitat
autònoma de les Illes Balears, d’acord amb una llei de l’Estat, podrà
participar en una institució adreçada a salvaguardar la unitat
lingüística, institució que serà integrada per totes les comunitats
que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana.

Igualment, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística
de les Illes Balears, preveu en la disposició addicional segona:

D’acord amb la disposició addicional segona de l’Estatut
d’Autonomia, essent la llengua catalana també patrimoni d’altres
comunitats autònomes, a part dels vincles que es puguin establir
entre les institucions de les Comunitats esmentades, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà sol·licitar al Govern de la Nació
i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de relació que
es considerin oportuns per tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic
comú, així com efectuar la comunicació cultural entre les Comunitats
abans esmentades.
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4.3.7. La Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua4.3.7. La Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua4.3.7. La Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua4.3.7. La Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua4.3.7. La Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

La Llei 7/1998, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
reconeix implícitament la unitat de la llengua catalana en l’apartat
“Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià” del
preàmbul, on fa la definició següent:

El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma
part del sistema lingüístic que els corresponents estatuts
d’autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó
reconeixen com a llengua pròpia.

Els territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó, a part de l’històric
Regne de València, són Aragó, Catalunya i les Illes Balears (l’històric
Regne de Mallorques). El sistema lingüístic que reconeixen com a llengua
pròpia en els respectius estatuts d’autonomia és la llengua catalana:

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Art. 3.1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

Art. 3: La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

L’Estatut d’Autonomia d’Aragó no determina quina o quines són les
llengües pròpies d’Aragó:

Art. 7: Les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó
gaudiran de protecció. Se’n garanteix l’ensenyament i el dret dels
parlants en la forma que establesca una llei de Corts d’Aragó per a
les zones d’utilització predominant d’aquelles.



100

A més, i també en aquest mateix apartat del preàmbul de “Sobre el
nom, la naturalesa i la codificació del valencià”, la Llei de creació de
l’AVL reconeix:

El nostre Estatut d’autonomia denomina “valencià” a [sic] la llengua
pròpia dels valencians, i per tant, este terme ha de ser utilitzat en el
marc institucional, sense que tinga caràcter excloent. L’esmentada
denominació “valencià”, i també les denominacions “llengua pròpia
dels valencians” o “idioma valencià”, o altres, avalades per la
tradició històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat vigent, no
són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica. Totes
servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la qual compartix
la condició d’idioma oficial amb el castellà.

És a dir, que la denominació legal de valencià no és en absolut
excloent i que la de català, en la mesura que és sobradament avalada
per la tradició històrica, la ciència i la legalitat, és perfectament vàlida
per a anomenar la llengua pròpia del País Valencià.

4.3.8. Equiparació dels noms 4.3.8. Equiparació dels noms 4.3.8. Equiparació dels noms 4.3.8. Equiparació dels noms 4.3.8. Equiparació dels noms valenciàvalenciàvalenciàvalenciàvalencià i  i  i  i  i catalàcatalàcatalàcatalàcatalà referits a la llengua referits a la llengua referits a la llengua referits a la llengua referits a la llengua
pròpia en els estatuts de les universitats públiques valencianespròpia en els estatuts de les universitats públiques valencianespròpia en els estatuts de les universitats públiques valencianespròpia en els estatuts de les universitats públiques valencianespròpia en els estatuts de les universitats públiques valencianes

També en el mateix sentit que fins ara hem exposat, l’equiparació
de les denominacions català i valencià es troba recollida en el text
dels estatuts aprovats pels claustres de tres de les universitats
públiques valencianes: la Universitat de València, la Universitat
d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Els
reproduïm tots tres:

Article 6, apartat 2n dels Estatuts de la Universitat de València:
Com a institució pública, la llengua pròpia de la Universitat de
València és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. Als efectes
d’aquests Estatuts hom admet com a denominacions seues tant
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l’acadèmica, llengua catalana, com la recollida en l’Estatut
d’Autonomia, valencià.

Article 2, apartat k, dels Estatuts de la Universitat d’Alacant:
Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament
català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota
la vida universitària.

Article 5 apartat i dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló
de la Plana:
Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia, valencià segons
l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament llengua catalana, atenent a
la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat
universitària.

Per a adquirir oficialitat, els estatuts que han aprovat les universitats
han de ser publicats pel diari oficial de la corresponent comunitat
autònoma. En el cas de les universitats valencianes, doncs, pel Govern
valencià en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. I aquest,
unilateralment i vulnerant, d’una banda, la voluntat lliurement
expressada en els claustres universitaris i, de l’altra, la doctrina del
Tribunal Constitucional –que en l’apartat següent explicarem–, no ha
publicat en els respectius decrets els noms de català o llengua
catalana amb què les universitats havien aprovat de referir-se a la
llengua pròpia, alhora que feien constar l’equivalència amb la
denominació estatutària de valencià. Però és que, a més de desobeir
el Tribunal Constitucional, el Govern valencià tampoc no ha tingut en
compte el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
valenciana que advertia de la legalitat d’aquestes denominacions
recollides en els estatuts universitaris. Així és com s’expressa
l’esmentat Consell Jurídic Consultiu en el dictamen 664/2003, aprovat
pel Ple de 22 de desembre de 2003 respecte dels Estatuts de la
Universitat d’Alacant:
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No obstant això, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, la interpretació
del Tribunal Constitucional vincula tots els jutges i tribunals, amb
independència del tipus de procés en què dicte el Tribunal
Constitucional la seua resolució.

Per això, i amb independència que es compartisca o no el contingut
del dit pronunciament del Tribunal Constitucional entorn de la
denominació de la llengua, com ja va afirmar este Consell en el seu
dictamen 525/2003, relatiu al Projecte de Decret pel qual s’aproven
els Estatuts de la Universitat Jaume I, i a diferència del que sosté
algun òrgan preinformador, no procedix realitzar cap observació
de legalitat a l’expressió “acadèmicament català” continguda en el
precepte que s’analitza.

Tot i aquests contundents arguments, el Govern valencià va decidir
ignorar-los i no publicar la part que diu “acadèmicament català” o
“llengua catalana” dels estatuts de cap de les tres universitats. A
hores d’ara s’està pendent de la resolució dels recursos que les
universitats han interposat contra aquesta arbitrarietat del Govern
valencià. I la resolució del recursos no pot ser cap altra que la
declaració de la legalitat del nom  llengua catalana per a anomenar
la llengua pròpia dels valencians perquè el Tribunal Constitucional,
com tot seguit veurem, així s’hi ha pronunciat.

4.3.9. Sentència 75/1997, de 21 d’abril, del Tribunal Constitucional4.3.9. Sentència 75/1997, de 21 d’abril, del Tribunal Constitucional4.3.9. Sentència 75/1997, de 21 d’abril, del Tribunal Constitucional4.3.9. Sentència 75/1997, de 21 d’abril, del Tribunal Constitucional4.3.9. Sentència 75/1997, de 21 d’abril, del Tribunal Constitucional

El text estatutari de 1985 de la Universitat de València fou la causa
perquè el Tribunal Constitucional entrés a dilucidar sobre la validesa
jurídica del terme llengua catalana per a anomenar la llengua pròpia
del País Valencià. I l’alt tribunal ha arribat a la conclusió que tant el
nom de llengua catalana com el de valencià són perfectament legals
en la normativa jurídica valenciana i, com a tals, equivalents. Així ho
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ha establert sense cap mena de dubte en la sentència 75/1997, de 21
d’abril de 1997, que resol el recurs d’empara núm. 3.157/92, interposat
per la Universitat de València respecte de la denominació de la
llengua pròpia en els estatuts d’aquesta institució.

Aquesta sentència té una importància cabdal perquè deixa sense
cap valor l’argument principal que alguns polítics havien esgrimit –i
encara esgrimeixen– per oposar-se a la unitat de la llengua catalana
i a l’ús del nom unitari de català. Com que no poden negar que es
tracta de la mateixa llengua basant-se en els documents històrics i
els criteris de la lingüística, s’han parapetat en el fet que l’Estatut
d’Autonomia parla només de valencià quan esmenta la llengua pròpia
(article 7). A partir d’ací, aplicant un nominalisme radical –dues
entitats amb noms diferents són necessàriament dues coses
diferents–, dedueixen, d’un costat, que l’Estatut prescriu que es
tracta d’una llengua diferent de la catalana (així anomenada en els
estatuts d’autonomia de Catalunya i les Illes Balears) i, de l’altre,
que no se li pot aplicar cap altre nom excepte el de valencià sense
vulnerar l’Estatut d’Autonomia i, per afegitó, la Constitució espanyola.

Doncs bé, des de la publicació de la sentència 75/1997 del Tribunal
Constitucional aquestes dues pretensions són, de manera explícita i
incontestable, definitivament insostenibles. Ben al contrari, el contingut
de la sentència deixa meridianament clars aquests tres punts:

a) La denominació valencià, recollida per l’Estatut, no és excloent:
n’admet altres d’equivalents i concurrents. En el fonament jurídic
segon s’aborda la qüestió de la literalitat de l’Estatut d’Autonomia i el
suposat caràcter excloent d’aquest nom:

Por su parte, el fundamento último o ratio decidendi de las
sentencias impugnadas se pone en que la denominación lengua
valenciana empleada por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
tiene un carácter excluyente e impide el uso de cualesquiera otras.
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Sin embargo, tal conclusión apodíctica no es evidente por sí misma,
y, en definitiva, para despejar la incógnita en que consiste el
problema, tal y como se nos plantea, resulta ineludible un análisis
más profundo.

El Tribunal Constitucional al·lega en aquest sentit el Reial Decret
1.988/1984, de 26 de setembre, del Ministeri d’Educació i Ciència,
que estableix les àrees de coneixement universitari, tot tenint en
compte “aquellos campos del saber caracterizados por la
homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición
histórica y la existencia de comunidades de investigadores,
nacionales o internacionales”. L’alt tribunal constata en el fonament
jurídic quart:

[...] junto a esta configuración abstracta, se ofrece un catálogo de
áreas de conocimiento como anejo, donde figura individualizada la
“filología catalana” con otras como la alemana, la española, la
francesa, la griega, la inglesa, la latina, la románica, la vasca, la
gallega y la portuguesa. Se consagra así una denominación del área
que desde entonces sería la aplicable a las distintas plazas
existentes en Facultades y Escuelas Universitarias pese a que otrora
se llamaran “lengua catalana”, “lengua y literatura catalanas”,
“lingüística valenciana” y “lengua y cultura valencianas”.

b) Com a equivalent al nom estatutari de valencià, el Tribunal
Constitucional reconeix la denominació llengua catalana, que té el
suport científic i acadèmic confirmat per la legislació de l’Estat (les
cursives són nostres):

[...] el párrafo segundo, inciso final, del art. 7 de los Estatutos de la
Universidad de Valencia no hace sino optar por una de las
denominaciones con un soporte científico, acogida en una norma
reglamentaria dictada por la Administración general del Estado con
la correspondiente habilitación de Ley, según se ha visto
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anteriormente [es refereix al Reial Decret 1.888/1984, de 16 de
setembre].

[...]

La Universidad de Valencia no ha transformado la denominación
de valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser
conocido también como catalán, en su dimensión “académica”,
según los propios Estatutos.

c) La denominació llengua catalana aplicada a la llengua pròpia dels
valencians és plenament conforme a l’Estatut d’Autonomia i no viola
cap precepte constitucional ni legal (les cursives són nostres):

Fundamento jurídico 4.

[...]

el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia
[...] y el art. 7 de los Estatutos de la Universidad donde encuentra
cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana, lengua
propia de la Comunidad Valenciana, y, por ello, de su Universidad,
podrá ser también denominada “lengua catalana” en el ámbito
universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la
Ley de las Cortes mencionada al principio [=Llei d’ús i ensenyament
del valencià, de 23 de novembre de 1983].

[...]

Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el
seno de la Universidad de Valencia la lengua propia de la Comunidad
Autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, pero,
como ha quedado dicho, ello no contradice valores, bienes o intereses
constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno [...].
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I encara s’hi pot afegir una quarta conclusió, importantíssima quant
als efectes i l’extensió de l’aplicació pràctica: l’abast de la
Sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional s’estén a tots els
àmbits i no sols a l’universitari, malgrat que la qüestió en litigi fos
la potestat de la Universitat de València d’anomenar la llengua
pròpia amb la denominació acadèmica català en els seus Estatuts.
Com comprovarem en l’apartat següent (4.3.10), així ho ha confirmat
el Tribunal Superior de Justícia valencià en cinc sentències
consecutives.

No cal dir que, després de tan contundents pronunciaments del
Tribunal Constitucional sobre la constitucionalitat del terme català
aplicat al valencià i sobre la seua adequació a l’Estatut, tota pretensió
en sentit contrari no té cap fonament jurídic, encara que s’apel·le a
la literalitat d’aquest Estatut.

I cal deixar ben clar també que el màxim i últim intèrpret de la
Constitució és el Tribunal Constitucional i no pas cap govern, siga
aquest autonòmic o de l’Estat. És especialment important
remarcar aquest punt perquè el Govern valencià (ja durant tota
l’època del PSPV-PSOE però molt destacadament durant els
mandats del PP) ha continuat insistint en els insostenibles
arguments de la literalitat de l’Estatut d’Autonomia i en el fet que
aquest text fixa que el “valencià” és una llengua “independent” i
que sols es pot designar amb aquest nom. Per la seua banda, el
Govern de l’Estat ha intentat ignorar aquesta sentència admetent
o fins i tot promovent el tractament de “valencià” i “català” com
si fossen dues llengües diferents, per a la qual cosa també ha
invocat sempre la literalitat de l’Estatut d’Autonomia i ha escindit
“valencià” i “català” en dobles versions oficials de lleis
publicades en el BOE, en documents oficials (permís de conduir,
etc.) o fins al darrer moment, en la proposta d’oficialització de
les llengües oficials feta per l’Estat espanyol davant la Unió
Europea.
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4.3.10. Sentències núm. 330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004 i4.3.10. Sentències núm. 330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004 i4.3.10. Sentències núm. 330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004 i4.3.10. Sentències núm. 330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004 i4.3.10. Sentències núm. 330/2004, 393/2004, 518/2004, 677/2004 i
158/2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat158/2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat158/2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat158/2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat158/2005 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
ValencianaValencianaValencianaValencianaValenciana

Precisament els criteris exposats en la sentència del Tribunal
Constitucional que acabem d’analitzar han estat la base, citada
expressament, per a cinc sentències diferents del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, dictades al llarg del 2004 i el 2005.

Aquests cinc pronunciaments de l’alt tribunal valencià desmunten
els arguments de la Generalitat Valenciana, situats en la línia
onomàstica de l’exclusivitat del nom valencià i la consideració com
a llengua diferent del català, arguments que es materialitzaven en
les ordres de 8 de maig de 2002 i la Resolució d’11 de juny de 2003 de
la Conselleria de Cultura i Educació. En aquestes disposicions, per a
l’acreditació del coneixement de la llengua pròpia en el corresponent
concurs oposició per a l’ingrés al cos de mestres i professors dels
nivells no universitaris (ensenyament mitjà, escoles oficials
d’idiomes, formació professional, música i arts escèniques, noves
especialitats), la Generalitat Valenciana no incloïa l’única
llicenciatura reconeguda per l’Estat espanyol que es refereix a la
llengua pròpia del País Valencià, Filologia Catalana, i en canvi sí que
n’hi esmentava una d’inexistent: Filologia Valenciana.

Contra aquestes pretensions de la Generalitat Valenciana, el Tribunal
Superior ha admès reiteradament com a vàlida la llicenciatura en
Filologia Catalana com a titulació que acredita el coneixement de
valencià requerit en aquelles convocatòries. D’aquesta manera, el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana no sols
recull manifestament els criteris del Tribunal Constitucional de
ratificació de la possibilitat de la denominació de català com a
equivalent i concurrent de la de valencià. Va més enllà i entra al fons
substantiu de la qüestió: reconeix directament que el valencià és
part de la llengua catalana quan estableix que la llicenciatura en
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Filologia Catalana és prova més que suficient per a demostrar el
coneixement de valencià.

Però, com apuntàvem en l’apartat anterior, d’aquestes cinc sentències,
se’n deriva una segona i important conseqüència. L’àmbit en què la
denominació català –i la corresponent concepció unitària de la
llengua– és vàlid com a equivalent de valencià no és sols l’universitari,
que fou l’objecte de la sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional,
sinó també l’administratiu i, per al cas concret de què tractem, el de
l’administració autonòmica de la Generalitat Valenciana, abordat pel
Tribunal Superior de Justícia valencià. Això desfà la interpretació
restrictiva que alguns han volgut donar a la ja repetidament invocada
sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional, interpretació segons la
qual la possibilitat d’anomenar català la llengua pròpia del País
Valencià amb plens efectes jurídics només podria aplicar-se dins les
universitats valencianes, en la mesura que donen cobertura legal
explícita a aquest nom en els seus estatuts, però no pas a altres camps.

Reproduïm ací la part més important dels fonaments jurídics
d’aquestes sentències:

a) Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm. 330/2004, de 4 de març de 2004, arran d’un recurs
contenciós administratiu promogut per Acció Cultural del País
Valencià. La sentència afirma en el seu fonament jurídic tercer (les
cursives són nostres):

[...] ahora bien, ya el Tribunal Constitucional, en Sentencia núm. 75/1997,
de 21/Abril, abordó el tema –desde la perspectiva de la autonomía
universitaria– de si “la denominación ‘lengua valenciana’ empleada por
el Estatuto de autonomía de la Comunidad tiene un carácter excluyente
e impide el uso de cualesquiera otras”, con referencia, obviamente, a la
de “lengua catalana”; y llegó a una conclusión negativa;
[...]
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debe concluirse que no existe razón alguna que permita sostener
que la titulación de Licenciatura en Filología Catalana no constituya
titulación suficiente [...] para eximir de la realización de la prueba
de conocimientos de la lengua valenciana, pues aquella
Licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua de
esta Comunidad, denominada oficialmente “valenciana” en su
Estatuto de Autonomía, y en el ámbito académico “catalana”.

[...]

sí que procede hacer un pronunciamiento declarativo encaminado
a impedir, por ser contraria a derecho, toda interpretación de les
bases a las que se ha hecho referencia, que conduzca al resultado
de considerar que los aspirantes en posesión de la titulación de
Licenciatura en Filología Catalana, vienen obligados a someterse a
la prueba obligatoria y eliminatoria de valenciano pues éstos quedan
exentos de la mencionada prueba, en las mismas condiciones que
los que estén en posesión de las titulaciones, certificados o diplomas
que se enumeran en los anexos VII y X de las respectivas
convocatorias.

Les quatre sentències següents reiteren els mateixos arguments en
termes idèntics o similars:

b) Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm. 393/2004, de 25 de març de 2004, arran d’un recurs
contenciós administratiu promogut per la Universitat de València i
la Universitat d’Alacant.

c) Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm. 518/2004, de 16 d’abril de 2004, arran d’un recurs
contenciós administratiu promogut pel Sindicat de Treballadors de
l’Ensenyament del País Valencià.
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d) Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm. 677/2004, de 20 de maig de 2004, arran d’un recurs
contenciós administratiu interposat per sis opositors.

e) Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana núm. 158/2005, d’11 de febrer de 2005, arran d’un recurs
contenciós administratiu interposat per una opositora.

4.3.11. Interlocutòria de 30 de juny de 2004 del Tribunal Superior4.3.11. Interlocutòria de 30 de juny de 2004 del Tribunal Superior4.3.11. Interlocutòria de 30 de juny de 2004 del Tribunal Superior4.3.11. Interlocutòria de 30 de juny de 2004 del Tribunal Superior4.3.11. Interlocutòria de 30 de juny de 2004 del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valencianade Justícia de la Comunitat Valencianade Justícia de la Comunitat Valencianade Justícia de la Comunitat Valencianade Justícia de la Comunitat Valenciana

En coherència amb les sentències referides en el punt anterior, el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar una
interlocutòria el 30 de juny de 2004, a partir del recurs presentat per la
Universitat de València i la d’Alacant contra les ordres de 2004 de la
Generalitat Valenciana, en les quals, com en les de 2002 comentades,
la Generalitat Valenciana havia exclòs deliberadament l’únic títol
acadèmic existent, la llicenciatura en Filologia Catalana, de la relació
dels títols i certificacions que avalen el coneixement de valencià per a
accedir a la funció pública docent no universitària. En la interlocutòria
esmentada, el Tribunal Superior de Justícia valencià acordava:

[...] adoptar la medida cautelar positiva de ordenar a la Administración
demandada [=la Generalitat Valenciana] que exima de la realización
de la prueba de valenciano a quienes, admitidos a las pruebas, hayan
acreditado la obtención del título de filología catalana.

De tots aquests arguments queda clar, doncs, que la legislació (i
dins d’aquesta tant l’estatal com l’autonòmica) i la jurisprudència
han anant fixant, des de ja fa més de 25 anys, uns criteris legals
conseqüents tant respecte de la unitat del català com d’aquest
mateix nom i que al País Valencià i en tots els àmbits és legalment
indiscutible l’aplicació d’aquesta denominació i la concepció unitària
de la llengua que se’n desprèn.
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No reconèixer aquesta unitat lingüística i l’equivalència de la
duplicitat onomàstica podria arribar a produir discriminacions i
desigualtats que en absolut pot consentir un estat de dret.
Enumerem-ne algunes:

En l’àmbit individual:

a) Els ciutadans en possessió d’una mateixa titulació acadèmica o
administrativa podrien ser objecte d’un tracte diferenciat i
discriminatori segons la comunitat autònoma, en virtut de la
consideració legal que aquesta volgués atorgar a uns mateixos títols
o certificacions de llengua.

b) Es produiria una discriminació en l’accés a la funció pública per
raó del territori on s’exigeix la titulació superior en Filologia Catalana.
Els titulats amb aquesta llicenciatura gaudirien del reconeixement
administratiu superior de coneixements de la llengua pròpia a les
comunitats autònomes catalana i balear, mentre que al País Valencià
se’ls impediria aquest reconeixement.

c) Així mateix, ens trobaríem davant d’un clar cas d’inseguretat
jurídica, ja que si el català no fos considerat oficial tindria el tracte
de llengua estrangera dins del País Valencià i, per tant, es requiriria
la traducció de qualsevol actuació individual a una de les dues
llengües oficials.

En el pla de les administracions públiques:

d) Es confirmaria legalment el fraccionament de la comunitat
lingüística i, per tant, en la relació entre comunitats autònomes
caldria traduir tota la documentació oficial que relacionés el País
Valencià i la resta de domini lingüístic català.

e) Les administracions públiques podrien rebutjar el foment
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d’activitats culturals, cíviques i socials tot al·legant que no estan fetes
en una de les dues llengües oficials del País Valencià, cosa que
perjudicaria el desenvolupament normal de les indústries culturals
de la comunitat lingüística catalana, i molt especialment de les
valencianes.

f) Tot això implicaria que s’incorregués en l’arbitrarietat dels poders
públics que la Constitució espanyola prohibeix explícitament en
l’article 9.3.

Pel que fa al nom de la llengua, el resultats podrien ser:

g) No es permetria l’existència de la sinonímia en les denominacions
i s’atribuiria un contingut distint per un simple criteri nominalista.

h) Significaria un clar absurd i un tracte legal discriminatori del
que es fa en casos absolutament paral·lels, com és la doble
denominació castellà-espanyol i la d’èuscar (euskera) - vascuence.
Recordem que castellà és l’únic nom constitucionalment vàlid per
a aquest idioma, però, de fet, en l’ensenyament el nom que sol rebre
l’assignatura corresponent és llengua espanyola (universitats,
escoles oficials d’idiomes, etc.) i aquesta mateixa denominació és
la que s’ha usat en molts texts legals i en tractats internacionals
subscrits per Espanya.

i) Es contradirien les definicions de tots els diccionaris normatius i
de prestigi, els criteris de la romanística i de totes les universitats.

Com a conclusió, i per acabar aquest apartat, podem afirmar sense
cap mena de dubte que, segons tota la normativa i la jurisprudència
existent, la llengua pròpia del País Valencià tant pot rebre el nom de
valència com el de català o llengua catalana. I tot això sense que ni
l’un ni l’altre nom tinguen associats efectes jurídics diferents.
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4.4. Fonaments socials4.4. Fonaments socials4.4. Fonaments socials4.4. Fonaments socials4.4. Fonaments socials

La poca utilització de la llengua pròpia per part de les institucions
valencianes, juntament amb la manca de promoció de l’ús, ha
comportat que haja estat la societat civil la que al País Valencià haja
assumit aquest paper de difusió, defensa i promoció. Es pot afirmar
amb rotunditat que han estat els mestres i els professors, les
universitats, les entitats culturals i cíviques, els professionals de la
llengua, la cultura i l’art (escriptors, tècnics de llengua, actors, cantants,
etc.) i les editorials els vertaders i autèntics motors de la recuperació
social del català. I han estat precisament aquests moviments que són
els artífexs reals de l’ús social els qui sempre han reconegut al País
Valencià la unitat de la llengua catalana i els qui han fet servir el nom
de català per a la llengua que usen, defensen i promouen. Un prova
ben clara d’això és que tant en els estatuts de les universitats
valencianes, com en els d’Acció Cultural del País Valencià o els de la
Fundació Sambori (inclosa en la Federació d’Associacions per la
Llengua - Escola Valenciana) o els de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, per posar només alguns exemples, anomenen català
o llengua catalana la llengua pròpia dels valencians.

En aquest sentit, cal deixar constància que les tres universitats
públiques valencianes amb estudis de filologia (Universitat de
València, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló de
la Plana) han tingut un paper cabdal en la recuperació lingüística i
han defensat dignament i amb exquisit rigor científic la unitat de la
llengua catalana. Com hem dit, aquestes tres universitats recullen
també en els seus estatuts el nom llengua catalana com a
denominació oficial de la llengua pròpia (vegeu el punt 4.3.8).

De la mateixa manera, tant els intel·lectuals com el món de
l’ensenyament en general han demostrat una lleialtat lingüística que
s’ha revelat determinant per a la vitalitat de la llengua. Apostant per
l’arrelament al medi, per la renovació pedagògica i per un
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ensenyament en valencià, han contribuït a fer possible una relativa
normalitat en aquest àmbit. Cal insistir que ha estat sobretot per la
ferma voluntat de molts mestres i professors, juntament amb molts
pares i mares, que s’ha aconseguit tirar endavant l’ensenyament del
català i en català al País Valencià.

És en aquest àmbit que va nàixer la Federació d’Associacions per la
Llengua - Escola Valenciana, que agrupa associacions i coordinadores
comarcals i que centra la seua activitat en una escola valenciana en
el ple sentit de la paraula: moderna, participativa, arrelada al medi i
sobretot i per això mateix, feta en la llengua pròpia dels valencians.
Aquesta entitat, que té una base social àmplia i extensa, organitza
des del 1986 i a totes les comarques les anomenades Trobades
d’escoles en valencià per difondre i promoure l’ensenyament en català.
Escola Valenciana, que aconsegueix reunir any rere any desenes de
milers de mares i pares, infants i mestres, fa una pressió constant a
les institucions educatives per a la implantació, el seguiment i l’extensió
de les anomenades “línies en valencià”. Dins d’aquesta Federació hi
ha la Fundació Sambori, entitat que des de fa molts anys organitza
concursos literaris en tots els graus de l’ensenyament (des del primari
fins a l’universitari) en què participen milers de xiquets i joves
estudiants. Des dels seus orígens han defensat sense cap mena de
dubte la unitat de la llengua catalana i el nom d’aquesta, tal com figura
en els estatuts de la Fundació:

La Fundació té per objecte bàsic la difusió i normalització del
valencià a tots els àmbits d’ús i cultura, així com la defensa dels
drets lingüístics i de la unitat de la llengua catalana, i com a mitjà
per a obtenir-lo, la promoció del seu ús, la realització d’estudis,
informes i investigacions encaminades a incrementar el seu
coneixement i la seua utilització i, en general, la promoció i
l’agermanament i col·laboració amb les llengües i cultures del món
(article 6.2).
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Una altra de les entitats del món civicocultural més destacades en la
normalització social del català ha estat Acció Cultural del País Valencià
(ACPV). Aquesta associació, creada el 1978, va ser capdavantera en
la formació de mestres i professors de català i en les campanyes a
favor de l’ús de la llengua, com també la impulsora al País Valencià de
nombroses publicacions, activitats culturals i d’intercanvis i
cooperació amb la resta de la comunitat lingüística. Igualment, ha
promogut la creació de diverses fundacions culturals que organitzen
anualment congressos de cultura, pensament i mitjans de
comunicació, com també premis literaris d’indubtable prestigi, tots ells
en llengua catalana. A més, és l’entitat que, mitjançant la instal·lació
d’una xarxa de repetidors, ha fet possible que arriben al País Valencià
les emissions de la televisió i la ràdio públiques en català de TV3, C33
o Catalunya Ràdio, emissions que han estat vitals en dos sentits. D’una
banda, han desmuntat per la via dels fets molts prejudicis injectats
pel blaverisme i han ensenyat amb naturalitat la unitat de la llengua
i, de l’altra, han mostrat un ús de la llengua associat a la normalitat.
I aquesta entitat no ha dubtat a definir entre els seus objectius el del
nom de la llengua que defensa i impulsa:

Promoure l’estudi i el foment de la llengua pròpia del País Valencià,
la llengua catalana (article 2 apartat h dels estatuts d’ACPV).

Igualment, en la producció literària i cultural el català ha demostrat
una remarcable vitalitat i qualitat al País Valencià. N’és prova l’àmplia
nòmina d’escriptors valencians actius i de reconeguda solvència, la
majoria dels quals pertanyen a l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana. Els estatuts d’aquesta associació recullen, òbviament, el
nom de català per a la llengua en què els seus associats escriuen:

Podran formar part de l’Associació, com a socis i sòcies numeraris,
totes les persones autores d’obres de creació literària, de
traduccions, de guions, d’adaptacions, d’edicions literàries, d’assaig
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i de crítica literària, de llibres tècnics i de text i, en general, tots
aquells escriptors i escriptores que utilitzen el català com a forma
d’expressió (article 6 apartat 1).

Lligada a aquesta producció hi ha una sèrie d’editorials amb una
activitat ben notable dedicades exclusivament a la publicació en
català (3i4, Bromera, el Bullent, Denes, Tàndem, etc.) que s’han
mantingut fidels a la llengua malgrat les dificultats i les pressions
governamentals i la manca d’ajuts públics. En la mateixa situació i
en la mateixa posició s’han trobat i es troben també nombrosos
cantants i grups musicals i les companyies de teatre estable que
existeixen al País Valencià.

Així mateix, i malgrat que l’ús del català no ha assolit les quotes
que serien desitjables, es pot dir que dins del món socioeconòmic
l’ús que es fa de la llengua respon en un percentatge altíssim a
un ús correcte i unitari de la llengua catalana. Això s’aprecia
fàcilment en les retolacions, els etiquetatges i la publicitat de les
empreses i comerços. I molt més clarament en l’ús de les noves
tecnologies. Pel que fa als sindicats, els tres majoritaris al País
Valencià (CCOO, UGT i STEPV-Iv), tenen en la seua organització
un gabinet o oficina de normalització lingüística dedicats
precisament a fer del català una llengua d’ús normal dins del món
laboral.

De tot plegat podem deduir que tots els agents implicats en el foment
i en l’ús de la llengua, tant del món de l’ensenyament com en les
universitats, en el món civicocultural o en el socioeconòmic,
defensen obertament la unitat del català i l’ús d’aquest nom,
indistintament amb el de valencià, per a referir-se a la llengua pròpia
dels valencians.

I, en aquest pla social, cal fer un èmfasi especial en un fet que s’ha
oblidat massa i que revela una imatge molt més normal de la realitat
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social respecte a la percepció de la llengua que aquella
d’irracionalitat i secessionisme que, difosa pels mitjans de
comunicació, es presenta com a general o com a vastament
majoritària al País Valencià.

Segons l’única enquesta àmplia i seriosa feta sobre el nom i la unitat
de la llengua, la majoria de la població valenciana (un 50%) creu que
el valencià és una “llengua compartida amb Catalunya” i el 44% que
aquesta llengua comuna “pot anomenar-se català”. Contràriament,
el 42% opina que és un idioma “independent” i el 8% declara no
saber-ho o no s’hi pronuncia. Les dades provenen de l’Enquesta
sobre l’ús del valencià de l’any 1992 que va dur a terme la Direcció
General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència de la Generalitat Valenciana i que va dirigir un sociòleg de
la solvència de Rafael Lluís Ninyoles.

Tot i que aquestes xifres corresponen a fa més d’una dècada i que,
entremig, hi ha hagut dues legislatures i mitja amb el PP en el govern
de la Generalitat, les xifres i –encara més important– les tendències
que es dibuixen revelen dades notablement més positives i
encoratjadores que allò que podríem creure a partir de l’actuació
en política lingüística de la Generalitat Valenciana socialista.

L’enquesta conclou que el reconeixement de la unitat de la llengua
creix en relació directament proporcional al nivell d’instrucció (a
més estudis, més reconeixement), en relació indirecta a l’edat (com
més joves, més partidaris de la unitat del català) i que s’adscriu als
sectors productius considerats capdavanters en les societats
avançades (serveis, estudiants i professionals, industrials) per
contrast amb les persones lligades a l’agricultura i les feines de
casa. Així, per exemple, es declaren a favor de la unitat de la llengua
el 74% dels titulats universitaris superiors, el 66% dels titulats
universitaris mitjans i el 62% de persones amb estudis mitjans, però
només el 32% de persones sense estudis. Creuen que el valencià
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forma part de la llengua catalana el 61% dels joves entre 16 i 24
anys, el 60% dels que en tenen de 25 a 34 i el 52% entre els 35 i els
44, mentre que només el 35% dels que superen els 64 anys. Els
estudiants (72%), els treballadors del sector de serveis (57%), els
industrials (50%), els comerciants (50%) i les mestresses (50%) són
els grups socioeconòmics que encapçalen l’acceptació de la unitat
en contra dels agricultors (46%).

A més, resulta significatiu que són els més joves (50% contra 45%)
el grup d’edat més favorables a la denominació català, així com el
71% d’aquelles persones que declaren saber-lo escriure.

Atès que el reconeixement de la unitat sembla directament lligat a
la instrucció de i en la llengua pròpia (els grups més favorables són,
com hem vist, els més joves, els més instruïts i els sectors
socioeconòmics més avançats), és lògic creure que l’extensió lenta
però constant de l’ensenyament en valencià i la recepció continuada
dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (TV3, Catalunya Ràdio, etc.) només poden haver ajudat a
consolidar aquestes tendències. Una dada abona aquesta
interpretació. El fet que, malgrat l’ostentós i estentori secessionisme
verbal, el PP no s’haja decidit mai –ni tan sols quan governava
condicionat per Unió Valenciana– a promoure una normativa
lingüística separada, sinó només a dialectalitzar-la, és potser una
prova que la societat valenciana en general admet la unitat de la
llengua catalana d’una manera moderada i particularista però
majoritària.



119

5. FIXACIÓ LEGAL DE LA SOLUCIÓ

Hem vist, al llarg dels diversos apartats d’aquest treball, que
l’ambigüitat normativa, és a dir, el fet que la legislació valenciana no
explicite l’adscripció del valencià al conjunt de la llengua catalana
ha estat i és un dels principals obstacles per a la normalització i
alhora una font permanent de conflictes socials i d’utilització
partidista del patrimoni cultural i lingüístic dels valencians.

En aquest apartat tractarem de defensar la necessitat de fixar
positivament mitjançant una norma jurídica clara i directa el que hem
proposat com a solució del conflicte terminològic de la llengua pròpia
del País Valencià. Aquesta norma, a més d’aclarir definitivament el
problema del nom, hauria d’evitar els constants entrebancs a la
normalització lingüística que causa l’actual fragmentació
administrativa i normativa de la comunitat lingüística catalana.

L’article 3 de la Constitució espanyola proclama l’oficialitat del
castellà a tot el territori de l’Estat. Tot seguit reconeix l’existència
d’altres idiomes, “les altres llengües espanyoles”, i evitant-ne
l’enumeració, deixa oberta, sense prefixar-la, la possibilitat que
aquestes “altres llengües” siguen oficials a les respectives
comunitats autònomes, sempre segons la previsió dels
corresponents estatuts. La Constitució estableix així la inferioritat
d’estatut jurídic de les llengües parlades a l’Estat diferents del
castellà respecte d’aquest i també el fet que l’oficialitat
d’aquestes altres l lengües dependrà, d’una part, de la
configuració autonòmica que es materialitze i, de l’altra, de la
previsió de cada estatut, i sempre tindrà com a sostre els límits
geogràfics de la comunitat autònoma. El resultat és que cada
comunitat autònoma és competent per a decidir si alguna llengua
és oficial al seu territori (per exemple, Aragó no ha reconegut
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encara l’oficialitat del català) i per a fixar eventualment les
polítiques de normalització.

Aquesta regulació constitucional, comuna a tot l’Estat, provoca,
en el cas del català, a més de la inferioritat territorial descrita
respecte el castellà, un tractament jurídic fraccionat de la llengua,
agreujat per la prohibició constitucional de federació de comunitats
autònomes que ha impedit una superació d’aquest marc i l’eventual
regulació homogènia al conjunt de la comunitat lingüística. Com a
conseqüència, el català, que és llengua comuna de Catalunya, el
País Valencià, les Illes Balears i Aragó té en cadascun d’aquests
territoris, com hem vist, una regulació diferent pel que fa al règim
jurídic i a la política lingüística, i s’atorga una protecció, una
garantia i uns drets diferents als parlants de la mateixa llengua.

Partint d’aquesta complexa i desequilibrada situació per al català
en general, hem d’afegir complicacions majors per al cas valencià.
Hem analitzat abundosament la forma en què l’Estatut d’Autonomia
valencià introdueix un factor de confusionisme en la situació jurídica
del català, ja que no recull la tradicional doble denominació de català
i valencià i els greus problemes de tota mena que això ha suscitat.
La Llei d’ús i ensenyament del valencià, en desplegar l’Estatut, també
va deixar sense resoldre la qüestió, de la mateixa manera que tampoc
no l’ha resolta la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, notablement ambigua, malgrat que reconeix en el preàmbul:

El nostre Estatut d’autonomia denomina “valencià” a [sic] la
llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser
utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter
excloent. L’esmentada denominació “valencià”, i també les
denominacions “llengua pròpia dels valencians” o “idioma
valencià”, o altres, avalades per la tradició històrica valenciana,
l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de
qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la



121

nostra llengua pròpia, la qual compartix la condició d’idioma
oficial amb el castellà.

[...]

El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma
part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts
d’autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó
reconeixen com a llengua pròpia.

La signatura de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, que l’Estat espanyol subscriví el 2 de febrer de 2001,
comporta l’assumpció de determinades obligacions relatives al règim
lingüístic vigent i, en concret, el reconeixement explícit de l’existència
de les comunitats lingüístiques. Per a donar efectivitat al que disposa
la Carta, cal un desplegament normatiu intern que, en aplicació dels
seus preceptes, evite que les actuals divisions polítiques i
administratives, i les legislacions corresponents, fragmenten la
comunitat lingüística i posen en perill la seua integritat i la
normalització social i legal de la llengua.

Aquesta qüestió, però, no és nova i ha estat abordada tant per lleis
orgàniques de l’Estat, com són els estatuts d’autonomia Catalunya
(“el català és patrimoni d’altres territoris i comunitats”) i el de les
Illes Balears (“essent la llengua catalana també patrimoni d’altres
comunitats autònomes”) com també per altres lleis de l’Estat. Així,
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, fa referència
a les “comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia coincident”
i també la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJAPPAC), la qual, quan regula la llengua dels procediments,
estableix que no caldrà la traducció de documents administratius si
aquests han de tenir efecte “al territori d’una comunitat autònoma
on siga oficial aquesta mateixa llengua diferent del castellà”.
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Fins i tot el Tribunal Constitucional espanyol s’ha pronunciat sobre
aquesta qüestió i en la sentència 50/1999, de 6 d’abril, arriba a afirmar
que desconèixer el fet que una llengua és compartida per més d’una
comunitat autònoma i obligar a la traducció a l’espanyol dels
documents administratius en aquest cas, significa vulnerar el seu
estatut de llengua oficial:

No cabe, en efecto, desconocer que en algunos supuestos
singulares la oficialidad de la lengua propia de una Comunidad
Autónoma no se detiene en los límites de su territorio. Lleva, por
ello, razón la Comunidad Autónoma recurrente al afirmar que, en el
anteriormente referido supuesto, someter a una traducción al
castellano los documentos que, surgidos en una de ellas, deban
surtir efectos en la otra (art. 36.2, y lo mismo cabe decir respecto de
lo dispuesto en el art. 36.3), supondría un atentado a la oficialidad
de la lengua en cuestión, común a ambas Comunidades Autónomas.
Obligar a traducir al castellano todos los documentos, expedientes
o parte de los mismos que vayan a producir efectos fuera de la
Comunidad Autónoma, incluso en el caso de que en el territorio
donde vayan a desplegar sus efectos tenga también carácter oficial
la lengua en que dichos documentos hayan sido redactados, supone
desconocer el carácter oficial de dicha lengua, ya que, como ha
señalado la STC 32/1986, el carácter oficial de una lengua conlleva
que los poderes públicos la reconozcan como medio normal de
comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos
privados, con plena validez y efectos jurídicos. Por esta razón, en el
ámbito territorial donde una lengua tiene carácter oficial, los actos
jurídicos realizados en dicha lengua, aunque tengan su origen en
un procedimiento administrativo instruido en otra Comunidad
Autónoma en la que dicha lengua tenga también carácter cooficial,
han de surtir, por sí mismos, plenos efectos sin necesidad de ser
traducidos. Exigir en estos casos la traducción de los documentos
supone desconocer la existencia de una lengua que en esa
Comunidad Autónoma tiene igualmente carácter oficial, lo que
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constituye una vulneración del art. 3.2 C.E. y de los correlativos
preceptos estatutarios en el que se reconoce el carácter oficial de
otras lenguas distintas al castellano.

S’apunten, doncs, en la legislació espanyola, encara que de manera
poc sistemàtica, els principis i els objectius fonamentals que la Carta
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries estableix en
l’article 7, en concret:

el respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua regional o
minoritària, de manera que assegurin que les divisions
administratives ja existents o noves no constitueixen cap obstacle
a la promoció d’aquesta llengua regional o minoritària.

Tot plegat, a fi superar aquesta situació de semifragmentació legal,
aconsella fixar normativament el concepte de comunitat lingüística
i donar-li un rendiment pràctic, al costat del de comunitat autònoma,
ja plenament establert en l’ordenament jurídic espanyol. Podem
concloure, doncs, que caldria una llei d’àmbit estatal que recollís i
enumerés, d’una part, les llengües oficials als diversos territoris de
l’Estat, amb independència del nom i la regulació que al si de cada
comunitat autònoma tinguessen, i que fixés, tot anomenant-les i
determinant-les, les comunitats lingüístiques existents.

Segons aquesta norma, serien llengües oficials, a banda del castellà,
les següents: el català, d’acord amb els estatuts d’autonomia de
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, en el qual rep el nom
de valencià; l’èuscar, d’acord amb els estatuts d’autonomia de la
Comunitat Autònoma Basca i de la llei corresponent de la Comunitat
Foral de Navarra (Llei Orgànica 13/1982), on rep el nom de vascuence;
i el gallec, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Galícia.

I paral·lelament, d’acord amb el paràgraf anterior, d’una banda,
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià i, de l’altra, Navarra i el
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País Basc tindrien llengües oficials pròpies coincidents i conformarien
comunitats lingüístiques oficialment reconegudes com a tals.

Una regulació d’aquesta mena permetria, a més, també en aplicació
de la Carta Europea, que el plurilingüisme que instaurava la
Constitució tingués un ple desplegament en l’Administració de l’Estat.
Caldria incorporar a la normativa espanyola l’assumpció, per part
de l’Estat, de la voluntat de promoure, mitjançant l’ús efectiu, la
relació normal de la seua administració en règim de plurilingüisme,
per tal que els ciutadans s’hi adrecen i en reben tota la informació
en les llengües oficials de la mateixa manera que ho fan en castellà.
Aquest mateix principi s’hauria d’aplicar igualment als mitjans de
comunicació públics i, en la mesura que depenga de la regulació i
l’acció positiva dels poders públics, també als privats.

Finalment, aquesta norma, a fi de superar una situació injusta que
s’ha perllongat durant segles de negació dels drets lingüístics més
elementals, hauria d’aplicar a les llengües oficials altres que el
castellà un criteri d’acció positiva per tal d’assolir l’equiparació real
de les comunitats lingüístiques amb la d’expressió castellana i la
normalitat de l’ús de les seues llengües en el termini més breu
possible. I per facilitar aquesta equiparació la llei hauria de preveure
el reconeixement de la realitat plurilingüe de l’Estat i la remoció dels
prejudicis d’ordre lingüístic que encara poguessen perdurar. Així, a
més, es donaria compliment a un altre dels principis i objectius
establerts per la Carta Europea, el de promoure “la comprensió mútua
entre tots els grups lingüístics del país, especialment de tal manera
que el respecte, la comprensió i la tolerància envers les llengües
regionals o minoritàries figurin entre els objectius de l’educació i de
la formació dispensades en el país, i a encoratjar els mitjans de
comunicació de masses a perseguir el mateix objectiu”.

D’altra banda, i tornant al principal motiu d’aquest treball, és a dir, al
conflicte del nom de la llengua pròpia al País Valencià, si aquesta
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formulació legal proposada no pogués reeixir, seria suficient per a
aclarir l’adscripció del valencià al conjunt de la llengua catalana i a
la comunitat lingüística catalana, el desplegament puntual de les
normes anteriorment citades, la Llei Orgànica del poder judicial i la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en el sentit d’especificar quines
són les comunitats autònomes que comparteixen llengua pròpia al
si de l’Estat espanyol.

Aquesta solució, sens dubte pragmàtica i senzilla, seria tanmateix
molt útil per a evitar la interpretació nominalista i per a fixar de forma
inequívoca en les lleis que regulen els procediments administratius
i judicials el que a hores d’ara només trobem en la normativa
acadèmica. D’aquesta manera evitaríem també la insostenible però
persistent objecció que els defensors del secessionisme lingüístic
oposen a la contundent sentència del Tribunal Constitucional 75/1997:
el fet que la seua aplicació es restringiria a l’àmbit universitari.

Temem, però, que no escaparà a la comprensió dels secessionistes
la importància pràctica que aquesta petita modificació legal
implicaria i que hi hauria, igualment, una oposició i instrumentalització
similar a la que hi ha hagut en altres ocasions, com ara la recent
sol·licitud del reconeixement del català com a llengua oficial a la
Unió Europea. És per aquest motiu que, ja que no ens estalviarem de
cap de les maneres el conflicte, tan rendible electoralment per a
alguns, cal aprofitar l’actual conjuntura política i intentar impulsar,
paral·lelament a la superació del conflicte valencià, l’establiment d’un
veritable estat plurilingüe i el reconeixement ple, directe i satisfactori
dels drets de la comunitat lingüística catalana i les obligacions de
l’Estat envers aquesta.
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6. CONCLUSIONS

La denominació valencià que l’Estatut d’Autonomia dóna a la llengua
pròpia dels valencians, sense cap referència a la unitat de la llengua
catalana en el seu conjunt, ha servit per a forçar una interpretació
nominalista, segons la qual no seria lícit designar-lo amb cap altre
nom sense violar la legalitat estatutària. I, als efectes pràctics,
d’acord amb aquesta mateixa interpretació però fent-hi un pas més,
això significaria que legalment es reconeix el valencià com un idioma
diferent i independent de qualsevol altre.

La interpretació nominalista del nom estatutari valencià ha estat
aprofitada, d’una banda, perquè el secessionisme lingüístic valencià
que té la seua expressió en el blaverisme pogués legitimar-se
socialment i políticament, malgrat tractar-se d’un moviment
ultradretà, amb múltiples connexions amb el franquisme,
castellanitzat (el valencià hi ha estat més una consigna que una
pràctica) i absolutament insolvent des del punt de vista cultural.

D’altra banda, aquesta legitimació social del discurs blaver ha tingut
uns efectes demolidors contra l’ús normal del valencià, perquè ha
permès que els grups de pressió mediàtics o polítics oposats a la
normalització lingüística poguessen obstaculitzar, desacreditar o
impedir qualsevol iniciativa en l’extensió de l’ús social simplement
acusant de voler imposar el “català” en comptes del “valencià”.

Malgrat tots aquests entrebancs i gràcies a l’acció decidida d’entitats
culturals i cíviques i de les universitats valencianes, que no han
renunciat al programa de normalitat cultural, la societat civil ha
mantingut i fins i tot ha impulsat l’extensió de l’ús en tots els àmbits:
ensenyament (progrés de l’escola en valencià, universitats),
administració local (ajuntaments que funcionen en valencià), mitjans
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de comunicació (recepció de les emissions de ràdio i televisió de la
Generalitat de Catalunya; premsa, ràdios i televisions locals i
comarcals en català) i nombroses iniciatives culturals i associatives.

La seua acció ha permès també el manteniment del nom català, amb
què es designa unitàriament la llengua, i amb una tenaç determinació,
ha aconseguit el reconeixement legal al màxim nivell (Tribunal
Constitucional i Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana) de l’equivalència entre valencià i català. En els àmbits
acadèmic i cultural això no ha estat mai posat en dubte.

Tanmateix, després de trenta anys de conflictes permanents entorn
del nom i la unitat de la llengua, resulta ja imprescindible i inajornable
posar fi al secessionisme que entrebanca la normalització de soca-
rel, fa malgastar esforços inútilment i fragmenta la comunitat
lingüística. En aquest sentit cal fixar legalment, en una norma del
més alt rang possible i sense ambigüitats, la identificació del valencià
com a part de la llengua catalana, i la validesa de l’un i l’altre nom
per a anomenar la llengua pròpia dels valencians.

Actualment es donen totes les condicions per a dur a terme aquesta
confirmació legal. De fet, només caldria una simple determinació política de
l’Estat o de la comunitat autònoma, compte fet de tots aquests fonaments:

a) Fonamentació lingüística

Els diccionaris de referència normativa de les llengües oficials a la
comunitat autònoma valenciana (Institut d’Estudis Catalans, Real
Academia Española, i fins i tot el Diccionari valencià de la Generalitat
Valenciana) defineixen el valencià com a varietat de la llengua
catalana parlada al País Valencià.

Els informes elevats per les universitats valencianes als poders
públics constaten que les universitats d’arreu del món amb estudis
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filològics reconeixen unànimement la pertinença del valencià a la
llengua catalana.

Fins i tot l’organisme de la Generalitat Valenciana que per llei de les
Corts Valencianes vetla per la llengua pròpia dels valencians,
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), ha reconegut, mitjançant
un dictamen amb “caràcter prescriptiu”, que el valencià forma part
de la llengua catalana i que hi ha en vigor dues denominacions legals
per a referir-s’hi: català i valencià.

b) Fonamentació històrica
Hi ha abundants testimonis històrics que demostren que, des del
segle XIV fins a l’actualitat, els valencians han anomenat la llengua
pròpia tant valencià com català.

c) Fonamentació jurídica
La legislació vigent reconeix l’equiparació acadèmica i administrativa
dels títols universitaris, de l’ensenyament no universitari i les
certificacions administratives de coneixement de llengua entre les
matèries anomenades català i valencià.

El màxim intèrpret de la Constitució espanyola, el Tribunal
Constitucional, ha confirmat la plena constitucionalitat del nom català
aplicat a la llengua pròpia dels valencians en la sentència 75/1997.

A més, aquesta plena legalitat i respecte constitucional han estat
invocats i reiterats explícitament en la fonamentació jurídica per cinc
sentències recents (330/2004, 393/2004; 518/2004; 677/2004 i 158/2005)
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
precisament contra la Generalitat Valenciana. Les sentències
obliguen a admetre a la Generalitat Valenciana la titulació de Filologia
Catalana com a acreditativa de coneixement de valencià en
oposicions per a l’ensenyament. En conseqüència, estableixen que
la denominació català és vàlida com a equivalent de valencià no
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sols en l’àmbit universitari sinó també en tots els altres i, en concret,
en l’administratiu.

d) Fonamentació social
Els col·lectius professionals i socials, les associacions i moviments
cívics i culturals que s’han compromès clarament amb l’ús de la
llengua i la normalització lingüística són alhora els qui empren també
amb tota normalitat la doble denominació equivalent de català i
valencià. La majoria de la població valenciana accepta la unitat de
la llengua i quasi la meitat (44%), el nom de català, segons l’única
enquesta àmplia i solvent que s’ha fet sobre la qüestió (Enquesta de
l’ús del valencià, 1992).

Recentment, alguns col·lectius i persones a títol individual –i de
manera més o menys críptica, també l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua– han promogut fórmules compostes de valencià i català per
a designar la llengua comuna en contexts supraautonòmics:
valencià/català o valencianocatalà o valencià-català, etc. Molts
d’aquests col·lectius donen, a més, per descomptat que al País
Valencià s’hauria d’usar en exclusiva valencià o fins i tot llengua
valenciana.

Aquestes propostes, que poden ser molt benintencionades i pretenen
segurament garantir l’acceptació entre certs sectors valencians,
semblen inviables per les raons següents:

a) No disposen de cap suport jurídic.

b) No tenen tradició històrica ni ús real enlloc, fora de les propostes
recents d’alguns.

c) No tenen una forma estable (n’hi ha fins a sis possibilitats
combinatòries propugnades).
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d) Són incorrectes des del punt de vista lingüístic perquè designen
dues entitats i no una (català-valencià, valencià-català, valencià/
català, català/valencià) o, en la formulació correcta, resulten
dubtosament viables per la llargària i la complexitat
(valencianocatalà, catalanovalencià).

e) Poden ser interpretades com una amalgama artificial, amb el perill
subsegüent de secessionisme.

f) L’exemple de noms composts aplicats a llengües ens dóna resultats
ben poc afalagadors: escissions (serbocroat, galaicoportuguès),
llengües en estat avançat de desintegració i assimilació
(francoprovençal, retoromànic, asturianolleonès, etc.) o noms
artificials de llengües desaparegudes (indoeuropeu).

g) Podria estimular, per estricte paral·lelisme, l’ampliació de la
denominació composta amb la inclusió de balear o altres noms.

h) No es constata en absolut el consens que suposadament haurien
de suscitar en amplis sectors socials i partits polítics, sobretot entre
els que s’oposen al nom unitari de català o a la unitat de la llengua.
Ben al contrari, aquests sectors i partits s’hi han manifestat
frontalment en contra.

Si volem reeixir com a comunitat lingüística cohesionada, hem de
superar l’actual fragmentació i reorientar cap a la consecució de la
normalitat els esforços que ara es dediquen a combatre la
disgregació. Per això, una de les primeres solucions que cal adoptar
és la del nom que ens identifica: generalitzar i fer reconèixer sense
cap ambigüitat ni trava el nom de llengua catalana com a
denominació oficial, acadèmica, internacional i pròpia dels contexts
més formals. En aquest sentit, constatem que llengua catalana és
l’única denominació oficial que han adoptat unànimement tots els
territoris de la comunitat lingüística catalana que tenen un o diversos
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noms populars propis per a designar la llengua: les Illes Balears, la
Franja de Ponent i l’Alguer. Fora d’aquests usos oficials, acadèmics
i formals, el nom valencià podria continuar essent l’habitual al País
Valencià.

Finalment, volem deixar constància de l’exemple, sovint invocat però
mal conegut, del cas flamenc, que, en relació amb la comunitat
lingüística neerlandesa, presenta notables paral·lelismes amb el cas
valencià respecte a la comunitat de llengua catalana. Flandes ha
reeixit en la normalització lingüística adoptant l’estàndard i el nom
de la llengua ja establerts als Països Baixos, no pas prenent-hi
opcions particularistes.

Però, a més de fixar amb claredat la unitat de la llengua catalana i el
nom d’aquesta, allò que realment necessita el País Valencià és un
compromís pel ple ús. L’arrel del conflicte i la seua veritable solució
és la generalització de la llengua pròpia en tots els àmbits,
especialment en els de la vida oficial i pública. Per això, proposem:

1. La superació de l’estricte marc autonòmic com a àmbit lingüístic i
cultural. És vital per al País Valencià i també per a una comunitat
lingüística de les nostres dimensions, sense un estat al darrere,
pensar-nos i actuar com un sol espai. Per a una política lingüística
ambiciosa, hauríem d’actuar menys en termes de comunitats
autònomes –cosa que ens fracciona i ens minimitza a l’estadi
regional– i molt més com a comunitat lingüística i cultural –fet que
ens reforça, ens unifica i ens equipara a una política nacional.

2. L’aplicació per part de l’Estat espanyol d’un plurilingüisme igualitari
i actiu, que atorgue reconeixement jurídic a la comunitat lingüística
catalana, tant la que es troba dins les seus fronteres com la que
s’estén per altres estats. És imprescindible que les comunitats
autònomes afectades emprenguen una política de col·laboració
activa i que, pels mecanismes convenients, aquesta cooperació
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implique també el Principat d’Andorra i les institucions estatals i
regionals de la Catalunya del Nord i l’Alguer.

3. En la gestió de la política lingüística en una comunitat lingüística
com la nostra, les universitats i les associacions culturals i cíviques
tenen un paper rellevant. Al País Valencià són aquestes instàncies
les que realment han mantingut la cultura i la llengua catalanes
contra la pressió oficial. I no sols com a simple resistència: sovint hi
han estat les produccions culturals més reeixides. Cal, doncs,
aconseguir que una institució constituïda per les comunitats
autònomes que reconeixen el català com a llengua pròpia, però
també per les entitats acadèmiques, culturals i cíviques esmentades,
esdevinga el referent unitari de la llengua i la cultura catalanes.
Aquesta institució hauria de promoure la cultura a l’exterior, però
sobretot hauria d’intensificar la cooperació a l’interior i, arribant a
tota l’àrea lingüística, hauria de fer socialment extensives i
econòmicament rendibles totes les iniciatives valuoses per a la
llengua i la cultura catalanes.

Alfons EsteveAlfons EsteveAlfons EsteveAlfons EsteveAlfons Esteve, llicenciat en Dret i cap de l’Àrea de Dinamització
del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

Francesc EsteveFrancesc EsteveFrancesc EsteveFrancesc EsteveFrancesc Esteve, llicenciat en Filologia Catalana i cap de l’Àrea
de Terminologia del Servei de Política Lingüística de la Universitat

de València

Mercè TeodoroMercè TeodoroMercè TeodoroMercè TeodoroMercè Teodoro, llicenciada en Dret i responsable
del Servei Jurídic d’Acció Cultural del País Valencià
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