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«Totes les administracions públiques haurien de prendre en consideració els dictàmens o informes que, 
respecte a la situació sociolingüística actual del valencià, han elaborat darrerament diferents institucions. 
Estos informes destaquen la pèrdua de vitalitat del valencià i plantegen la necessitat d’aplicar actuacions 
urgents. En este sentit, cal assenyalar que encara no s’han aplicat satisfactòriament algunes disposicions 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, el 25é aniversari de la qual s’esdevindrà el 2008.
La Generalitat hauria de propiciar que les institucions valencianes i les organitzacions polítiques, sindicals 
i ciutadanes, formalitzen un ample pacte cívic pel foment del valencià, encoratjant la societat valenciana 
a aprofundir en els drets lingüístics i a renovar el compromís per a promoure l’ús del valencià en tots 
els àmbits socials. A este respecte, és desitjable que es produïsca una convergència solidària entre les 
institucions valencianes, les associacions cíviques i els grups implicats en el foment del valencià, a fi de 
coordinar mesures pragmàtiques i positives en favor del seu ús normal.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’oferix a tota la societat valenciana a participar activament en 
este procés.»

de la Declaració Institucional de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 29 de juny del 2007. 
Cal un nou impuls per a fomentar l’ús del valencià



El 23 de novembre de 1983, després de dos-cents setanta-sis anys de la supressió de l’ús oficial i públic del 
valencià, les Corts Valencianes, sense cap vot en contra, aprovaren a Alacant la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (LUEV). Enguany fa vint-i-cinc anys.
L’aprovació de la llei va ser una fita històrica ja que, coincidint amb una llarga reivindicació de la nostra 
societat, el valencià deixà legalment de ser marginat i la Generalitat inicià un procés de promoció i fo-
ment de la llengua amb l’objectiu primordial d’assolir «l’equiparació efectiva amb el castellà i garantir l’ús 
normal i oficial d’ambdós idiomes en condicions d’igualtat». Es posaven així les bases de la convivència 
lingüística dels valencians.
El fet de celebrar els primers vint-i-cinc anys de la vigència de la llei no pot reduir-se a ponderar l’esforç 
que aleshores feren els diputats de les Corts Valencianes per a superar les discrepàncies i aprovar un 
marc unitari per a aplicar la política lingüística. Tampoc no pot circumscriure’s a exalçar la fidelitat dels 
milers de valencians fidels a l’idioma, o a homenatjar els qui al llarg de cinc lustres han vetlat, des dels 
diferents governs, per l’aplicació de la llei. Al contrari, és un bon moment per a fer balanç i una nova 
oportunitat per a insistir en l’aplicació dels manaments de la LUEV, d’acord amb l’article 6é de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en què es proclama que «la llengua pròpia de la Comunitat Va-
lenciana és el valencià».

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la declaració institucional que aprovà amb motiu del 20é aniver-
sari de la LUEV, va manifestar que «a pesar que hi ha hagut etapes i ritmes d’aplicació diferents, el balanç 
general és positiu, bé que encara no satisfactori (…) i cal propiciar un nou impuls per a aconseguir una 
situació de plena normalitat» i va insistir en el requisit que «perquè la recuperació del valencià siga efec-
tiva cal, de nou i com sempre, el concurs de tota la societat valenciana.»
Amb aquell motiu, l’AVL es va fixar l’objectiu d’elaborar un llibre blanc en què es documentara l’estat de 
l’ús del valencià. Aquella iniciativa es basava en les competències que figuren en la Llei de Creació de 
l’AVL, consistents en vetlar per l’ús normal del valencià i elaborar les observacions i propostes pertinents 
en qualsevol de les seues manifestacions, les quals hauran d’elevar-se, principalment, al Consell de la 
Generalitat i a les Corts Valencianes.
Els objectius del Llibre blanc-I foren els següents:

Avaluar, des de perspectives diferents, el que s’ha aconseguit fins ara en la recuperació i pro-
moció del valencià, i destacar-ne les mancances en relació amb les previsions de la Llei d’Ús i 
Ensenyament.
Analitzar les perspectives de futur del valencià, tenint en compte les expectatives, les implica-
cions i les esperances dels diferents sectors de la societat valenciana.

El Llibre blanc I s’havia plantejat com un instrument per a propiciar encontres cívics, com més amplis 
millor, a fi d’incidir en la promoció del valencià. I, sobretot, havia de proporcionar elements indiscutibles 



per a proposar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes noves actuacions polítiques, seguint 
els manaments de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.
En conseqüència, era imprescindible comptar amb un coneixement precís de la situació sociolingüística 
valenciana. Tenint present que des de feia anys no disposàvem de dades generals sobre el coneixement 
i ús del valencià, l’AVL va decidir promoure i realitzar una enquesta general sobre la situació social de la 
llengua, en la línia de les que havia elaborat la Conselleria de Cultura i Educació (denominació actual) els 
anys 1985, 1989, 1992 i 1995. Este primer pas era absolutament necessari per a conéixer de primera mà la 
competència lingüística dels valencians, els àmbits i nivells d’ús (oral i escrit), les actituds lingüístiques, 
les valoracions i les perspectives de futur. Només a partir dels resultats es podria analitzar l’evolució de 
la situació actual del valencià, comparant-la amb les dades sociolingüístiques anteriors, i elaborar un 
informe concret. En això va consistir el treball que es va presentar amb el títol LLIBRE BLANC DE L’ÚS DEL 
VALENCIÀ-I. Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004.
En l’elaboració del Llibre blanc de l’ús del valencià l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pretenia, a més, 
implicar els diversos agents socials compromesos amb la llengua. Calia propiciar, per tant, el concurs 
d’entitats cíviques i de persones rellevants preocupades per la promoció del valencià, així com de tèc-
nics en sociolingüística, a fi de compilar una documentació específica sobre l’estat del valencià i la seua 
perspectiva de futur en els diferents àmbits socials. Es tractava de propiciar una anàlisi qualitativa de la 
situació sociolingüística valenciana que aportara elements plurals suficients perquè l’AVL poguera ela-
borar les observacions i propostes  pertinents a fi de millorar l’ús del valencià en qualsevol de les seues 
manifestacions. Este projecte l’hem situat en la celebració del 25é aniversari de la Llei d Ús i Ensenyament 
del Valencià. El LLIBRE BLANC DE L’ÚS DEL VALENCIÀ-II. Iniciatives per al foment de l’ús del valencià que 
teniu a les mans n’és el fruit.

El Llibre blanc de l’ús del valencià-II aplega les aportacions de 63 col·laboradors que, des de la seua res-
ponsabilitat intel·lectual i la plena llibertat d’expressió, presenten les seues anàlisis i opinions en relació 
el procés que fa vint-i-cinc anys obrí la LUEV, reflexionen sobre la situació actual del valencià i aporten 
elements per a introduir una innovació necessària. Entre ells hi ha: setze professors universitaris (espe-
cialistes en dret, filologia, antropologia, economia, sociologia, sociolingüística, traducció i comunicació, 
sistemes informàtics…), dotze tècnics en política lingüística, cinc presidents d’entitats professionals o 
associacions cíviques, cinc tècnics en administració educativa, quatre tècnics en noves tecnologies, qua-
tre periodistes, tres directius del món editorial, tres escriptors, dos cantautors, dos teòlegs, dos tècnics 
en immigració, dos tècnics en comunicació audiovisual, un actor, un productor d’audiovisuals, un gestor 
de cooperativisme, un llibrer, un tècnic en investigació social… Tots són especialistes i capdavanters 
compromesos, en diferents vessants, en la promoció del valencià.



Des de les seues conviccions i maneres de dir ens han donat resposta a la requesta. Són les seues pa-
raules, els seus balanços i les seues propostes. Són paraules compromeses, des de diferents vessants i 
visions, amb el foment del valencià. Des de la pluralitat ens aproximen a la realitat complexa de la situació 
sociolingüística valenciana. Hi ha elogis i crítiques, esperances i urgències, valoracions de mancances i 
propostes de futur… Tot plegat són noves iniciatives per al foment del valencià.
Entenem que en el seu conjunt ens mostren nous camins i bones pràctiques perquè la nostra llengua 
supere la asimetria social a què es troba sotmesa i perquè el seu ús recupere la normalitat que la norma-
tiva legal establix com a dret que cal garantir. És per això que ens proposem difondre-les, des de la plena 
convicció que el futur del valencià solament serà possible si la societat valenciana assumix plenament 
el que assenyala el preàmbul de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià: «La llengua valenciana és part 
substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat, i la recuperació i extensió del seu ús com un 
dels factors de retrobament de la nostra identitat com a poble, ens pertoca a tots els valencians.»

Honorat Ros i Pardo / Coordinador del Llibre blanc de l’ús del valencià



El Llibre blanc de l’ús del valencià-II, a més dels elements intro-
ductoris i els de caràcter orientatiu per al lector, presenta l’es-
tructura següent:

I. QUATRE TEMES GENERALS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIO-
LIGÜÍSTICA:

– Reptes actuals de la normalització lingüística
– L’estatus jurídic del valencià
– Etapes del procés de recuperació del valencià
– L’evolució social del valencià

II. CATORZE ESTUDIS PER ÀMBITS:
Referents a la família, les administracions públiques, l’en-
senyament, l’àmbit jurídic, els mitjans de comunicació, el 
món del llibre, els espectacles, la cançó, la immigració, el 
món associatiu, el món festiu, les confessions religioses, el 
món econòmic i les noves tecnologies.
En cada àmbit participen quatre col·laboradors: un d’ells 
realitza un estudi general i els altres tres han escrit articles 
sobre altres aspectes parcials. 

III. RECAPITULACIÓ D’INICIATIVES PER AL FOMENT DE L’ÚS 
DEL VALENCIÀ:

És un resum, elaborat per la Secció de Foment de l’Ús del 
Valencià de l’AVL, de les innovacions que els autors con-
sideren oportunes perquè els objectius del nostre estatus 
lingüístic s’acomplisquen plenament. 
Atés que els col·laboradors hi fan reiteradament refe-
rència, incloem ací part els documents següents: Dic-
tamen del Consell Valencià de Cultura sobre la Llengua 
(1998), Pacte pel Valencià dels grups majoritaris de les 
Corts Valencianes (2001) i part del Capítol VII «Recapi-
tulació: Una invitació a continuar avançant» del Llibre 
blanc de l’ús del valencià- I Enquesta sobre la situació 
social del valencià 2004.

ABSTRACTS I RESÚMENES:
És un resum, en castellà i en anglés, dels quatre temes ge-
nerals, dels catorze estudis per àmbits i de la recapitulació 
d’iniciatives.













RAFAEL-LLUÍS NINYOLES MONLLOR



(València, 1943)

Llicenciat per la Universitat de Salamanca i doctor en Sociologia per la Universitat de València. Ha sigut 
professor al Departament de Sociologia en la Facultat de Cienciès Econòmiques (1972-1999) de la Univer-
sitat de València i de la Univertitat d’Alacant. Ha dut a terme la seua activitat com a cap de servici d’estudis 
en diferents institucions públiques (1973-2008). Durant la dictadura franquista va ser assidu col·laborador 
del diari Madrid (19968-1971) i va publicar en algunes de les principipals revistes espanyoles: Cuader-
nos para el Diálogo, Triunfo, Revista de la Opinión Pública, Revista del Instituto de Estudios Políticos, etc. 
Col·laborà activament en les revistes Gorg, Serra d´Or, Telestel, etc. És autor d’una àmplia bibliografia, 
publicada en nombrosos idiomes, en la qual destaquen llibres com: Idioma i poder social (1972), Estructura 
social y política lingüística (1975), Cuatro Idiomas para un Estado (1977) i Madre España: aproximación al 
nacionalismo español (1979).



RAFAEL-LLUÍS NINYOLES MONLLOR

La nostra contribució vol enfocar l´evolució del valencià a partir dels factors 
d´ordre social, econòmic i territorial que han estat presents durant els 25 anys 
de vigència de la LUEV. Amb aquest propòsit, es tracen els distints períodes en 
què,  la interrelació d´aquests factors –socials, econòmics, lingüistics--cobra, 
amb característiques pròpies,  una  particular significació. Es remarquen alguns 
dels components valoratius i ideològics  que,  juntament amb els canvis mate-
rials, han concorreguten al desplegament de les diferents polítiques lingüísti-
ques i del  procés social de normalització.



La commemoració dels 25 anys de vigència de la Llei d’Ús i Ense-
nyament del Valencià invita a reflexionar, amb la perspectiva que 
els anys transcorreguts ens permet, sobre un dels processos de 
major transcendència i complexitat que la societat valenciana ha 
experimentat al llarg de la seua història: l’empresa de rehabilitació 
social de la llengua pròpia (després de tres segles de proscripció i 
relegament social), dins d’un context històric on la nostra societat 
ha viscut transformacions profundes de la societat i la cultura en 
el trànsit de la dictadura a la democratització de la vida política. 
La nostra contribució voldria apuntar algunes idees generals sobre 
l’estat actual de la llengua en funció de l’evolució dels factors d’ordre 
social, econòmic i territorial que han condicionat el desenvolupament 
del valencià i la política lingüística al curs dels darrers 25 anys. Però 
ens convindrà que retrocedim a la situació dels anys 60 com a punt de 
partida i que fem també alguna consideració final en direcció al futur.
Hem examinat en diferents ocasions la qüestió de les relacions 
entre el factors lingüístics amb els tipus d’estructura social i eco-
nòmica.1 Els processos socials, els canvis econòmics i les trans-
formacions hagudes al nostre el territori són, sens dubte, a la base 
de l’evolució en la situació social de la llengua i de les decisions 
públiques. Bastarà que reiterem, com a punt de partida, que 1) la 
posició social afecta i és, al seu torn, afectada per la capacitat lin-
güística en la mesura que el llenguatge juga un paper significatiu 
dins l’estructura social i de l’economia, que 2) la importància del 
factor competència lingüística, en tant que determinant de posi-
cions econòmiques i estatus de prestigi, varia notablement d’un 
tipus a un altre d’estructura social, d’un a un altre tipus d’activitat 
econòmica, que 3) el problema de la llengua esdevé, finalment, 
font de preocupació pública en la mesura que l’ús d’una llengua 
predetermina els ingressos, les expectatives o les demandes de 
poder i prestigi per part d’individus i grups. El problema de la llen-
gua remet a d’altres línies de tensió social.

1. Estructura social i política lingüística, Bromera, Alzira, 1989 (1ª ed. cast. 1975); 
Cuatro idiomas para un Estado, Cambio 16, Madrid, 1977; El País Valencià a l’eix 
mediterrani, L’Eixam, 1992.

Passant ja als interrogants concrets: ¿Quina relació hi ha entre 
l’especulació urbanística i l’ús de la llengua? ¿Fins a quin punt és 
compatible el creixement immobiliari amb el progrés de recupera-
ció del valencià? ¿O els usos lingüístics amb els usos del sòl (agri-
cultura, indústria o turisme)? ¿Resulta banal o prescindible tenir 
en compte les relacions entre aquests espais (espais lingüístics, 
economia i territori) per a la configuració del nostre àmbit lingüís-
tic i cultural dins dels eixos de desenvolupament d’Europa? ¿Va a 
poder una societat sense inversió en ciència i tecnologia estendre 
a aquests mateixos sectors, i a d’altres àmbits, l’ús de la seua llen-
gua? ¿I què té a veure això amb la qüestió identitària? 
En definitiva, ¿com ha pogut traduir-se al pla de la llengua i de la 
política lingüística el fet que l’estructura social valenciana haja 
passat d’una formació social dominada als anys 50 pel capitalisme 
agromercantilista a la industrialització dels 60 i 70, i a través d’uns 
processos de canvi (desagrarització-industrialització, immigració 
econòmica, recomposició orgànica de la força de treball, desen-
volupament de les forces productives i creixement econòmic) ar-
ribar a una situació que ja es postulava a les darreries dels 80, 
en funció del trànsit d’una economia de producció de béns a una 
economia de serveis, com a part d’una societat postindustrial, mo-
dernitzada, d’acord amb les característiques econòmiques, cul-
turals i polítiques de les societats occidentals més avançades?2 
Perquè no són ja els canvis d’escenari, sinó la velocitat amb què 
s’han produït i que han anat mudant-se els actors el que ha fet de 
la nostra situació social una realitat complexa.

En el primer tram, hi trobarem el període de take off o arrancada del 
moviment global social dels anys 60 i 70. Dues dècades de prehistò-
ria institucional, lluita per les llibertats democràtiques i de mobilitza-

2. R. Ll. Ninyoles (ed.): La societat valenciana: estructura social i institucional, 
Bromera, Alzira, 2000.



ció cultural extrasistema, de revolució d’expectatives que posen les 
condicions per a la promulgació de la LUEV del 1983.
No hi ha dubte que els anys 60 signifiquen un punt d’inflexió trans-
cendental per a l’organització sociolingüística valenciana. El procés 
de desagrarització i industrialització, el fort creixement demogràfic 
(i l’arribada d’un elevat contingent de mà d’obra d’origen migratori), 
la tendència a les concentracions urbanes o el reforçament dels 
desequilibris territorials intra i interregionals, juntament amb l’en-
tramat d’institucions polítiques que fan crisi, ens porten als inicis 
d’un nou moviment de vindicació lingüística. Ens trobem en un perí-
ode de take off o d’arrancada, que s’estén amb un model econòmic, 
descrit per E. Lluch en les seues característiques bàsiques (desen-
volupament endogen, petita i mitjana empresa, etc.), i arribem al 
començament de la crisi del model pymes (1975) coincident amb 
la mort de Franco. La situació valenciana guardava paral·lelismes 
interessants amb els casos que llavors remarcàrem de Quebec i 
Bèlgica: transformació econòmica, canvi de signe demogràfic, sor-
giment d’unes noves elits intel·lectuals entre la joventut università-
ria, conflicte cultural, el secessionisme lingüístic davant de la unitat 
idiomàtica del neerlandés (Flandes) i francés (Quebec), etc.
Per a una economia fonamentalment agrària com l’existent el 1950 
(en què el 50% de la població treballava al sector de l’agricultu-
ra i el model de producció capitalista havia arribat al 77% de la 
població), la llengua oral hi predomina però el factor competèn-
cia lingüística no pot jugar sinó un paper molt relatiu, en raó de 
l’activitat econòmica predominant i en raó que l’analfabetisme és 
omnilingüe: no importa en quina llengua no se sap llegir ni escriu-
re. En l’activitat manual o en la basada en l’energia física l’aptitud 
lingüística, el problema de la llengua, és difícil que arribe a ma-
nifestar-se en tensions extremes. El manteniment lingüístic d’una 
llengua popular (amb la superposició del castellà com a llengua 
escrita, formal) tendeix a una situació relativament estable, com 
la diglòssia tradicional. La transmissió lingüística, a través de les 
funcions socials de família tradicional, té el seu paper preeminent. 
I amb aquest, el de llengua materna —d’altra banda, al nostre cas, 
proscrita en l’esfera pública.

Aquesta situació va a canviar de manera radical: la població la-
boral valenciana arriba a industrialitzar-se i terciaritzar-se a un 
ritme més ràpid que el conjunt espanyol i per davant de Catalunya. 
Baste advertir que de 1960 a 1970, quan el sector de major crei-
xement a l’estat espanyol és el de serveis, en el conjunt valen-
cià —tenint en compte el pes del turisme— la població industrial 
augmenta encara més ràpidament que el sector terciari. El ritme 
de creixement fabril passa a instal·lar-nos al primer lloc d’Europa. 
D’altra banda, durant el període 1965-1975 la població valenciana 
augmenta més que en qualsevol altre moment de la història, i el 
nostre territori passa a convertir-se, juntament amb Catalunya, el 
País Basc i Madrid, en un important centre d’atracció migratòria 
procedent de les regions castellanoparlants.
El nou component demogràfic, amb un saldo migratori històric brut 
de 326.426 persones de 1961 a 1970, introdueix una important va-
riable en la situació lingüística que pot resseguir-se fins avui. El 
pes d’aquesta antiga immigració pot encara advertir-se dins del 
segment de població major de 65 anys que no parla en valencià.
L’alfabetització (serventa de l’industrialisme) i el paper fonamen-
tal que ha d’assolir la competència en el llenguatge escrit dins 
dels processos d’urbanització i terciarització situaven el futur 
del valencià en uns altres escenaris. És en el rerefons de canvis 
socials i econòmics i en el nou panorama d’expectatives demo-
cràtiques que va poder obrir-se camí una altra manera de veure 
la situació lingüística: la via d’una normalització basada sobre 
una consciència lingüística industrial i urbana, vinculada a les 
expectatives de la democratització de l’estat, la societat i la cul-
tura i associada al procés de modernització. Les noves elits de 
joves universitaris sorgits, en la seua major part, de les classes 
mitjanes urbanes, i no en escassa mesura de llengua materna 
castellana, marcaran alguns dels trets bàsics del discurs que, 
havent estat molt de temps predominants, encara ens podrà ori-
entar, des del moment actual, cap al futur.
Ara bé, encara que els canvis socials, el desplegament d’un mo-
viment cultural o els innegables avanços qualitatius en l’ús del 
valencià per diferents sectors i la legitimació social del valencià sobre 



noves bases ideològiques —modernització, cohesió social, va-
lors públics— sense ignorar del tot una tímida liberalització (amb 
consulta prèvia) de les publicacions en les llengües regionals, 
l’evolució havia de ser, lògicament, molt problemàtica.
La situació del valencià el 1970 ha quedat descrita al I Informe 
sociológico sobre la situación social de España, dirigit per Aman-
do de Miguel (Fundación Foessa).3 Una informació que hauria de 
ser de notable interés per a l’avaluació de tot aquest procés, atés 
que ens proporciona les primeres dades procedents de consul-
ta directa a l’àmbit de la sociologia espanyola. Aquest estudi ens 
podria aproximar, d’alguna manera, al panorama existent a finals 
dels 60 com a punt de referència per a una possible avaluació del 
procés de normalització.
Però hem d’esperar quinze anys fins que apareguen dades més 
segures i fidedignes: la primera enquesta general sobre coneixe-
ment i ús del valencià (1985) i els resultats dels padrons municipals 
(1986). No obstant això, subscrivim les paraules del mateix A. De 
Miguel quan, en una participació molt recent en la FAES («Sobre 
la validez de las encuestas sociolinguísticas») recordava que: «és 
un axioma científico que es mejor conocer defectuosamente que 
no conocer».4 Dissortadament, les dades no són comparatives, 
però ens donen, almenys, alguna imatge intuïtiva sobre el sentit 
d’aquesta evolució, malgrat el biaix que pot representar una mos-
tra extreta del col·lectiu de mestresses de casa. No sembla, en 
qualsevol cas, que la rehabilitació social del valencià anara preci-
sament cara l’aire (taula 1).
Un segon i sorprenent indicador com a mostra de la transmissió 
lingüística familiar (taula 2).
El 1975 anuncia el canvi del sistema polític espanyol i la crisi del 
model econòmic dels anys 60. La crisi oberta amb l’adaptació al 
nou context del la política econòmica, l’ajustament dels sectors 

3. Fundación FOESSA (dir. Amando de Miguel), Informe sociológico sobre la 
situación social de España, 1970.
4. Amando de Miguel, «Sobre la validez de las encuestas sociolingüísticas», dins 
de Políticas lingüísticas y nacionalismos en España, FAES, 2007, pp. 237-260.

Taula 1. Rehabilitació social del valencià.

Taula 2. Transmissió lingüística familiar.



productius i les reconversions industrials ens acompanyen des 
del 1975 fins al 1986. Passem, doncs, de la prehistòria (la vintena 
preparatòria dels anys 60 i 70) a la història que volem referir.

Una visió general sobre la dinàmica del sistema entre 1982 i 
1993 ens faria recordar que es tracta d’un període de profun-
da reorganització on totes les estructures polítiques de l’Estat 
han experimentat considerables canvis. Transcorreguts vint 
anys des de la mort de Franco i dèsset des de les primeres 
eleccions generals, amb majoria socialista en el Parlament, 
comença un nou cicle polític guiat per l’intent d’equilibri i la 
política de pactes. Espanya ingressa en la Comunitat Europea 
(1986), però roman a l’Aliança Atlàntica. Hi ha un canvi pro-
fund en la configuració política i l’economia mundial amb l’en-
fonsament dels sistemes comunistes de planificació central 
de l’economia i la societat, amb la fita històrica de la caiguda 
del mur de Berlín (el novembre de 1989). 
La confluència d’aquests factors situa Espanya en una nova po-
sició, on economia social de mercat (llibertat d’iniciativa econò-
mica amb democràcia industrial i un estat social que controla 
més del 50% de la despesa nacional, model europeu de la post-
guerra) dóna pas a l’economia lliure de mercat.
En l’ordre intern remarquem: juliol de 1982, amb l’Estatut d’Au-
tonomia, i febrer del 1983, amb la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià. Formulat el model constitucional d’una sola llengua 
oficial de l’Estat i el reconeixement de l’estatus cooficial d’altres 
llengües dins la seua demarcació autonòmica, es decideix final-
ment, amb una fórmula mixta, la disjuntiva entre els principis de la 
personalitat i de la territorialitat dels drets lingüístics. Aquestes 
dues posicions estan representades respectivament per J. Linz 
Storch i per l’autor d’aquest article. No és ací el lloc per a discu-
tir-ne la reavaluació feta recentment d’aquell debat.5 El marc 

5. Una anàlisi recent de les posicions de J. J. Linz i R. Ll. Ninyoles referit a la situació 

constitucional era, al capdavall, el de la II República, i els 
arguments no gaire distints. La LUEV va ser una llei progres-
sista pel context en vigor: s’hi podia pensar de tot, però calia 
posar-se en camí. I la llei ens hi posava. Aquesta llei no sols 
significava la devolució històrica de l’estatus juridicopolític 
del valencià, sinó el resultat de tot un moviment intel·lectual i 
cultural arrelat a la dècada dels 60. La llengua podia ser legal-
ment assumida com a vehicle de cultura actual, com a factor 
del canvi social i a la vegada com a element cohesionador 
d’una societat orientada pels valors democràtics i la moderni-
tat. La dialèctica entre el reconeixement social de la identitat 
pròpia i l’avanç cap a la modernitat, perfectament analitzada 
en Els temps moderns d’Adolf Beltran, situen la mal anome-
nada qüestió lingüística en el nus mateix de la tensió política, 
cultural i social alimentada al postfranquisme. No resulta un 
fet estrany: un canvi social i polític d’aquest volum històric no 
anava a produir-se sense tensions i conflictes, reals o induïts 
en diferents circumstàncies. El 1969 ho advertíem: que el grau 
de rellevància dels conflictes, com es demostraria al cas va-
lencià, «s’accentua amb el procés de democratització de la 
societat, de l’Estat i de la cultura. L’agudització del conflic-
te lingüístic —déiem— és, així —i per contradictori que ens 
semble—, un índex probable de l’avanç democràtic: aquest 
l’impulsa i el condiciona».6 En definitiva, l’impuls i els condi-
cionaments que anava a trobar el procés efectiu d’extensió 
de l’ús del valencià havia d’acusar com a característica fo-
namental no ja la politització d’una qüestió lingüística, sinó la 
lingüització d’una confrontació política.
El 1983 va obrir, així, un decenni de forta empenta en el de-
senvolupament del valencià, un període definit per un incre-
ment constant en la competència lingüística de la població 

actual: Andrés Barrera González, «La diversidad de lenguas en España en los últimos 25 
años», en Llengua, Societat i Comunicació 2, pp. 10-21, Universitat de Barcelona, 2004.
6. R. Ll. Ninyoles, Conflicte lingüístic valencià: substitució lingüística i ideologies 
diglòssiques, Eliseu Climent, València, 1969.



—a través de la implantació del valencià al sistema educatiu, 
la formació d’adults, la introducció de la llengua al mercat 
de treball, al sector públic i a l’empresa privada, o la presèn-
cia als nous espais de comunicació. Hi ha molta informació 
quantitativa que ens mostra, des de fonts estadístiques ben 
diverses, una evolució, certament heterogènia i contradictòria, 
però que tot plegat indica un avanç formidable en extensió del 
valencià a totes les dimensions que afecten la competència lin-
güística i amb l’increment significatiu —lògicament, a un ritme més 
lent— en l’ús social als àmbits de relació personal. El món de l’ad-
ministració pública i alguns dels sectors més dinàmics, com ho és 
especialment el sector terciari, assenyalen, des de contextos molt 
diferents, aquesta direcció.
Però no cal dir que allò que s’ha anomenat el procés de normalit-
zació lingüística no és un procés de caràcter lineal, sinó que im-
plica tot un conjunt d’elements que actuen en direccions diverses 
o situades en contradirecció, de sectors que avancen a ritmes di-
ferents o de parts que impulsen o retarden l’extensió de la llengua 
a totes les expressions de la vida social. 
No és el nostre propòsit de comentar dades procedents de les en-
questes generals i sectorials que, des de perspectives distintes, 
són objecte d’anàlisi en aquest mateix llibre. El lector especialitzat 
té, a més, la possibilitat de resseguir, dia a dia, la marxa d’informa-
cions que fan al cas a través dels 270.000 que integren el fons de 
documentació del SIES. D’altra banda, la literatura sociolingüística 
de qualsevol origen és molt considerable. Així doncs, ni ens falten 
dades de tota mena ni anem escassos d’idees de qualsevol classe, 
però, de vegades, hi sorgeix el problema de si les interpretacions 
arriben a encaixar les idees amb les dades o a la inversa. 
D’aquest conjunt d’informacions (i per sobre de la confrontació 
sobre la llengua que regna als ambients polítics i mediàtics) es 
desprén que les actituds respecte a l’extensió del valencià, l’ava-
luació positiva dels progressos que van produint-se en aquesta 
direcció, les perspectives de futur i les preferències explícites in-
diquen un ampli marge de suport o, si més no, d’acceptabilitat de 

les mesures que es podria esperar veure instrumentades durant 
aquesta etapa al camp de la política lingüística.
En tot cas, i a la vista d’aquestes informacions, resulta paradoxal 
constatar que la línia d’interpretació més estesa durant el perío-
de dels 80 (a través de diaris, llibres o publicacions acadèmiques) 
haja fet particular èmfasi sobre el procés de castellanització i de 
substitució lingüística —no pas sobre les línies de recuperació o 
normalització. No pocs van subscriure un procés en què el valen-
cià es precipitava cap a l’extinció. 
La transmissió familiar ha estat un assumpte molt insistit. L’In-
forme Foessa de 1970 ja ens deixava, com hem vist, una imat-
ge autènticament quiliàstica. Creiem, però, que no seria legí-
tim inferir la situació social de la llegua a partir dels canvis 
observats en les funcions lingüístiques de la família sense ad-
vertir que els canvis en la mateixa estructura familiar —gran-
dària, composició i funcions— acusen les transformacions de 
l’estructura social, i no al contrari. Els espais de la vida pú-
blica, les institucions educatives, polítiques, administratives i 
econòmiques, organitzacions ciutadanes o moviments socials 
i associacions en defensa del valencià, mitjans de comunica-
ció i informació, etc., van contribuir o van desentendre’s del 
procés global on la transmissió del valencià entre distintes 
generacions havia de produir-se. L’espai públic haurà de jugar 
un paper encara més determinant atesa la dinàmica demo-
gràfica i l’estructura, funcions socials, orígens i composició 
actual de les famílies. Això no minva l’interés i la importància 
que l’estudi de la transmissió lingüística familiar té en l’anàlisi 
en l’àmbit microsociològic de l’evolució lingüística.
La teoria de l’extinció de la llengua, projectada al conjunt 
del procés, semblaria haver de tenir l’efecte d’estimular una 
acció institucional i política més decidida i eficaç de foment 
del valencià —a més de subministrar una mena d’electroxocs 
sistemàtics en la consciència de la societat civil—, però pot-
ser refermava en no poca mesura la coartada segons la qual 
l’escassa demanda lingüística no podia resistir sense conflic-
tes dosis més elevades d’oferta pública. Un tipus d’oferta més 



aviat limitada o restringida en raó d’una turmentosa situació 
política i, sens dubte, a la pressió que un sector mediàtic no 
havia deixat d’exercir des dels temps de la fi de la dictadura. 
Però l’impacte social desmobilitzador de la profecia que 
s´autodestrueix —l’anunci d’una situació social indesitjable 
per tal que la reacció que provoca acabe desmentint allò que 
hom diu en la profecia— sol ser l’efecte no calculat de les 
utopies pessimistes.
En aquest sentit, i al marge dels resultats comptables i canvis 
qualitatius i de la mateixa percepció social respecte al futur 
de la llengua, la normalització del valencià semblava anar pel 
camí d’aquelles nobles causes perdudes que hom pot con-
templar amb el dolor amb què es contempla la injustícia, amb 
sentiment d’impotència o amb resignació, però no amb el 
coratge i la confiança amb què es defensa una causa social 
operant, recobrada per la consciència pública i expressió d’un 
llarg trajecte en la consciència social. 
La Llei d’Ús i Ensenyament (1983) no havia arribat, ja ho véiem, 
en un mal moment a l’horitzó econòmic: superada la crisi del 
1975-1985, amb l’ajustament dels sectors productius i recon-
versions industrials —difícil escenari on es promulga la llei— 
s’obri un altre període de recuperació econòmica, liberalit-
zació i obertura exterior, amb l’ingrés a la Comunitat Europea 
(1986) i un etapa de creixement econòmic (fins que arribarem 
a la recessió del 1992-93). El cicle polític, amb el Partit Soci-
alista en el Govern central i en la Generalitat havia anunciat 
l’empresa de la modernització com a lema dominant. L’ideal 
de llengua com a vehicle de modernització i cohesió social, 
quallada als cercles dels 60, tenia una oportunitat històrica de 
posar-se a prova. Una part de la protoelit d’aquella accedia a 
llocs de govern i d’influència social. La societat valenciana 
arribarà a ocupar un lloc de privilegi en la cursa de modernit-
zació de ciutats i autonomies espanyoles —segons la pròpia 
valoració.
Però els anys 80 signifiquen també una etapa en la transfor-
mació profunda del sistema social de valors. Davant de la 

imatge triomfalista (modernització, creixement econòmic, es-
tabilització democràtica, autonomia, redreçament lingüístic), 
la societat dels 80 va experimentar una major debilitat en l’ar-
ticulació social i en el teixit associatiu, apatia democràtica, 
menor implicació en la cultura cívica i passivitat participativa, 
dins un sistema social de valors que s’orienta cap a la priva-
citat, a l’augment de la desconfiança interpersonal i social, 
que aclama l’èxit econòmic per damunt del valor de treball, 
l’individualisme consumista, i realça en tot cas els drets indi-
viduals per damunt dels drets col·lectius.
Per exemple, l’actitud de desconfiança social i interperso-
nal que expressa aquesta dada: la idea que «hoy se puede 
fiar uno de muy poca gente» augmenta al conjunt espanyol 
d’un 53% en 1980 a un 76% en 1990. Però més expressius que 
aquesta mena d’indicadors subjectius són els indicadors ob-
jectivables del món associatiu. En aquest sentit, trobem que 
la taxa general d’associacionisme (això és, el nivell de perti-
nença a associacions de distints tipus) passa en aquest pe-
ríode d’un 31% (1981) a un 22% (1993). Però al cas valencià, 
com ja vam advertir en Sociologia de la ciutat de València,7 
es produeix un fenomen especialment significatiu, extrapola-
ble a moltes ciutats valencianes. En efecte, malgrat la deses-
tructuració del teixit associatiu, en què podrem inferir d’altres 
indicadors, la taxa d’associacionisme s’estabilitza situant-se 
en el 23% del conjunt espanyol. L’increment notable de l’as-
sociacionisme fester, particularment al món de les organitza-
cions falleres, triplica (1985-1993) els efectius dins la ciutat 
de València, i la massa d’associacions no minva al conjunt 
valencià, però a costa del deteriorament que experimenta la 
qualitat del teixit associatiu: amb l’augment d’implicació fes-
tera i de caire religiós, la caiguda en les associacions i orga-
nitzacions de caràcter socialment vindicatiu, polític i —amb 
vergonyosa lectura— de les associacions culturals. Una evo-
lució lògicament compatible amb la millora que observen les 

7. R. Ll. Ninyoles, Sociologia de la ciutat de València, Germania, Alzira, 1999.



associacions professionals o sindicals. Les variacions en les 
diferents formes d’associacionisme són certament una relle-
vant expressió dels canvis qualitatius i del sistema de valors 
que estan afectant el conjunt de la vida social (taula 3).
¿Fins a quin punt un procés de recuperació lingüística pot 
sustentar-se d’una perspectiva aliena al sistema de valors i 
al compromís públic, no ja individual, que impliquen uns objectius 
socialment definits i uns beneficis de caràcter col·lectiu?
Ara: els valors que han impulsat els moviments socials i vindicatius 
han estat difosos i acceptats, en bona part, per l’opinió publica. 
Davant de l’estancament de l’associacionisme formal, despunten i 
prenen cada cop un major relleu d’altres espais, un tercer sector: 
entorn a objectius com la implantació del valencià, l’ecologisme, 
la igualtat de gènere, la defensa dels drets socials de grups mar-
ginals, difícilment formalitzable. Els moviments o organitzacions a 
favor del valencià, com la Federació d’Escola Valenciana, que ara 
commemora els 25 anys de saludable trajectòria, han esdevingut 
un fenomen amb constant vigència i comprovada capacitat de 
mobilització social al llarg de les tres legislatures del Partit Socia-
lista i les quatre del Partit Popular al Govern de la Generalitat.

Arribem al començament de la dècada dels 90. Sabem que Eu-
ropa experimenta algunes de les transformacions més fonamen-
tals de la seua història: la reestructuració política en nous estats 
independents sorgits de l’antiga Unió Soviètica, Txecoslovàquia 
i Iugoslàvia. La mundialització ens referma en el lloc on ja érem 
situats i entrem al nou ordre mundial que imposa els seus efectes 
fins avui. Amb tot, la realitat d’Europa podria ser entesa des d’unes 
altres perspectives, a part de la història política. En 1992, en el 
nostre treball El País Valencià a l’eix mediterrani vam parlar del 
conjunt de relacions que observava la configuració europea sobre 
els grans eixos de desenvolupament econòmic, de les diferents 
articulacions territorials i els sistemes de ciutats i del reconeixe-
ment d’uns espais culturals i lingüístics de creixent rellevància 

Taula 3. Associacionisme.

Gràfic 1. Percepció social/avaluació general de l’ús del valencià (1991-1992-1995).



política. Les relacions entre espais lingüístics, economia i territori 
semblaven d’interés cabdal per a una reconsideració del lloc que 
corresponia a aquest país dins de l’eix mediterrani, la seua posició 
respecte a Catalunya i en la nova articulació que estava produint-
se a la resta de l’estat en funció d’aquelles connexions.
El desenvolupament d’una llengua i de les seus potencialitats no 
creiem, doncs, que es puga arribar a entendre sense aclarir que 
és allò que la llengua implica al marge d’aquest enfocament.
Arribats als inicis dels 90, rebrem alguns senyals que el procés 
d’extensió del valencià podria estar acostant-se a un punt d’infle-
xió. De fet, la línia d’evolució que hem observat des del 1985 pros-
segueix, almenys, fins a completar el decenni. Però hi ha indicis 
que rectificarien la imatge del procés. Les variacions se situarien, 
al meu entendre, a partir dels indicadors mòbils o més sensibles 
a la conjuntura i que afecten, com hem dit, valoracions, opinions 
o preferències explícites. I que, per tant, tindran un valor indicatiu 
o anticipatori d’un canvi de tendència al conjunt. Ens reduirem a 
una sola mostra, extreta dels sondejos del SIES en l’àmbit de la te-
levisió (1991, 1992, 1994), suficient per a situar la idea en el precís 
interval cronològic (gràfics 1 i 2).
No és, com hem dit, que a partir del 1992 es trenque la tendència 
en les variables referents a competència i a l’ús social, ja que de 
fet aquestes dimensions s’estenen, o s’estabilitzen com podrem 
comprovar més tard amb seguretat, fins al 1995. L’anàlisi de les 
dades procedents de les enquestes generals del 1992 al 1995 així 
ho revela. El canvi, doncs, de percepció i perspectives és preo-
cupant en la mesura que podia indicar un gir possible en tot el 
procés posterior.
Tornant al panorama general, la dinàmica de la mundialització 
econòmica, sense d’altres referents geogràfics fora del món 
concret del neoliberalisme econòmic, eixampla, sens dubte, els 
aspectes de l’organització social, sistemes valoratius i de con-
ducta que apuntàvem a l’apartat anterior. Ens arriba la recessió 
econòmica del 1992-1993, els efectes de la qual, bé que social-
ment notables, no podrien actuar, lògicament, en la inflexió, coin-
cident en el temps, de l’evolució lingüística. Però els principis del 

Gràfic 2. Perspectives respecte a l’ús en el futur del valencià (1991-1992-1994).



neoliberalisme pur, que ja havien guanyat posicions molt fermes, 
dominaran el panorama subsegüent després de la caiguda del 
mur de Berlín i la fi del model econòmic dels països socialistes, i 
comencen a cristal·litzar en el que seria tot un corrent ideològic 
de deslegitimació dels principis de la política lingüística i la pla-
nificació lingüística com a instruments de la normalització d’una 
llengua en desavantatge. En nom dels drets lingüístics individu-
als, de la lliure elecció lingüística i decisió, hi ha l’intent de des-
regularització de les llengües fora, és clar, de la llengua oficial de 
l’Estat. El nou discurs comença a difondre’s a través de col·lectius 
que s’organitzen per primera vegada entorn a una ideologia ne-
oliberal i que, com el Foro de Babel, van a poder magnificar-lo a 
través de la seua notable influència als mitjans de comunicació. 
Ara bé: l’apel·lació a les lleis de l’economia lliure de mercat i al 
lliure joc de l’oferta i la demanda no deixa de causar sorpresa 
si observem que, traslladant els principis del model d’economia 
de lliure mercat al camp de competència entre les llengües, el 
nostre mercat lingüístic no sols estaria regulat, sinó pràcticament 
intervingut en benefici del castellà.

El panorama canviaria en distints sentits cap a mitjan dels anys no-
ranta. El 1995 inaugura un altre cicle polític. Després de tretze anys 
de govern socialista, el Partit Popular presideix el Govern de la Gene-
ralitat i un any després es posarà al capdavant del Govern espanyol. 
L’economia inicia la recuperació el 1994, i el procés d’adaptació i 
d’ajustament econòmic exigit per l’apertura a l’exterior va inaugurar 
una altra època històrica: el boom de la construcció i del turisme de 
masses, com a pilars bàsics del model de creixement econòmic i 
clau de volta del miracle espanyol des del 1997 fins avui. L’estructu-
ra demogràfica va quedar profundament alterada fonamentalment 
pel factor migratori. Durant la dècada dels 90 la immigració ha ar-
ribat a constituir, per primera vegada, el component principal del 
creixement demogràfic valencià. L’envelliment de la població, l’es-
cassa natalitat, una baixa taxa de fecunditat diferencial respecte als 

nascuts fora de la CV marquen la dinàmica de població. El corrent 
migratori procedent de la resta de l’estat (principalment de Castella 
- la Manxa, Andalusia i Aragó) ha estat el contingent més ampli i 
tradicional de la immigració històrica, juntament amb el desplaça-
ment de població de les comarques de l’interior de parla castellana 
al litoral valencianoparlant. Però la diversitat lingüística, mai no ha 
cristal·litzat, a diferència de Catalunya, en tensions lingüístiques, i 
menys encara ha transcendit al discurs ideològic. El valencià no ha 
donat, certament, massa joc a la llengua com a instrument de la 
concepció burgesa: a la vista està.
A partir, però, de la segona meitat dels 90, l’entrada d’un nombre 
cada cop major de poblacions immigrades des de països situats 
fora de la UE, amb característiques socials molt diverses i de 
llengües i cultura distintes, canvia substancialment els termes 
del problema.
És clar que el nombre i la composició demogràfica no pot sinó 
tenir efectes comptables i immediats sobre l’estructura sociolin-
güística bàsica. Però, d’altra banda, continua creixent en volum i 
diversitat d’orígens el conjunt de poblacions procedents de l’Eu-
ropa comunitària, amb característiques pròpies de localització i 
assentaments i densa concentració en els nuclis costaners de les 
comarques del sud valencià, particularment a la Marina. Dos es-
tudis sobre actituds i situació social del valencià entre la població 
resident estrangera d’aquesta procedència (2000, 2008) ajuden a 
definir els trets actuals d’aquests col·lectius, la escassíssima in-
tegració en el teixit social del seu entorn i els consegüents efec-
tes pel que fa a la llengua. El contingent d’aquesta població resi-
dent estrangera ja es duplica al llarg de la dècada dels 90. 
Pel que fa a la immigració econòmica, la integració social i lin-
güística acusa diferències ben definides a través d’uns treballs 
pioners d’Empar Morelló.8 Segons s’hi posa en relleu, l’origen 
d’aquestes migracions, tant com les característiques dels llocs 
d’assentament i l’activitat econòmica, decideixen en gran mesura 

8  Empar Morelló, «Actituds de la població migrant davant del valencià», en 
Treballs de sociolingüística catalana, Eliseu Climent, 2002, pp. 241-254.



la seua actitud respecte al valencià. La immigració procedent del 
continent africà, especialment de Magrib, mostra una disposició 
a aprendre, usar i educar els fill en valencià: treballen sobretot 
a l’agricultura en poblacions on, lògicament, aquesta llengua és 
majoritària. Els immigrants procedents de països de l’Est s’as-
senten, preferentment, a la ciutat de València i a l’Àrea Metro-
politana: estan d’acord que els seus fills reben l’ensenyament 
del valencià a l’escola, però, d’aquests sols un 50% estarien 
disposats a aprendre’l ells mateixos. Quant a la immigració llati-
noamericana, treballa principalment a la ciutat de València —en 
serveis domèstics les dones, en la construcció els homes— i 
una majoria d’aquesta població sembla disposada a aprendre el 
valencià, però dividida davant la qüestió que els seus fills hagen 
de rebre classes de valencià a l’escola. Finalment, la immigració 
dels països asiàtics —especialment xinesa— valora molt poc el 
valencià i mostra una actitud adversa al seu ús. Aquesta breu 
descripció podria il·lustrar algun dels enunciats que hem formu-
lat molt sumàriament en la introducció del text. 
És clar que l’expansió immobiliària a partir del 1997, el tipus 
d’assentament amb la demanda residencial, la rendibilitat d’in-
versions, la baixada de tipus d’interés, marxen per un camí molt 
distanciat al de la lògica de les necessitats socials: com ara, la 
necessitat de l’habitatge, les necessitats d’equipament veïnal, la 
conservació i rehabilitació de zones marginals o de barris tradi-
cionals i llocs públics, i qualitat de vida ciutadana i cultura cívica 
en el seu conjunt —espais simbòlics, memòria urbana, lectura 
d’una ciutat intervinguda per construccions emblemàtiques. I la 
recuperació d’una llengua naix del mateix sistema de valors en 
virtut del qual la necessitat social (d’habitatges, per exemple) ha 
de ser satisfeta al marge de la lògica de l’oferta, la demanda i 
el dret a la llibertat del consumidor. Aquests canvis profunds en 
l’espai urbà, amb la destrucció dels quadres tradicionals d’as-
sentament sobre la base veïnal i de la ciutat i l’afebliment de 
la relació comunicativa —caràcter segmentari de les relacions 
impersonals, l’anonimat—, el creixent predomini de la privacitat, 
guardada dins el petit apartament, la caseta adossada, la urba- Taula 4. Idioma usat segons l’àmbit o entorn.

nització residencial, el creixement inorgànic de les ciutats o la 
deriva del mateix urbanisme com a forma de vida en poc ajuden 
a reestablir un marc de relacions favorables a l’ús social del 
valencià. 
No oblidem que, en efecte, en el punt d’arrancada del procés 
de recuperació del valencià ens trobàvem, precisament, al 
mig del boom turístic dels 60, però també, com hem recordat, 
ens trobàvem en un procés de desenvolupament amb agri-
cultura, amb serveis i indústria en expansió. Si llavors el pro-
cés d’urbanització, lligat al model industrial, va poder incidir 
positivament, com créiem, en el canvi cultural, el creixement 
immobiliari i el turisme de masses —difícilment compatibles 
amb els avanços de la situació social de la llengua— es pro-
dueixen en un escenari de precarietat dels sectors de l’agri-
cultura tradicional i de la indústria.
Veiem, ara, quina es la situació contreta. En primer lloc, no hi 
ha dades que ens puguen autoritzar a donar una imatge pre-
cisa de l’evolució estadística referent a l’ús del valencià des 
del 1995 fins al 2004-2005 sobre la base de fonts comparatives 
d’abast general. Només amb la publicació de les enquestes, 
realitzades el 2004 per l’AVL i pel mateix SIES el 2005, arri-
bem a establir de manera fiable les variacions en l’evolució 
des de 1995 fins al 2005. No obstant això, el contrast entre els 
resultats del CIS de 1993 i 1998 indiquen el canvi negatiu en 
l’ús del valencià dins alguns àmbits que aquesta font utilitza 
(taula 4).



Des de la penombra estadística, la difusió dels resultats del 
cens ens feien veure al 2001, amb tot, una important recom-
posició de la situació (1986-1991-2001) en les dimensions que 
queden, lògicament, limitades al camp d’informació de l’INE: 
la competència lingüística. I dins aquest marge, les tendèn-
cies generals poden resumir-se en: igualació segons grups de 
gènere; rejoveniment de la piràmide d’edats, amb la inversió 
de la forma inicial V (directament proporcional a l’edat) a A 
(inversament proporcional a l’edat, encara que segmentada a 
nivell de l’edat més jove); increments a les zones castellano-
parlants i als nuclis urbans més importants (a les ciutats d’Elx, 
Castelló, València i, molt més remarcables, a la ciutat d’Ala-
cant, que presenta un increment superior al conjunt valencià, 
al de la província i al de la mateixa comarca de l’Alacantí); 
un retrocés en algunes zones tradicionalment valencianopar-
lants, en particular algunes comarques pròximes a Castelló, 
amb la tendència a la integració amb la immigració interior, 
que contrasta amb la molt escassa adaptació entre els resi-
dents procedents de la Unió Europea, la qual cosa s’acusa a 
les zones costaneres amb notables impactes al litoral (parti-
cularment a la Marina), etc.
El canvi de tendència va quedar reflectit el 1998 (CIS). Però 
no resulta fàcil determinar en quin moment es produeix la in-
flexió o el canvi de velocitat en el descens si no suplim la 
manca de dades generals del SIES entre 1995 i 2005 amb les 
informacions del 1993 (CIS), 1995 (SIES) i 1998 (CIS), 2001 (CIS) 
i 2004 (AVL), 2005 (SIES). En tot cas, hi podrem entreveure que 
el declivi del coneixement del valencià en les variables de 
comprensió i aptitud de parla i del conjunt d’indicadors d’ús 
social es produeix a un ritme més ràpid del 1995 al 2000 que 
durant el primer lustre del segle.
Segons les hipòtesis que hem anant considerant, és ben pro-
bable que el concurs de factors que han alterat les constants 
d’ordre demogràfic, social i econòmic a la segona meitat dels 
90, tot mantenint-se la constant política al llarg del cicle del 
Partit Popular, hagen causat un major impacte sobre l’orga-

nització sociolingüística durant el període 1995-2000 que no 
un cop establerta la nova situació. Diem de la nova situació: 
la d’ara, ja queda marcada per la fi del cicle econòmic, la 
crisi del model de creixement —construcció, turisme, serveis, 
economia submergida, precarietat dels sectors industrial i 
agrícola, de la investigació i innovació tecnològica i de la po-
lítica demogràfica i immigratòria.

Els moments actuals no semblen, doncs, gaire favorables per 
a establir prospeccions de futur. «Nec Babylonios numeros 
temptaris» (Horaci, Carmina, 1,11), ni tracteu d’escodrinyar el 
futur a les entranyes dels ordinadors. La reconsideració d’al-
gunes qüestions d’ordre general podrien donar-nos el sentit 
de l’orientació.
La societat valenciana ha canviat, però les idees que impul-
saren, des dels inicis, el procés de normalització són aquelles 
que han contribuït a portar endavant l’empresa: ha estat una 
imatge prospectiva, i no retrospectiva, del valencià lligada al 
progrés social, econòmic i cultural i de transformació demo-
cràtica. És amb aquest ideal que, al llarg de tot el camí recor-
regut, s’ha pogut comptar amb el suport social d’alguns dels 
sectors més dinàmics i dels agents que han pogut materialit-
zar el canvi. També contra aquest ideal de llengua s’han trobat 
les resistències i tensions dels sectors oposats a tot allò que 
el valencià realment comprometia —democratització, moder-
nització, cohesió i progrés social. El discurs conflictivista, ar-
relat als canvis de la transició democràtica, ha volgut situar 
la qüestió de la llengua en una zona de permanent tensió i de 
confrontació política, els orígens del qual cal buscar-los al 
lloc on pertoca. Aquest discurs conflictivista ha anat perdent 
la seua base social, orfe dels sectors sociològics molt con-
crets que l’alimentaven i dels actors polítics o mediàtics que 
s’hi han posat al front.



La derrota que el valencià ha seguit en aquest camí és clara 
si, sense necessitat d’excedir els límits de la mera sociolo-
gia aplicada, valorem els aspectes qualitatius que comporta 
la igualació en els grups de gènere, l’ampliació de la base 
d’usuaris en les generacions més joves, el paper determinant 
del nivell de coneixements i estudis en l’ús de la llengua, el 
sentit dels desplaçaments experimentats als diferents sec-
tors d’activitat econòmica i la situació laboral, o el perfil de 
la llengua en piràmide ocupacional, el grau d’implicació se-
gons la ideologia, les actituds i les expectatives de futur. I, 
finalment, voldríem subratllar sols una dada: l’únic col·lectiu 
que, al llarg de tota la sèrie estadística disponible, amb tot de 
números reals, sencers i positius des del 1985 fins al 2005, que 
mostra un creixement constant en el grau de competència i 
augmenta en l’ús del valencià és el col·lectiu format per per-
sones joves, que han arribat als estudis universitaris i que es 
declaren d’ideologia progressista. Hi trobarem, salvades les 
distàncies, un perfil no gaire llunyà al de la generació d’uni-
versitaris dels 60. En aquest punt, la investigació en ciència i 
tecnologia és, ara mateix, un factor important per a rectificar 
l’incert futur —associat a la crisi d’un model econòmic del 
qual han derivat efectes tan problemàtics per al curs de la 
llengua—: un bon camí, com molts d’altres, per a l’economia i 
també per al futur del valencià.
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El treball analitza els principals trets de la regulació jurídica de les llengües 
a la Comunitat Valenciana (CV). Per a fer-ho comença al·ludint a les novetats 
que en matèria d’oficialitat lingüística va comportar la CE de 1978 i els criteris 
que va establir per a l’acceptació de llengües cooficials diferents del castellà. 
Així, el complex normatiu de l’article tres de la CE es convertix en el terreny 
de joc per a qualsevol política de desenvolupament de les llengües pròpies 
de les comunitats autònomes. No obstant això, la interpretació de tot el que 
indica este article no sempre ha sigut pacífica i les STC han hagut de precisar 
nombroses qüestions.
Tot això ha incidit en la regulació del valencià com a llengua pròpia i coo-
ficial a la CV, que ha tingut dos moments especialment notables: l’aprovació 
de l’EACV el 1982 i la reforma del 2006. Les anàlisis que es facen d’estos texts 
no poden deixar de banda les dificultats d’índole política i identitària que, des 
de la Transició, planegen sobre la llengua dels valencians, circumstància que, 
en nombroses qüestions, llastra els processos de normalització lingüística. 
No obstant això, tant els texts estatutaris com les normes que els despleguen 
—singularment la LUEV i, després, la Llei de Creació de l’AVL— han anat obrint 
portes a millores diverses, a la promoció del valencià i, en definitiva, al reconei-
xement ple d’esta llengua com a cooficial, amb les seues implicacions en ma-
tèries decisives com l’ensenyament o el funcionament de les administracions 
públiques radicades a la CV. Malgrat tot, subsistixen unes quantes qüestions 
problemàtiques, la més important de les quals és l’absència de reconeixement 
legal que valencià i català són parts constitutives d’una mateixa llengua.



AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua
AP: Aliança Popular
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CV: Comunitat Valenciana
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Qualsevol anàlisi sobre la regulació jurídica del valencià ha de 
partir de la configuració que la CE del 1978 va fer de l’oficialitat 
lingüística quan va haver d’emprendre la tasca de definir un marc 
estable per a la pluralitat lingüística, enfront de l’obligat unifor-
misme del franquisme. En realitat, la dictadura havia portat al 
paroxisme la preferència pel castellà, que ja es va delinear en el 
segle XIX com un dels components de la nacionalització de l’estat. 
Amb independència de moments conjunturals de conflicte o de 
tolerància, els aparells de l’Estat i les elits dirigents no van sentir 
la necessitat de regular legalment les qüestions lingüístiques. La 
politització que en les primeres dècades del segle XX es va anar 
produint dels fets diferencials va provocar que la qüestió es re-
formulara des de paràmetres diferents amb la II República, que 
en l’article quart de la seua Constitució declarava idioma oficial 
de la República el castellà, del qual afirmava que «tot espanyol 
té l’obligació de saber i el dret d’usar-lo». També afirmava que 
aquesta declaració s’efectuava «sens perjudici dels drets que les 
lleis de l’estat reconeguen a les llengües de les províncies o regi-
ons». Com veiem, la qüestió s’ajornava fins a la presa de decisions 
per les Corts de la República —i no per òrgans autonòmics— i no 
pressuposava relacions d’igualtat entre l’oficialitat pregonada del 
castellà i la de les llengües regionals o provincials, ja que un últim 
paràgraf aclaria que, excepte el que disposaren «lleis especials», 
ningú seria obligat a conèixer o usar aquestes llengües.1 
Si en el cas que acabem de comentar el reconeixement del plura-
lisme era una conseqüència de la constel·lació de forces que va fer 
possible l’adveniment de la República, el constituent del 1978 es va 
veure confrontat amb el fet que només un pluralisme arrelat en la 
distribució territorial del poder garantia la democràcia, i que això 
havia de tenir un reflex adequat en la definició de la pluralitat de 

1. Per la seua banda, l’article 50 reconeixia a les regions autònomes la possibilitat 
d’organitzar l’ensenyament en les seues llengües, però obligant a l’ensenyament 
del castellà.



llengües. Però aquest reconeixement no es podia fer sense suscitar 
noves suspicàcies ni atiar vells temors. Els sectors més reaccio-
naris, supervivents del franquisme, temien que el desenvolupament 
d’un sistema polític que s’inclinara massa a favor de les autonomies 
polítiques —per no parlar del fantasma del federalisme— significa-
ria la ruptura d’Espanya. I aquestes mateixes cauteles es van esten-
dre al reconeixement de la cooficialitat per a llengües distintes del 
castellà: en cert sentit, el factor lingüístic es veia com una peça es-
sencial del que es considerava nacional espanyol, com un element 
nodal en el manteniment de la unitat d’Espanya. Tot això va provocar 
uns equilibris característics que es verifiquen en l’article 2 CE: 

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació es-
panyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix 
i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que la 
integren i la solidaritat entre totes elles.

Aquest esperit d’equilibri té continuïtat immediata en l’article 3:

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l’estat. Tots els espa-
nyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la. 2. Les altres llen-
gües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats 
autònomes d’acord amb els seus estatuts. 3. La riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà 
objecte d’especial respecte i protecció.2 

2. Aquesta referència constitucional es pot completar amb: a) La voluntat 
expressada en el preàmbul de «protegir tots els espanyols i pobles d’Espanya 
en l’exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, llengües i 
institucions», declaració que no passa de ser un principi interpretatiu molt genèric. 
b) El mandat, inclòs en l’article 20.3, que obliga a fer que les lleis que regulen 
els mitjans de comunicació públics respecten «el pluralisme de la societat i de 
les diverses llengües d’Espanya». c) El reconeixement, inclòs en l’article 148.17, 
que les comunitats autònomes podran tenir competència en «el foment de la 
cultura, de la recerca i, si escau, de l’ensenyament de la llengua de la comunitat 
autònoma». d) La disposició final que acordava la publicació del text constitucional 
«també en les altres llengües de l’estat»; en relació amb això, convé recordar que, 
segons la mateixa CE, havien de ser les comunitats autònomes, llavors formalment 
inexistents, les que decidiren quines havien de ser les llengües cooficials… hi 
trobem un signe específic de l’època, que, en el cas del País Valencià, va donar lloc 
a algun conflicte concret en l’elecció del vocabulari i l’ortografia utilitzats per a la 
versió en valencià, que no s’ajustaven a les prescripcions científiques admeses.

Una succinta anàlisi d’aquesta redacció ens ofereix el panorama 
següent:

Encara que es puguen observar trets derivats de la Constitució del 1931, 
trobem un text original que, en gran mesura, dedueix per a la regulació 
lingüística les conseqüències dels canvis en l’estat —al qual s’acaba-
rà denominant estat autonòmic. Les anàlisis sobre l’oficialitat lingüísti-
ca —que és el fet nuclear de la regulació— no es poden desprendre 
d’aquest component polític: el factor plural-lingüístic és bàsic en la nova 
configuració democràtica de l’estat i no un mer accessori, ja que, com 
reconeixerà el TC, incideix «sobre matèries de considerable importància, 
simbòlica i afectiva, en l’estructuració autonòmica de l’estat.»3

I això queda confirmat pel fet que la definició lingüística s’incorpora en el 
títol preliminar, que estableix els principis principals que ordenen l’estat i el 
sistema polític. I ací el principi bàsic és el del pluralisme. Es podria haver 
optat per un altre tipus de regulació. Així, a una indicació general sobre l’ofi-
cialitat de les llengües, podria haver seguit, en el títol I sobre els drets fona-
mentals, una al·lusió als drets relacionats amb les llengües. Aquesta opció 
hauria aportat claredat a uns quants assumptes que s’han hagut de delimi-
tar, no sense dificultats, per via jurisprudencial, que va definir a posteriori i 
de forma analògica els drets de contingut lingüístic, sobretot en relació amb 
matèries com l’ensenyament o l’accés a la funció pública.

L’article que comentem fixa amb claredat quin és l’idioma oficial de 
l’estat i, alhora, estableix que les altres llengües —si es declarara 
així en els respectius EA— podran ser-ho en el seu àmbit territorial. 
D’altra banda, el paràgraf 1 fixa el contingut essencial de l’oficiali-
tat atribuïda al castellà: el deure de conéixer-lo i el dret d’usar-lo. És 
predicable un contingut idèntic per a les altres llengües cooficials? 
En principi considerem que sí, i sobretot després que el TC precisara 

3. FJ7 de la STC 205/1990, de 13 de desembre.



que «és oficial una llengua, independentment de la seua realitat i del 
seu pes com a fenomen social, quan és reconeguda pels poders pú-
blics en i entre aquests i en la seua relació amb els subjectes privats, 
amb plena validesa i efectes jurídics».4 Una interpretació directa del 
precepte constitucional que, a més, integre el principi d’igualtat da-
vant de la llei —article 14 CE— i el principi de remoció dels obstacles 
que dificulten la plenitud de la igualtat —article 9.2 CE— ens permet 
concloure que el nivell de disponibilitat de les comunitats autònomes 
hauria d’arribar fins a la possibilitat d’equiparar la llengua pròpia amb 
el castellà, amb l’establiment de l’obligació de conéixer-la i el dret 
d’usar-la. No obstant això, hi trobem un escull: des que va jutjar les 
lleis de normalització lingüística del País Basc, Catalunya i Galícia,5 el 
TC ha afirmat que, si bé no es podia objectar res al dret d’ús, les lleis 
esmentades no podien incloure el deure del coneixement. De llavors 
ençà, la doctrina s’ha referit a una cooficialitat asimètrica que, amb 
independència de les implicacions sociològiques o polítiques, esta-
bleix un factor de discriminació formal favorable al castellà.6 
D’altra banda, la redacció de l’article 3 sembla establir comparti-
ments estancs per a les llengües diferents del castellà;7 així, men-
tre que el castellà ha d’estar present arreu de l’Estat —conjunt 
d’institucions i territori—, les altres llengües només es podrien 
emprar en l’àmbit institucional i geogràfic de la respectiva CA. No 
han escassejat les veus que han reclamat que aquesta concep-
ció no s’adiu amb el desenvolupament de l’estat autonòmic, de 

4. FJ2 de la STC 82/1986, de 26 de juny. 
5. STC 82, 83 i 84/1986, de 26 de juny. Aquestes STC —i especialment la primera, 
a la qual ens remetrem en diverses ocasions— continuen sent les que van fixar 
jurisprudència en la majoria de matèries fonamentals relacionades amb la doble 
oficialitat.
6. No obstant això, cal esmentar un matís d’interés: l’EA de Catalunya, aprovat 
el 2006, ha inclòs en l’article 6.1 un marc d’obligatorietat en el coneixement que 
equipara el català amb el castellà. Aquest Estatut ha sigut objecte de recurs davant 
del TC i una de les causes és aquest article. No obstant això, no han faltat veus que 
indiquen que anteriorment el que el TC havia considerat inconstitucional no era 
tant l’obligació de conéixer les llengües distintes del castellà, sinó més aviat el fet 
que aquesta obligatorietat s’establira en una llei i no en el mateix text estatutari; si 
el TC ho considerara així, s’obririen noves possibilitats interpretatives.
7. Vegeu el FJ2 de la STC 82/1986, de 26 de juny.

manera que hi ha hagut intents d’assegurar una certa presència 
en institucions com el Senat, o d’estendre l’ús de les llengües co-
oficials a les relacions dels ciutadans amb unes quantes institu-
cions, i també promoure l’ús d’aquestes llengües en organismes 
internacionals. No podem aturar-nos en aquests aspectes; només 
hi direm que es constata la tendència —que no està lliure de re-
culades episòdiques— cap a una interpretació més oberta de la 
redacció constitucional i, en definitiva, cap a la consideració del 
pluralisme lingüístic com un valor intrínsec que cal potenciar per 
damunt de les fronteres autonòmiques. 
Per a defensar aquestes idees s’ha invocat el paràgraf 3 de l’ar-
ticle. No obstant això, a parer nostre, la seua redacció s’ha d’in-
terpretar com una apel·lació genèrica a la protecció de «moda-
litats lingüístiques» que no queden emparades per la declaració 
estricta de llengües cooficials, o que, tot i ser-ho en alguna CA, en 
una altra o en altres comunitats autònomes no disposen d’aquest 
estatus. Fet i fet, es tracta d’assegurar alguna manera d’empara 
per a aquest patrimoni cultural, si bé queda per dilucidar el nivell 
de protecció que troben els parlants en el seu ús.

Del que s’ha dit fins ara podem concloure que la CE possibilita, en 
els respectius estatuts d’autonomia, la declaració d’oficialitat per 
a una llengua diferent del castellà, però que no obliga a fer-ho. 
S’estableix així una reserva d’estatut, és a dir: cap altre tipus de 
norma —ni de l’Estat ni de les comunitats autònomes— pot esta-
blir aquesta oficialitat. D’aquesta manera, el constituent va con-
siderar que aquesta declaració és un component essencialíssim 
de l’autonomia política, raó per la qual concedeix total capacitat 
d’autonormació a cada CA. 
Aquesta capacitat no solament arriba a aquesta declaració, 
sinó que també inclou els seus trets principals. En principi no-
més hi ha una prohibició: la d’excloure el castellà del seu propi 



caràcter oficial en el territori autònom. D’altra banda, acabem 
d’examinar la qüestió de si és possible establir l’obligatorietat 
del coneixement, i no cal que hi tornem. També cal que ens 
referim a un altre límit de facto: la regulació en aquesta ma-
tèria no pot comportar cap discriminació ni atemptar contra 
cap dels drets constitucionals, encara que insistir-hi, com de 
vegades s’ha fet, implica continuar mantenint el prejudici ideo-
lògic que aquestes llengües —i no el castellà— poden ser una 
causa sospitosa de desigualtat. 
D’altra banda, cada EA és lliure de modular el contingut mateix 
de l’oficialitat en diversos sentits: a) Denominació de la llengua 
pròpia i definició d’una autoritat lingüística reguladora. b) Exten-
sió geogràfica de les normes i les decisions sobre això —en el 
territori propi. c) Defensa dels drets dels parlants. d) Nivells de 
competència lingüística en l’accés a llocs de treball de caràcter 
públic. e) Mesures de foment i promoció en camps específics: 
ensenyament, mitjans de comunicació, cultura, ús social i ins-
titucional, etc., i també en tot allò que afecte el coneixement o 
l’ús fora del seu territori. Un EA no pot contenir totes aquestes 
matèries, però és necessari que la redacció possibilite el desen-
volupament normatiu propi. 
Tot això es refereix al doble caràcter de tota llengua com a 
vehicle de comunicació interpersonal i com a símbol identitari: 
menysprear qualsevol d’aquests factors incrementarà els con-
flictes potencials. Finalment, remarquem que algunes de les 
mesures que els poders autonòmics adoptaran no poden ser 
considerades, només, com a factors de protecció genèrica de 
la llengua, sinó com a realitats derivades de la mateixa decla-
ració jurídica d’oficialitat, ja que pel fet de generar aquestes 
obligacions i expectatives en els ciutadans, en les seues rela-
cions entre si i, sobretot, amb les administracions públiques, 
exigeixen decisions de les institucions radicades a la CA que 
permeten el compliment d’aquelles.

No cal insistir en l’absència multisecular de regulació jurídica 
del valencià: tot just podem anotar un tímid i estrany Decret de 
bilingüisme en la Transició que no va tardar a ser superat per la 
realitat. Les apel·lacions a les referències al valencià en els pro-
jectes històrics d’EA no passen de ser anècdotes, ja que no van 
arribar a cap resultat durant la II República, mentre que alguns 
intents ben intencionats en el mateix període d’eixida de la dic-
tadura no van obtenir un eco social notable ni van condicionar 
les realitzacions posteriors. Tot això va convergir amb una forta 
presa de consciència en els estudis filològics, en la sociolingüística i, 
fins i tot, en les reflexions explícitament polítiques, sobre el de-
caïment del valencià que, per cert, incloïa un consens pessimis-
ta sobre l’absència de consciència col·lectiva sobre el problema. 
No obstant això, des de la dècada de 1960, i sovint coincidint 
amb altres iniciatives desenvolupades a Catalunya i, en menor 
mesura, a les Balears, s’observa un interés creixent per aquesta 
qüestió, si bé circumscrit a unes quantes comarques i a àmbits 
universitaris o professionals. Aquests estrats crítics pràctica-
ment mai van reflexionar sobre els aspectes jurídics instrumen-
tals relacionats amb la recuperació del valencià, tot i que van 
desenvolupar un utillatge conceptual que, més endavant, estarà 
disponible per a contribuir a la regulació.
Amb l’arribada de la Transició, la societat valenciana es va veure 
immersa en un cúmul d’indesitjables conflictes que afectaven, en 
definitiva, la definició identitària pròpia. No podem aturar-nos en la 
multiplicitat de matisos, que reflectien alteracions socials molt com-
plexes, però sí que cal insistir en el fet que una de les principals fonts 
d’enfrontament va ser la llengua dels valencians. I ací no hi va ha-
ver acords bàsics sobre la seua recuperació: a la dualitat històrica 
s’hi van afegir fenòmens demogràfics de nou tipus i l’escassa cons-
ciència idiomàtica va ser el terreny de joc en el qual van competir 
els defensors del consens científic entorn de la unitat lingüística i els 



que creien que el valencià era una llengua distinta. Sense entrar ara 
en una avaluació d’aquestes posicions, cal insistir en el fet que, no 
poques vegades, els valedors de la primera tesi defensaven, en la te-
oria i en la pràctica, una recuperació integral de la llengua, mentre 
que els defensors de les posicions secessionistes —o els seus aliats 
tàctics— s’avenien amb massa facilitat a abandonar l’ús de la llen-
gua, si més no en els àmbits públics i institucionals. Probablement, 
aquest fet va ser més important que el debat nominalista, tan ple de 
bones intencions com de paranys. Aquest conjunt de falsos dilemes 
va ser utilitzat amb finalitats polítiques no sempre legítimes i generarà 
un desencantament que afavorirà fenòmens de desvertebració o de-
sinterés davant de les polítiques concretes de promoció del valencià. 
Tot això va repercutir directament en el descrèdit de les institucions 
preautonòmiques, al mateix temps que feia impossible que el País 
Valencià arribara al màxim nivell d’autogovern en primera instància, 
desmobilitzava els sectors més compromesos amb la modernització 
valenciana i dificultava fins a l’exasperació la redacció de l’EACV. No 
va ser precisament el millor període de la història dels valencians i 
cal que ací deixem constància de tot això, ja que ens ajuda a enten-
dre alguns dels elements que condicionaran la regulació jurídica del 
valencià, en la norma estatutària primer i en altres disposicions —o 
en la seua absència, de vegades—, més tard.

La plasmació concreta del debat autonòmic en matèria lingüística 
la trobem en l’article 7:

1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i 
el castellà. Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los. 2. La Generalitat 
Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües i adoptarà 
les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement. 3. Ningú 
podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 4. Es concedirà espe-
cial protecció a la recuperació del valencià. 5. La llei establirà els criteris 
d’aplicació de la llengua pròpia en l’administració i en l’ensenyament. 

8. LO 5/1982, de l’1 de juliol. DOGV núm. 74, de 15 de juliol de 1982.

6. Mitjançant llei es determinaran els territoris en els quals predomine 
l’ús d’una llengua o de l’altra, i també els qui puguen exceptuar-se de 
l’ensenyament i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat.

No és difícil advertir l’intent de buscar una certa asèpsia que permeta 
superar bloquejos. Per això s’observa un cert rebuscament expres-
siu en un article que és més llarg que els similars d’altres estatuts de 
comunitats autònomes amb llengües pròpies. Igualment s’adverteix 
el desig d’apuntalar uns equilibris —innecessaris, jurídicament, a la 
vista de la regulació que conté la mateixa CE— entre la defensa del 
valencià i la por a la postergació del castellà. No escassegen tampoc 
les ambigüitats —sobretot, de nou, si comparem amb altres estatuts 
d’autonomia—, com la via indirecta per a qualificar el valencià de 
«llengua pròpia», o les indeterminades garanties sobre l’ús normal i 
oficial de les dues llengües. I, per descomptat, molts crítics van apun-
tar la indefinició essencial: no reconéixer el valencià com a part inte-
grant d’una llengua compartida amb altres comunitats autònomes ni 
precisar l’autoritat lingüística, dues deficiències que van ser conside-
rades, molt raonablement, com un greu obstacle per als processos de 
normalització que s’apuntaven en l’EACV.
Malgrat aquests defectes, certament també es podia afirmar 
que per primera vegada el valencià disposava d’un instrument 
jurídic que en possibilitava la recuperació. A favor de la redac-
ció hi havia el mateix reconeixement legal de la cooficialitat 
del valencià —reconeixement essencialment irreversible—, i 
també la generació d’una reserva de llei que obligava les Corts 
a promoure polítiques concretes per a promoure’l. O altrament 
dit: la redacció de l’article 7 oferia un marc obert a ulteriors 
dissenys de les polítiques lingüístiques, fins llavors inexistents, 
enteses com a conjunts integrals de disposicions legals i tèc-
niques per a la normalització lingüística. I normalització, en la 
mesura en què del text estatutari era possible deduir, en qual-
sevol cas, que el naixent poder autonòmic valencià considerava 
postergada la llengua pròpia i que decidia arbitrar mesures po-
sitives que garantiren els drets lingüístics dels valencianopar-
lants, fins llavors en una situació objectiva de discriminació, al 
mateix temps que protegien un patrimoni identitari i cultural in-



substituïble: tots dos aspectes seran sempre les dues cares de 
qualsevol política que se seguisca. Fruit d’això va ser la LUEV, a 
la qual al·ludirem més tard. 

La reforma de l’EACV duta a terme el 2006 va ser el resultat de l’acord 
entre les dues forces majoritàries, el PP i el PSPV-PSOE, en el marc més 
ampli de les reformes estatutàries obert des del 2004 amb el Govern de 
Rodríguez Zapatero, després del precedent de l’elaboració d’un nou es-
tatut a Catalunya. Semblava que havia arribat l’hora d’ajustar el text es-
tatutari a una realitat política molt diferent, que també tenia el reflex en 
el terreny lingüístic, sobretot amb la dilatada experiència d’aplicació de 
diverses normes jurídiques i del desplegament de nombroses iniciatives 
de política lingüística —sense entrar a valorar ara l’eficàcia i la perseve-
rança en l’aplicació. Com veurem, la reforma incloïa al·lusions a normes 
anteriors, i era parcialment sensible a algunes de les crítiques que havia 
rebut el text anterior. No faltaven tampoc les veus que manifestaven que 
l’ocasió era propícia per a un nou impuls en la normalització lingüística, 
encara que algunes van acabar opinant que havia sigut una altra ocasió 
essencialment perduda. La nostra opinió és que el text millora l’anterior. 
Però és una reforma massa cautelosa, sense que s’hagen acordat qües-
tions que haurien pogut solucionar conflictes enquistats. En molts sentits 
és continuista i les millores, en definitiva, es limiten a la precisió sobre la 
«llengua pròpia» i a la indicació de l’autoritat lingüística. Continuem mo-
vent-nos en una paradoxa: cada vegada que hi ha la possibilitat d’adoptar 
determinacions jurídiques que superen els conflictes del passat aflora 
la por que aquests es tornen a obrir. No és aquest el lloc per a valorar 
políticament aquesta dinàmica, però sí que és imprescindible que ens hi 
referim per a entendre l’abast limitat de la reforma.9

9. La sensació de limitació és més gran perquè és inevitable relacionar el fet a la 
CV amb els canvis introduïts en l’Estatut català, l’article 6 del qual disposa: «1. La 
llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d’ús 
normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació 
públics de Catalunya, i és també la llengua normalment utilitzada com a vehicular 

En tot cas, l’article 6 del text reformat10 estableix: 

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 2. L’idioma 
valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el cas-
tellà, que és l’idioma oficial de l’estat. Tots tenen dret a conéixer-los 
i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià. 3. La 
Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües, i adop-
tarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement. 4. 
Ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 5. S’atorgarà 
especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 6. La llei 
establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’administra-
ció i l’ensenyament. 7. Es delimitaran 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 Valenciana. 8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la 
institució normativa de l’idioma valencià.

Ara podem intentar una aproximació sistemàtica als principis 
que regeixen el marc de la doble oficialitat lingüística i la pro-
moció del valencià en l’EACV.

i d’aprenentatge en l’ensenyament. 2. El català és la llengua oficial de Catalunya. 
També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les 
persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de 
Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya 
han d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i 
el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa l’article 32, no hi pot 
haver discriminació per l’ús de qualsevol de les dues llengües. 3. La Generalitat 
i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al reconeixement de 
l’oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la utilització del català en 
els organismes internacionals i en els tractats internacionals de contingut cultural 
o lingüístic. 4. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb 
les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic 
amb Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l’Estat, segons correspongui, 
poden subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la 
promoció i la difusió exterior del català. 5. La llengua occitana, denominada aranès 
a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.» Cal 
recordar que, en aquest moment, el text és objecte de recurs davant del TC.
10. En realitat és l’article sisé del text refós, i és l’article seté de la LO 1/2006, de 10 
d’abril, que reformava l’EACV; DOGV núm. 5238, de 11 d’abril de 2006.



Com apuntem, en la primera redacció de l’EACV no quedava prou 
clar que el valencià fóra la llengua pròpia de la CV, encara que una 
integració sistemàtica del precepte permetia arribar a aquesta 
conclusió. En tot cas, si ens atenem al dret comparat és preferible 
que l’article comence ara amb aquesta afirmació. No és una mera 
enunciació d’una qüestió òbvia, ja que la doctrina ha establit que 
aquesta declaració implica: a) el ple reconeixement de l’existèn-
cia d’una llengua privativa de la societat que disposa de l’autogo-
vern autònom, és a dir, d’una llengua distinta del castellà, encara 
que, lògicament, siga una llengua que, amb independència de la 
seua denominació, siga compartida amb la que és també pròpia 
d’altres comunitats autònomes; b) l’assumpció d’una defensa ac-
tiva d’aquesta llengua per les institucions públiques radicades a 
la CA. És en aquest doble sentit que incideix el que disposen els 
paràgrafs 5 i 6. En efecte: l’especial respecte i protecció que tin-
drà el valencià, segons la norma estatutària, és la plasmació con-
creta del que hem indicat, i és plenament congruent amb la nova 
redacció de l’article 12: «La Generalitat vetlarà per la protecció i 
defensa de la identitat i els valors i interessos del poble valencià i 
el respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el 
seu patrimoni històric […]». Aquesta declaració mereix algunes 
objeccions, com la de ser més apropiada per a un preàmbul que 
no per a un text articulat, o que impròpiament s’ha inclòs en el títol 
dedicat a drets, o que barreja elements diferents, com «identitat», 
«valors» i «interessos». No obstant això, pot servir per a buscar 
una millor integració de la normalització lingüística en aquest 
marc identitari de referència.
En resum: la declaració de «llengua pròpia» i la conseqüent ne-
cessitat d’especial protecció marca una preferència pel valencià. 
Però aquesta preferència, que haurà de plasmar-se en mesures 
posteriors referides a l’ús, no comporta una discriminació per als 
castellanoparlants. La redacció del paràgraf 4 —«Ningú podrà ser 
discriminat per raó de la seua llengua»—, heretada del text de 

1982, és innecessària, ja que no hi ha cap motiu per a desconfiar 
per endavant de les polítiques lingüístiques. Més aviat cal establir 
la presumpció que els castellanoparlants no seran discriminats, 
ja que disposen, de facto, del màxim nivell de protecció, que és el 
que fixa la CE, a part d’una realitat social que continua sent favo-
rable a la seua llengua. Una cosa diferent és l’existència de certes 
càrregues que poden haver d’assumir per viure a la CV, per exem-
ple, quant a l’obligació de conéixer el valencià per a determinats 
oficis o funcions. Però això no constitueix, per se, discriminació, i 
només des d’anàlisis basades en la prepotència de grups identità-
riament forts es pot sostenir la tesi contrària. 
La prohibició de discriminació, doncs, s’ha de referir als valenci-
anoparlants, i es pot enunciar en termes de correcció d’una ten-
dència històrica que ha provocat la fragilitat de la llengua —inclo-
ent-hi episodis de substitució lingüística, absència d’instruments 
informatius o culturals suficients, etc.—, amb el conseqüent 
perjudici per a aquests valencianoparlants. Des d’aquest punt de 
vista, les mesures de promoció del valencià es poden incardinar 
en el mandat de l’article 9.2 CE: «Correspon als poders públics pro-
moure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i 
dels grups en què s’integra siguen reals i efectives; remoure els 
obstacles que n’impedisquen o en dificulten la plenitud i facilitar 
la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social.» Però aquesta promoció de condicions i aques-
ta remoció d’obstacles no requereixen ben bé prohibicions, que 
són aplicables a tot l’ordenament jurídic, sinó més aviat la precisió 
de normes de desenvolupament i d’accions polítiques precises. 
D’altra banda, el conjunt del sistema apunta a un desig —tal com 
s’aclarirà en la LUEV—: una societat de bilingües, cosa que evita 
aquests dubtes sobre possibles discriminacions.

El castellà, pel fet de ser oficial en tot l’estat per decisió cons-
titucional, i el valencià, pel fet de ser la llengua pròpia de la CV, 
són les llengües oficials que proclama l’EACV, el qual, en la seua 



reforma, no ha alterat l’asimetria que el TC va establir respecte de 
la no obligatorietat del coneixement de les llengües pròpies.11 Com 
a novetat s’ha inclòs en el mateix paràgraf 2 el dret a «rebre l’en-
senyament del, i en, idioma valencià». La declaració és adequada: 
lliga l’ensenyament del valencià a la mateixa declaració d’oficia-
litat, ja que promoure aquest ensenyament és una obligació dels 
poders públics competents —en aquest cas, la GV— perquè pos-
sibilita que les relacions entre les administracions públiques i els 
ciutadans es puguen fer en valencià, atés que aquests quedarien 
desemparats si no coneixen la llengua; això explica, també, l’in-
cís del paràgraf 4, pel qual la GV assumeix l’obligació d’adoptar 
«les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement». 
D’aquesta manera, l’ensenyament no és un dret abstracte, sinó 
un dret que es produeix i es pot exigir en l’àmbit de les relacions 
bàsiques de ciutadania. 
Cal recordar que l’EACV reformat ha inclòs un títol segon destinat 
a «drets dels valencians i valencianes», que cal interpretar com 
una forma de garantia suplementària dels drets que estableix el 
títol I de la CE en les matèries pròpies de l’autogovern valencià 
i, en concret, en les matèries en què té competències la GV. En 
aquest sentit, el precepte que comentem cal referir-lo, almenys, a 
l’article 8 —gaudi en la CV dels drets reconeguts en tractats inter-
nacionals subscrits per Espanya, que vinculen els poders públics 
valencians— i amb l’article 12, ja citat. Tot això, al seu torn, cal re-
lacionar-ho amb l’article 53 de l’EACV, que fixa la competència ex-
clusiva de la GV en la regulació i l’administració de l’ensenyament. 
No obstant això, cal mantenir reticències davant de la redacció de 
l’article quan parla de «l’ensenyament del, i en, idioma valencià». 
Ens trobem davant d’un text insòlitament confús: es garanteix el 
dret a rebre l’ensenyament del valencià en aquest idioma?, a re-
bre tot l’ensenyament en valencià? Aquesta última interpretació 
és la que millor s’adiu amb la intenció del paràgraf en conjunt, 
però continua deixant caps per lligar sobre la seua aplicació —la 
seua concreció en els diferents nivells educatius, per exemple. La 

11. Va renunciar, per tant, a seguir la via que acabava de marcar el nou Estatut català.

qüestió encara es complica una mica més quan el mateix article 
matisa l’obligatorietat de l’ensenyament del valencià.
Al costat d’aquestes essencials al·lusions a l’ensenyament amb 
vista a analitzar el contingut de la declaració de doble oficialitat, 
el paràgraf 3 indica que la GV «garantirà l’ús normal i oficial de les 
dues llengües». Ací cal entendre de nou que la garantia genèrica 
respecte del castellà es deriva de la mateixa CE, de manera que 
la GV no ha d’exercir cap paper especialment actiu; només s’ha 
de limitar a aplicar el marc legal general. Una cosa diferent és 
respecte del valencià, ja que, com hem dit quan ens referíem a 
la seua declaració com a llengua pròpia, la GV està obligada a 
desplegar accions positives perquè l’ús, en els vessants oficial i 
normal, siga real, equiparable sempre al del castellà. 
Convé que ens hi aturem per a advertir de la infeliç redacció que 
comentem, ja que si l’apel·lació a l’ús «oficial» és clara, perquè 
només pot referir-se a l’ús institucional, no ocorre el mateix quan 
es remet a l’ús «normal». En efecte, en l’EACV no s’ha usat l’ex-
pressió normalització lingüística, ni tampoc aquesta expressió va 
donar títol a la llei que desenvolupa l’EACV, a diferència del que va 
passar en altres comunitats autònomes, i hi ha motius per a con-
siderar que això és degut a una decisió política.12 Per tant, el mot 
normal, no es pot relacionar amb aquest altre sentit al·lusiu a fer 
normal la llengua pròpia en tots els àmbits i a través de polítiques 
programades. Més aviat es refereix a l’ús privat, o a l’ús públic, però 
en activitats no institucionals. I ús, en aquest cas, del valencià, per-
què no sembla tenir cap lògica que la GV es preocupe i garantisca 
l’ús, en el sentit que tractem, del castellà. Però la unió dels dos 
conceptes és necessàriament equívoca, ja que l’ús institucional 
entronca directament amb l’oficialitat del valencià, mentre que 

12. En el confús discurs de les disputes identitàries durant la Transició, els 
grups secessionistes acostumaven a atacar els seus adversaris per pretendre 
normalitzar la que consideraven la seua llengua, és a dir, un valencià independent 
del català i que, per aquesta raó, no necessitava cap normalització, ja que, com 
es pot sobreentendre, era ja una llengua normal. Per descomptat, en el llenguatge 
especialitzat de la sociolingüística el terme al·ludeix a una altra cosa ben diferent, 
com demostra l’ús que n’han fet pràcticament totes les comunitats autònomes amb 
llengua pròpia, però ací va adoptar aquests perfils negatius.



l’ús en altres àmbits serà una conseqüència diferida de les políti-
ques lingüístiques, però no una derivació estricta de l’oficialitat. 
Dit d’una altra manera: si garantir l’ús institucional del valencià 
és una obligació de la GV derivada de la declaració de llengua 
pròpia, reforçat pel dret a conéixer assegurat per l’ensenyament, 
l’ús en altres àmbits està emparat estrictament pel dret a usar la 
llengua de lliure elecció, premissa establida, prima facie, en l’arti-
cle 3 CE. Per això, amb bon criteri, la nova redacció de l’EACV ha 
inclòs en l’article 9.2 un incís en el qual s’afirma que «els ciutadans 
valencians tindran dret a dirigir-se a l’administració de la Comuni-
tat Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i 
a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada».13 Curiosament, 
l’article 58.2 ha establit que «els notaris hauran de garantir l’ús del 
valencià en l’exercici de la seua funció», precepte que és positiu, 
encara que no s’entén per què es predica per a aquests professio-
nals i no per a altres. Igualment, l’article 25.5 disposa la publicació 
bilingüe de les lleis de la GV, requisit imprescindible en nom de la 
seguretat jurídica. Finalment, cal recordar que, malgrat algunes 
expressions indecises, la declaració del valencià com a llengua 
cooficial obliga tots els poders públics radicats a la CV14 i no úni-
cament la GV, si bé aquesta contrau el compromís de vetlar per-
què aquesta declaració siga efectiva, com a component essencial 
de l’autogovern que justifica la seua existència institucional.

13. Les administracions públiques contrauen així el deure de prosseguir la 
relació amb l’interessat en la llengua d’elecció d’aquest; no obstant això tenen 
plena potestat per a iniciar-la en la llengua cooficial que decidisca l’esmentada 
administració, segons va disposar el FJ2 de la STC 82/1986, de 26 de juny. Una altra 
cosa és que la declaració de llengua pròpia a favor del valencià aconselle que, 
almenys en els territoris de predomini lingüístic valencià, les administracions opten 
preferentment per aquesta llengua o que, almenys, utilitzen sistemes bilingües de 
comunicació. D’altra banda, la primerenca STC 76/1983, de 5 d’agost —sobre la 
constitucionalitat de la Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic—, va 
fixar que les administracions públiques tenen atribuïda genèricament l’obligació 
de conéixer la llengua cooficial, de manera que es genera una presumpció sobre 
el seu ús en la seua relació amb els ciutadans, encara que aquesta obligació no 
s’aplique a cadascun dels funcionaris públics.
14. Vegeu els FJ 5 i 10 de la STC 82/1986, de 26 de juny.

Recordem l’afirmació del paràgraf 7 de l’article que comentem, i 
que ja estava en la primitiva redacció estatutària: «Es delimitaran 
per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de 
l’altra, i també els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i 
de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.» Es tracta, 
en definitiva, d’establir zones de predomini lingüístic i les excep-
cions particulars pel que fa a l’ensenyament —que no han d’estar 
estrictament associades a aquesta delimitació geogràfica, ja que 
es poden donar en altres circumstàncies personals— i l’ús ofi-
cial. Com veurem, aquestes zones van ser definides en la LUEV i cal 
esperar que després de la reforma de l’EACV no es modifiquen. El 
criteri que es va seguir va ser admetre excepcions en els municipis 
històricament castellanoparlants i també en els que s’observa que 
la substitució lingüística afectava pràcticament tots els habitants. 
Des d’algunes posicions es pot criticar que aquesta opció conge-
la la situació i impedeix una expansió de la llengua pròpia, a més 
de poder-se convertir en un obstacle per a normalitzar-la, atés que 
limita el nombre dels usuaris. No obstant això, des d’una altra pers-
pectiva, l’opció sembla raonable, ja que evita infinitat de conflictes 
relacionats amb l’exercici de drets i inclou en les llistes de municipis 
valencianoparlants alguns dels més poblats de la CV, a pesar que la 
substitució lingüística hi estava molt avançada.
Cal entendre que estem davant d’un cas específic de la modulació ac-
ceptada en l’article 3.2 de la CE. La doctrina coincideix a afirmar que 
la cooficialitat s’ha de predicar per a tot el territori autonòmic, però 
s’esmorteeix en alguns aspectes tenint en compte criteris que legal-
ment es consideren raonables. En cap circumstància d’aquestes de-
cisions podria derivar-se la pèrdua dels drets dels valencianoparlants, 
de manera que la GV ha de buscar solucions ad hoc en matèries com 
l’ensenyament o en la tramitació d’expedients oficials.

Dues vegades al·ludeix l’article a la necessitat de desenvolupa-
ment a través de lleis: en l’apartat 7, que acabem d’examinar, i més 



àmpliament en el paràgraf 6: «La llei establirà els criteris d’aplica-
ció de la llengua pròpia en l’administració i l’ensenyament.» No 
obstant això, cal pensar que les afirmacions fetes en el mateix 
article, que generen obligacions a les institucions de la GV, també 
s’haurien de realitzar mitjançant llei, sens perjudici, per descomp-
tat, de l’existència de disposicions de rang inferior que es limiten 
a reglamentar o a aplicar a casos concrets el que disposen l’EACV 
i les lleis a les quals aquest al·ludeix.
Aquesta reserva de llei —que ja apareixia en el text original de 
l’EACV— pot contemplar-se des de dos punts de vista: a) És tèc-
nicament adequada perquè afecta drets substantius —els rela-
cionats amb l’ús de la llengua, però també amb l’educació o amb 
l’accés a la funció pública— i, en aquests casos, la llei aporta 
certesa jurídica. b) Com déiem quan al·ludíem al primer text esta-
tutari, aquesta apel·lació obliga políticament les institucions auto-
nòmiques a definir les grans línies de la política lingüística en un 
document normatiu de compliment obligat i general.
Però cal que ens preguntem: una llei o més d’una? No sembla que 
l’ús del singular en l’EACV obligue a incloure tota la legislació lin-
güística en una llei única, de la mateixa manera que tampoc estan 
obligades les Corts a aprovar una llei que només es referisca a 
l’aplicació del valencià en l’Administració pública, a l’ensenya-
ment o a la modulació territorial de la cooficialitat, que són les 
matèries que figuren en l’EACV. En la pràctica cal deduir que el 
mandat abasta les matèries connexes amb les indicades i, més 
enllà, és absolutament legítim —sempre, a parer nostre, per llei— 
qualsevol contingut que afavorisca el desplegament de la llengua 
pròpia i afirme les derivacions de la doble oficialitat. 
A banda de la llei reguladora de l’AVL, a la qual ens referirem més en-
davant, diverses normes15 han al·ludit a qüestions lingüístiques des de 

15. Val la pena destacar la de creació de l’entitat pública Radiotelevisió Valenciana 
(RTVV) i la regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la GV, (LGV 7/1984, de 
4 de juliol; DOGV núm. 167), sobretot per les interessants consideracions que inclou 
en l’exposició de motius, que relacionava l’existència mateixa de la RTVV amb la 
normalització lingüística. També cal tenir presents diferents normes relacionades 
amb l’organització administrativa i l’accés a la funció pública.

l’entrada en vigor de l’EACV el 1982, però la fonamental va ser la LUEV,16 
aprovada el 1983, que va ordenar per primera vegada nombroses qües-
tions relatives a l’ús i a l’ensenyament del valencià. Al text originari del 
Consell es van presentar bastants esmenes, de les quals es van ac-
ceptar molt poques. Malgrat això, va ser aprovat amb 55 vots a favor 
—PSPV-PSOE i PCPV— i 30 abstencions —AP. Els seus trets fonamen-
tals, vigents tot i l’entrada en vigor de la reforma estatutària, són: a) Té 
com a objectiu superar la diglòssia que afecta negativament el valencià 
a través de la regulació d’actuacions preferencials dels poders públics, 
que han d’intentar modificar la irregular situació sociolingüística en 
nom de la total equiparació del valencià i del castellà i, en definitiva, 
garantir el bilingüisme, segons indica el preàmbul. b) Detalla els ele-
ments constitutius de la cooficialitat —efectes jurídics plens, opció per 
l’ús d’una llengua o de l’altra davant de les administracions, suport a la 
normalització lingüística en l’Administració de justícia, etc.—, i també 
mesures específiques per a evitar la discriminació dels valencianopar-
lants. c) Estableix criteris graduals en l’aplicació, i també l’existència de 
possibles excepcions referides a l’ensenyament, ús en municipis de-
clarats castellanoparlants, etc. Amb aquesta finalitat, la LUEV va formar 
llistes de zones de predomini lingüístic.
Encara que va ser saludada amb interés, la LUEV no va poder evi-
tar rebre crítiques, de nou, per un possible excés de prudència i falta 
d’ambició en comparació de normes similars d’altres comunitats au-
tònomes, perquè retardava la plena aplicació d’algunes mesures, per 
la falta de controls efectius a l’hora de desenvolupar-la i, una vegada 
més, per la indecisió sobre el reconeixement de la inclusió del valen-
cià en el tronc comú del català i l’absència d’una autoritat lingüística. 
Arran de la celebració del seu vinté aniversari, les crítiques van ser 
més matisades: es va apreciar que s’havia convertit en instrument útil 
per a ordenar els processos de salvaguarda del valencià —sobretot 
en l’ensenyament— i que alguns problemes derivaven de la seua ina-
plicació o d’una aplicació massa laxa més que no de la seua redacció. 

16. Llei 4/1983, de 23 de desembre. De vegades se l’ha denominada «llei d’Alacant», 
ja que es va aprovar en aquesta ciutat, en un intent —bastant estèril, per cert— 
d’implicar-la en els processos de normalització.



Amb tot, hi va haver una àmplia coincidència entre diferents especia-
listes sobre la conveniència de revisar el text, com s’ha fet en altres 
comunitats autònomes, sobretot a la vista dels abundants i importants 
dèficits observats en l’ús social del valencià. Per això s’ha considerat 
que convindria adequar algunes parts de la LUEV a la realitat, superar 
els temors inicials i implicar més la societat civil i el poder local en les 
mesures normalitzadores. 

Hem indicat reiteradament que l’absència de reconeixement 
d’una autoritat lingüística va ser un dels elements més critica-
bles de l’EACV original, i també de la LUEV. És indubtable que 
aquesta indeterminació tenia les arrels en les polèmiques de 
la Transició, de manera que la GV, abans que reobrir un debat 
que estava íntimament lligat al de la catalanitat de la llengua, 
va preferir que la Conselleria d’Educació i Cultura assumira 
de facto les funcions reguladores. Però aquesta decisió no es 
podia perpetuar indefinidament i deixar decisions filològiques a 
l’atzar de majories polítiques conjunturals, circumstància que, 
fins i tot, plantejava problemes d’inseguretat jurídica i dificul-
tava el desplegament de polítiques normalitzadores en una 
societat desenvolupada. Es van proposar diverses opcions, 
i entre les més consolidades17 hi havia la d’atribuir aquestes 
facultats a l’Institut Interuniversitari de Filologia o la de crear 
una acadèmia ad hoc. La primera de les opcions no deixava 
de tenir lògica, ja que reconeixia el fet que en l’actualitat són 
sobretot les universitats les institucions que salvaguarden i 
difonen els coneixements científics. El problema real és la 

17. La possibilitat d’atribuir aquesta facultat al Consell Valencià de Cultura trobava 
problemes, ja que ni tenia aquesta funció en l’EACV, ni la seua composició semblava 
la idònia per a aquesta finalitat. La d’atribuir-la a l’Institut d’Estudis Catalans era 
pràcticament impossible per raons polítiques, i el mateix podríem dir de la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana que, d’altra banda, no tenia cap reconeixement 
científic.

desconfiança que hi havia per aquesta solució, ja que, pre-
cisament, ningú desconeixia que en els departaments univer-
sitaris era unànime l’opinió contra les tesis secessionistes. 
D’altra banda, la independència universitària —basada en la 
garantia constitucional sobre l’autonomia universitària— era 
vista com un obstacle pel poder polític, que preferia fer inter-
venir elements propis del pacte i d’equilibris que no es troba-
ven en les dinàmiques universitàries. 
Per tot això es va anar obrint pas l’opció de crear una aca-
dèmia ad hoc, a la qual es va arribar el 1998 amb la instaura-
ció, per llei,18 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va 
rebre algunes crítiques —sobretot per la manera en què es 
van elegir els acadèmics, que, en principi, no en garanteix la 
independència—, raó per la qual els seus començaments no 
van estar lliures de polèmica, encara que tot fa pensar que el 
transcurs del temps —i alguns gestos amb els quals ha refor-
çat la seua personalitat, fins i tot enfront del poder polític— 
ha permés que remeteren els problemes. En qualsevol cas, la 
reforma de l’EACV ha reconegut doblement el seu caràcter 
essencial, ja que, com hem vist, la reconeix com a autoritat 
lingüística en l’últim paràgraf de l’article 6 i hi insisteix i ho 
matisa en l’article 41:

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat 
de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, si escau, 
la normativa lingüística de l’idioma valencià. La normativa lin-
güística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és d’aplicació 
obligatòria a totes les administracions públiques de la Comuni-
tat Valenciana. Quant al procediment del nomenament dels seus 
membres, funcions, facultats, estatut i duració del mandat, cal-
drà ajustar-se al que dispose la llei de les Corts que ho regule. 

Com sabem, aquesta llei és anterior a aquest text i no sembla 
que hi haja incompatibilitat, si bé cal considerar positivament 
que la reforma estaturària haja blindat el caràcter de l’Acadèmia 

18. Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. (DOGV núm. 3.334).



com a institució de la GV. Queden ara millor establides les seues 
funcions i les obligacions que generen les seues decisions.
Per a concloure aquest dens recorregut per les normes regula-
dores bàsiques que configuren el règim autonòmic de la doble 
oficialitat, cal esmentar inevitablement la persistència en el no-
reconeixement legal del valencià com a part integral del tronc 
comú de la llengua denominada internacionalment i científica-
ment català. Per descomptat, no és pas obligatori que les dispo-
sicions jurídiques definisquen el contingut mateix de la llengua 
pròpia, però la veritat és que l’elevat nombre de conflictes lligats 
a aquesta qüestió deriva de la divergència bàsica entre aquesta 
absència de definició institucional i els pronunciaments reiterats 
en la comunitat científica, com també de la pràctica continua-
da d’escriptors, periodistes, professors i altres professionals. 
Aquest fet provoca, alhora, inseguretat jurídica i, pel fet de seg-
mentar les accions, dificulta les polítiques de recuperació del 
valencià, que és una de les obligacions assumides pels poders 
públics a la CV. No correspon al dret dilucidar les controvèrsies 
lingüístiques, però sí que és tasca del jurista raonable19 indicar 
que les mateixes normes aprovades per la GV es complirien més 
bé si les seues autoritats reconegueren el consens científic es-
mentat i el fet senzill que denominar jurídicament una llengua de 
manera diferent de com se la denomina en altres comunitats no 
pot significar que entre les matèries sobre les quals puga dispo-
sar el legislador democràtic estiga la creació d’idiomes, de ma-
nera que faria bé de refiar-se dels assessors tècnics pertinents 
com, sens dubte, fa en altres qüestions. Alguns dels opositors 

19. Vet ací un exemple recent des d’aquesta plausible raonabilitat: res no pot 
justificar que, des del març de 2004, la GV haja acumulat onze sentències 
condemnatòries per excloure de les convocatòries en les oposicions a professors 
d’Ensenyament Secundari les titulacions de Filologia Catalana; aquest fet atempta 
contra els principis en què es fonamenta l’estat de dret (article 9.3 CE), a més 
d’introduir elements intolerables d’arbitrarietat, fins al punt que aquest últim punt 
va ser recordat en una d’aquesta sèrie de sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de la CV, la 474/2006, de 28 d’abril, que va qualificar l’actitud pertinaç de la 
GV com deguda a l’«obstinació en la ignorància» i al «rebuig dels criteris científics» 
(per al context vegeu El País, edició de la CV, 14 de gener, 2008).

a la reforma estatutària han dit que aquest problema s’agreuja 
amb el text de l’article sisé. No compartim aquesta opinió, ja que 
no té sentit fer excessius equilibris amb les similituds i diferèn-
cies de significat entre idioma i llengua que s’apliquen al «valen-
cià»: a parer nostre, des del punt de vista jurídic la sinonímia és 
total i, en definitiva, no aporta claredat, ni per bé ni per mal, al 
fons del problema, que és el de la falta de reconeixement polític 
de la unitat lingüística. Cal concloure, doncs, que aquesta serà 
una qüestió espinosa durant molt temps, tant pels dubtes que 
genera com per la facilitat amb què es converteix en una arma 
política llancívola. No obstant això, esperem que algunes defi-
nicions avançades per l’AVL —obligatòries per als poders pú-
blics— o alternatives diverses —com la de denominar la llengua 
català/valencià en determinats contextos— puguen servir per a 
progressar a poc a poc per la senda d’una sensatesa que, fins 
ara, se’ns ha negat.



ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2003): Llei d’ús i ensenyament del 
valencià. Elaboració i desplegament, València, AVL.

— (2005): Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa 
de la denominació i l’entitat del valencià, València, AVL.

AGUILÓ, L. (2005): «Balanç del desplegament de la Llei d’ús i en-
senyament del Valencià», dins ALCARAZ RAMOS, M., ISABEL, F. i 
OCHOA, J. (eds.): Vint anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, Alzira, Universitat d’Alacant/Bromera. 

AGUIRREAZCUÉNAGA, I. i CASTELLS, J. M. (1991): «La cooficialidad 
lingüística en la jurisprudencia constitucional», Revista Vas-
ca de Administración Pública 31.

ALCARAZ RAMOS, M. (1985): Cuestión nacional y autonomía valen-
ciana, Alacant, Inst. Juan Gil-Albert/Diputació Provincial 
d’Alacant.

— (1992): «Televisión valenciana: la ley, la práctica, la crítica», Co-
municación y Estudios Universitarios 2, València.

— (1993): «Política e ideología en el proceso autonómico» dins 
FERRANDO BADÍA, J. (1993): Estudio sobre el Estatuto Valenciano. 
Vol. I: El proceso autonómico valenciano, València, GV/Con-
sell Valencià de Cultura.

— (1996a): «Problemes jurídics al voltant de la denominació de la 
llengua pròpia en l’Estatut d’Autonomia valencià», Revista de 
Llengua i Dret 26, Barcelona.

— (1996b): «Introducció a la regulació jurídica de les llengües a la 
Comunitat Valenciana», dins DIVERSOS AUTORS, Drets lingüístics 
a la nova Europa, Actes del II Simposi Internacional de Llen-
gües Europees i Legislació, Barcelona, Mediterrània.

— (1999a): El pluralismo lingüístico en la Constitución Española, 
Madrid, Congreso de los Diputados.

— (1999b): El régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad 
Valenciana, Alacant, Universitat d’Alacant.

— (2002): «Aproximació a la situació jurídica del valencià», 
Treballs de Sociolingüística Catalana 16, València.

— (2004): Estatutos de Autonomía y lenguas propias: notas jurídi-
cas sobre la controversia catalán/valenciano, Madrid, INAP/
Goberna, Document de Treball 13.

ALCARAZ RAMOS, M., ISABEL, F. i OCHOA, J. (2004): «La Llei d’ús i en-
senyament del Valencià en via morta», Revista de Llengua 
i Dret 41, Barcelona.

— (eds.) (2005): Vint anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valen-
cià, Alzira, Universitat d’Alacant/Bromera.

ASENSI SABATER, J. (1985): «Comentario al artículo 7º del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana», dins MARTÍN MATEO, 
R. (dir.): Comentario al Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, Madrid, Ministerio de Administración Terri-
torial/Instituto de Estudios de Administración Local.

BRANCHADELL, A. (1987): «Normalització lingüística: el concepte», 
Límits 3, Barcelona.

COBREROS MENDAZONA, E. (1984): «Cooficialidad lingüística y 
discriminación por razón de la lengua», Documentación 
Administrativa 2, Madrid.

CORRETJA I TORRENS, M. (1991): «Llengua pròpia i Tribunal Constitu-
cional», Revista de Llengua i Dret 16, Barcelona.

DIVERSOS AUTORS (1989): Dret lingüístic, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya/Escola d’Administració Pública de Catalunya.

ESTEVE, A., ESTEVE, F. i TEODORO, M. (2005): El nom, la unitat i la norma-
litat. Informe sobre el reconeixement del català com a llengua 
oficial i pròpia del País Valencià, Barcelona, Acció Cultural 
del País Valencià/Observatori de la llengua catalana.

FRANCH I FERRER, V. (1989): «Situació actual del règim jurídico-
lingüístic a la Comunitat Valenciana», dins DIVERSOS AUTORS: 
Dret lingüístic, Barcelona, Generalitat de Catalunya/Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

GARRIDO MAYOL, V. (1993): «Consideraciones jurídico-políticas del 
proceso autonómico valenciano», dins FERRANDO BADÍA, J. 
(1993): Estudio sobre el Estatuto Valenciano. Vol. I: El pro-
ceso autonómico valenciano, València, GV/Consell Valencià 
de Cultura.



GUAITA MARTORELL, A. (1989): Lenguas de España y artículo 3º de la 
Constitución, Madrid, Cívitas. 

MANZANA LAGUARDA, R. (recop.) (1992): Recopilación de jurispruden-
cia de materia lingüística, València, GV/CGPJ.

MARTÍNEZ SOSPEDRA, M. (1995): Derecho autonómico valenciano, 
València, GV.

MILIAN I MASSANA, A. (1984): «La regulación constitucional del mul-
tilingüismo», Revista Española de Derecho Constitucional 
10, Madrid.

— (1994): Derechos lingüísticos y Derecho Fundamental a la Edu-
cación, Madrid, Cívitas/Generalitat de Catalunya.

PITARCH, V. (1984): Reflexió crítica sobre la ‘Llei d’ús i ensenyament 
del valencià’, València, Eliseu Climent Editor.

— (2005): «20 anys de la Llei d’Alacant. Un balanç d’urgències», 
dins ALCARAZ RAMOS, M., ISABEL, F. i OCHOA, J. (eds.): Vint anys 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, Alzira, Universitat 
d’Alacant/Bromera.

PIZORUSSO, A. (1986): «Libertad de lengua y derechos lingüísticos: 
un estudio comparado», Revista Vasca de Administración 
Pública 16.

POLANCO ROIG, L. B. (1983): «El tractament de la llengua en l’Es-
tatut d’Autonomia valencià», Revista de Llengua i Dret 1-2, 
Barcelona.

PRIETO DE PEDRO, J. (1990): «Libertades lingüísticas, doble oficialidad 
e igualdad en la jurisprudencia», Revista de Llengua i Dret 14, 
Barcelona.

— (1993a): Cultura, culturas y Constitución, Madrid, Congreso de 
los Diputados/Centro de Estudios Constitucionales. 

— (1993b): Lenguas, lenguaje y derecho, Madrid, UNED/Cívitas.
PUIG SALELLAS (1990): «Conceptos básicos de la doble oficialidad», 

Revista de Llengua i Dret 14, Barcelona.
TOLIVAR ALAS, L. (1987): Las libertades lingüísticas, Alcalá de 

Henares, INAP.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (1998): Sobre la llengua dels valencians. In-

formes i documents, València, Universitat de València.

VERNET, J. (1992): Normalització lingüística i accés a la funció públi-
ca, Barcelona, Fundació Jaume Callís.

— (coord.) (2003): Dret lingüístic, Tarragona, Universitat Rovira i 
Virgili/Cossetània.

VERNET, J. i PUNSET, R. (2007): Lenguas y Constitución, Madrid, Iustel.





BALTASAR VIVES I MONJO

VICENT SATORRES CALABUIG



(Miraflor, Els Poblets, 1945) 

Mestre de professió, diplomat en Ciències Socials i polític per vocació des de 1970, en un primer mo-
ment es va dedicar a la renovació i la democratització de l’escola pública i a acréixer la dignitat del 
mestre d’escola, dedicació que molt prompte va compartir amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia i 
la normalització lingüística del país. Al llarg de tota la seua vida activa ha participat en molts àmbits: 
en l’Administració educativa, com a mestre, com a membre fundador del Sindicat de Treballadors de 
l’Ensenyament i com a organitzador de les primeres escoles d’estiu; en l’Administració local, com a 
tinent d’alcalde de Paiporta, i en l’Administració autonòmica, des de 1983 fins al 2003 ha estat immers 
de ple en totes les actuacions polítiques que han contribuït a arribar al punt de respectabilitat en què 
es troba el valencià, intervenint activament des dels càrrecs polítics que ha ostentat: cap del Ser-
vei d’Ensenyament del Valencià, cap del Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià, director general 
d’Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, director general de Centres, director general d’Ordenació 
i Innovació Educativa, president del Consell Escolar i portaveu adjunt del PSOE-Progressistes en la 
quinta legislatura de les Corts Valencianes.

Professor de Secundària de l’assignatura de Valencià des de 1984. L’any 1993 va entrar a formar part 
de l’equip d’assessors didàctics de valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Durant els 
anys 1994 a 1997 va ser cap de la secció de promoció del valencià del Servici d’Ensenyaments en Valen-
cià, on va coordinar diverses publicacions relacionades amb l’ensenyament del valencià i en valencià. 
Des de 1997 fins al 2003 va ser cap del Servici d’Ús Oficial i Acreditació de Coneixements de Valencià i 
des de l’any 2003 és cap de l’Àrea de Política Lingüística. Ha coordinat la publicació de diversos mate-
rials de suport a l’ensenyament del valencià i relacionats amb la promoció de l’ús del valencià.

(Bocairent, 1960) 



BALTASAR VIVES I MONJO
El valencià és la llengua històrica dels valencians que havia estat prohibida i 
menyspreada des del 29 de juny de 1707, en què el rei Felip V firmava el Decret de 
Nova Planta i deixava sense efecte la representativitat de les institucions pròpies 
del Regne de València, després d’haver lliurat una guerra, la Guerra de Succes-
sió, i d’haver-lo ocupat militarment. 
Han passat quasi tres-cents anys en els quals hem patit tots els embats i entre-
bancs possibles perquè deixàrem de parlar-lo, i no ho han aconseguit. I ara, en 
este segle que acabem de deixar, després d’una llarga nit de dictadura franquista, 
hem tornat a recuperar l’estatus de llengua pròpia de la Generalitat i llengua ofi-
cial, junt amb el castellà, gràcies a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenci-
ana, llei orgànica aprovada pel Congrés dels Diputats a l’empara de la Constitució 
Espanyola de 1978, que va consagrar l’arribada de la democràcia a Espanya.
La data clau d’este redreçament lingüístic tan important va ser el 17 de novembre de 
1983, en què es va aprovar sense cap vot en contra, a la ciutat d’Alacant, la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià. A partir d’ací s’inicia el camí cap al retrobament de la nos-
tra història i la recuperació de l’estatus de la llengua del poble, que no fa molt pintava 
clandestinament en les parets allò de: «Parlem valencià» i «Valencià a l’escola». 



creada a l’abril de 1984, i també amb el de primer president de la 
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, creada a l’oc-
tubre de 1985. 
Fins i tot en la meua etapa de president del Consell Escolar fins al 
novembre de 1995 i com a portaveu adjunt del PSPV-PSOE de les 
Corts Valencianes del 1999 al 2003, m’he sentit estretament vincu-
lat a l’esdevenir de la normalització lingüística en el nostre país. 

Durant la transició, l’esquerra volia que les primeres eleccions 
de la democràcia foren constituents, i possiblement no li faltava 
la raó, ja que el resultat va ser que de 41 parlamentaris 24 eren 
d’esquerra. La dreta, tanmateix, va intentar canviar esta corre-
lació de forces, i a partir de 1977 va utilitzar els elements iden-
tificadors valencians de manera transversal amb l’únic objectiu 
de guanyar vots.
La composició i el funcionament del Consell preautonòmic és el 
que explica millor en quina situació ens trobàvem. 
La proposta de redacció de l’Estatut es va convertir en una dis-
cussió interminable sobre els elements identificadors valencians: 
el nom de la llengua, el nom del territori, la bandera i l’himne. Per a 
fer-nos-en una idea, la proposta que va arribar al Congrés dels Di-
putats incloïa dos noms per a denominar el territori valencià: País 
Valencià i Regne de València. Quan el Congrés dels Diputats va 
rebutjar, amb els vots a favor del PSOE, el nom de Regne de Valèn-
cia, aparegué la proposta, no prevista anteriorment, de Comunitat 
Valenciana, que és el nom que finalment es va adoptar.

L’altre gran assumpte que escenificava clarament la divisió políti-
ca que patien els valencians d’aleshores es va plantejar al voltant 
de la via d’accés a l’autonomia. És conegut que la Constitució Es-
panyola preveu dos vies d’accés a l’autonomia: la via de l’article  
151 i la del 143. El govern reservava la via del 151 per a les ano-
menades comunitats històriques i deixava la del 143 per a totes 

Quan l’Acadèmia Valenciana de la Llengua em va demanar que 
participara en l’elaboració del Llibre blanc de l’ús del valencià, el 
primer que em vingué al cap va ser una visió dual contradictòria: 
d’una banda, que els 25 anys havien passat en un sospir, quasi 
sense adonar-me’n, i d’una altra, que la major part de la meua vida 
professional i política havia estat lligada a esta llei. Esta dualitat 
em resultava complicada per a tractar de fer un relat, diguérem, 
històric, ja que la història és una cosa complicada que necessita, 
per a ser creïble, una perspectiva més dilatada de temps i, natu-
ralment, l’aportació de persones no vinculades personalment amb 
l’esdeveniment. I pensant això, vaig decidir que encara que utilit-
zaria les dades dels informes i els materials impresos d’aleshores 
que tinguera a l’abast, hauria de parlar de la meua experiència 
vital relacionada amb el procés de recuperació del valencià. Crec 
necessari fer este aclariment perquè, si alguna persona s’atrevix 
a caminar per esta senda tan poc transitable, observarà que al-
gunes valoracions sobre els fets que es relaten són estrictament i 
simplement les meues. 
Per què dic que la meua vida professional ha estat tan relacionada 
amb esta llei? Perquè crec que el fet d’arribar a la Conselleria de 
Cultura i Educació al novembre del 82 estigué condicionat per l’ac-
titud que tenia en defensa de la llengua, ja en els inicis de l’Escola 
d’Estiu del País Valencià com a membre de la comissió organitza-
dora i des del Sindicat Assembleari de Treballadors de l’Ensenya-
ment del País Valencià (SATE), del qual era membre fundador. Així, 
la primera responsabilitat que m’encomanaren va ser el Servei de 
Normalització Lingüística (transformat després en Gabinet d’Ús i 
Ensenyament del Valencià) fins a l’octubre de 1983, en què em van 
afegir la Direcció General d’Educació Bàsica i Ensenyaments Es-
pecials. La mateixa situació es va repetir posteriorment en l’etapa 
com a director general de Centres i Ordenació i Innovació Educa-
tiva (fins al novembre de 1991), en què compatibilitzava este no-
menament amb el de secretari (el primer de la democràcia) de la 
Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació de l’Ús del Valencià, 



les altres, però en dós casos, Andalusia i el País Valencià, es va 
plantejar la possibilitat d’accedir també per l’article 151 si es pre-
sentava una petició majoritària per part dels ajuntaments i de les 
diputacions, tal com preveia la Constitució. Per això, el 25 d’abril 
de 1979, l’Ajuntament de Picanya, sota la direcció de Ciprià Ciscar 
com a alcalde, va demanar l’autonomia i es va iniciar el procedi-
ment constitucional per a aconseguir-la per l’article 151. 
Coneixíem quin havia sigut el resultat del referèndum a Andalu-
sia i, per a evitar que a casa nostra passara el mateix, el Govern 
va publicar una norma, que, amb caràcter retroactiu, determina-
va el procediment i la forma de petició on s’havia d’especificar la 
via per a accedir a l’autonomia. Els ajuntaments governats per la 
dreta no especificaren la via d’accés, i el govern central va de-
terminar l’aplicació de l’article 143. Això ens va deixar fora de la 
via del 151; no obstant això, juntament amb les Canàries, se’ns va 
permetre gaudir de les mateixes competències de les autonomies 
que havien accedit per este article.

Abans de l’aprovació de la llei, l’ensenyament de la llengua havia 
tingut lloc partint d’iniciatives privades o institucionals, tal com es 
descriu en la publicació Balanç i perspectives de la promoció del 
valencià 1983/1993, que va coordinar Honorat Ros Pardo.

A principis dels setanta es consolidaren com a projectes d’innovació 
educativa, dins dels moviments cooperatius de mestres o de pares, 
l’Escola la Masia, la Nostra Escola Comarcal, l’Escola Gavina i les Ca-
rolines, tots ells capdavanters a l’hora de fer del valencià la llengua 
vehicular de l’ensenyament.

Des de l’any 1977, 33 escoles públiques de la comarca de la Sa-
for iniciaren, amb el patrocini de l’Institut Nacional de Ciències 
i Investigacions Educatives (INCIE), l’experiència pedagògica de 
l’ensenyament del valencià.
Estos fets cal situar-los en el context del naixement de moviments 
ciutadans i de col·lectius de mestres que, a la recerca d’una escola 



nova i arrelada a la realitat sociocultural, reivindicaven com a se-
nyal de l’escola valenciana la presència del valencià com a llen-
gua pròpia.
La Conselleria d’Educació del Consell del País Valencià, que pre-
sidia Josep Lluís Albiñana Olmos, de la qual era conseller Josep 
Lluís Barceló, va iniciar durant el curs 1978-1979 el Pla Experimen-
tal de l’Ensenyament del Valencià, en què s’impartia el valencià 
com a assignatura voluntària fora de l’horari escolar, el qual es-
tava circumscrit a la segona etapa d’EGB i a l’Ensenyament Mitjà. 
La Universitat de València, per mitjà de l’Institut de Ciències de 
l’Educació, que dirigia Manuel Sanchis Guarner, donà suport al pla 
i en va preparar el programa.
En este pla participaren 88 centres d’EGB (13 centres de les co-
marques d’Alacant, 18 de les de Castelló i 57 de les de València) 
i 29 de centres d’Ensenyaments Mitjans (3 de les comarques 
d’Alacant, 8 de les de Castelló i 18 de les de València). Hi par-
ticiparen 149 professors i reberen classes de valencià 17.961 
alumnes de la segona etapa de l’EGB, 3146 alumnes de BUP i 
735 alumnes d’FP.
El Reial Decret 2003/79 de 3 d’agost de 1979 va regular la incorpo-
ració del valencià als plans d’estudi del nostre sistema educatiu. A 
més, possibilitava la introducció de programes d’ensenyament del 
valencià. Va ser un decret reiteradament reivindicat (Decret de bi-
lingüisme, ja! era el crit generalitzat de les forces democràtiques, 
sobretot del Moviment Unitari de Mestres) que tingué una aplica-
ció clarament ineficaç. Els governs preautonòmics presidits per 
Enrique Monsonís, de la UCD, amb Peris Soler i Cabanes Pecourt 
en Educació, no continuaren els programes, i els plantejaments 
normatius del Pla Experimental no avançaren en la línia de l’obli-
gatorietat, de manera que van generar un rebuig generalitzat (que 
culminava a la primavera de 1982) dels ensenyants compromesos 
en el procés de normalització lingüística i dels partits progressis-
tes que el reivindicaven. Tot i això, davant de la recessió oficial, 
l’ensenyament de la llengua mantingué un nivell important en un 
gran nombre d’escoles.

El 3 de desembre de 1982, en la primera reunió del Govern 
presidit per Joan Lerma en què Ciprià Ciscar era conseller de 
Cultura i Educació, es va regular, per mitjà d’un nou decret, la 
incorporació del valencià al sistema educatiu. Immediatament, 
per orde, es van crear la Comissió Tècnica d’Ensenyament del 
Valencià, la figura del coordinador per a l’ensenyament del va-
lencià i els departaments de valencià, i s’establiren també els 
horaris per a tot l’àmbit educatiu.
Esta normativa tingué plena vigència durant el curs 82-83, en 
què es va implantar l’ensenyament del valencià amb caràcter 
general en els centres de Preescolar i EGB de municipis de 
predomini lingüístic valencià, tot i prioritzar-ne l’ensenyament 
en els primers nivells per falta de professorat i en tots els ni-
vells d’FP1 i de BUP. Els coordinadors per a l’ensenyament del 
valencià iniciaren campanyes de sensibilització i dinamització 
en els centres escolars.
No vull deixar de comentar un fet poc conegut, però que va 
afavorir, i molt, la idoneïtat del professorat que inicialment es 
va dedicar a impartir classes de valencià, si més no, en l’En-
senyament Mitjà.
A l’hora de posar en marxa este engranatge ens vam trobar 
amb una borsa de treball, preparada per l’exconsellera Am-
paro Cabanes, de 40 professors de valencià (crec recordar), 
que esperaven ser contractats de manera imminent. El requi-
sit que s’exigia a estos professors era tindre els cursets de 
Lo Rat Penat. 
Immediatament es va anul·lar esta borsa i se’n féu una de nova, 
en què el requisit necessari era tindre el títol de Lingüística 
Valenciana i la seua Didàctica de l’ICE de la Universitat Literà-
ria de València, dirigit pel professor Manuel Sanchis Guarner. 
Javier Paniagua, aleshores director general d’Ensenyaments 
Mitjans, va ser l’encarregat de dirigir l’operació, i això permeté 
que hi haguera uns quants professors més amb els coneixe-
ments idonis per a impartir classes en Ensenyaments Mitjans.



Amb este panorama, el PSPV-PSOE va guanyar les eleccions de 
1982 i es va trobar que, en vespres de l’aprovació de la LUEV, no 
tots els representants polítics tenien clara la conveniència d’apro-
var una llei que garantira l’ús, l’ensenyament i la conservació del 
valencià i que protegira i respectara el dret dels valencianopar-
lants a escriure i a expressar-se en la llengua pròpia.
Els aspectes més controvertits de la resta de forces polítiques per 
a donar el suport a la nova llei eren dos:
Un aspecte feia referència a l’obligatorietat de l’ensenyament, i 
per tant, a l’apartat IV del preàmbul de la llei, que diu:

La Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable amb la de-
fensa del patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma, i d’una ma-
nera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i 
pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya 
d’identitat. 
Davant de la situació diglòssica en què està immersa la major part 
de la nostra població, consegüent a la situació de sotmetiment del 
valencià mantinguda durant la història de quasi tres-cents anys, la 
Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de recuperació 
de la plena identitat del poble valencià, té el dret i el deure de retornar 
la nostra llengua a la categoria i el lloc que mereix, acabant amb la si-
tuació de deixadesa i deterioració en què es troba. La nostra irregular 
situació sociolingüística exigeix una actuació legal, que sense tardar 
acabe amb la postració i propicie l’ús i l’ensenyament del valencià per 
tal d’assolir l’equiparació total amb el castellà. 
Aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre 
les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma, i dispo-
sa les mesures pertinents per a impulsar l’ús del valencià en tots els 
camps de la nostra societat, i especialment en l’Administració i l’ense-
nyament com a vehicles de recuperació. La finalitat última de la llei és 
assolir, mitjançant la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb 
el castellà i garantir l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes en condici-
ons d’igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística.

Per motius diferents, esta afirmació era rebutjada tant pels 
parlamentaris de la dreta com pels representants del PCPV, i 
per això l’article 18 va ser aprovat només amb el suport dels 
parlamentaris socialistes i amb el vot en contra de les altres 
forces polítiques, si bé és cert que en la votació final el PCPV 
va votar a favor de la llei.
L’altre aspecte feia referència a la delimitació territorial de la llei, i 
així, en l’apartat X del preàmbul es pot llegir:

El títol V conté la determinació dels territoris predominantment valen-
cianoparlants i castellanoparlants, als efectes d’aplicació de la llei, 
sense perjudici que es puga procedir a la seua revisió i sense que 
siga obstacle perquè qualsevol ciutadà de la nostra Comunitat puga 
fer efectiu el dret a conéixer i usar el valencià. 
Per a la inclusió dels termes municipals en cada zona lingüística, s’ha 
pres com a base el mapa i la relació de poblacions que ha confeccio-
nat l’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i de 
la Universitat d’Alacant. 

Esta afirmació no era compartida pels representants de la dre-
ta, que volien declarar zones castellanoparlants, entre altres, 
les ciutats d’Alacant i València adduint la realitat sociolingüís-
tica d’aleshores.
El nom de la llengua era un altre entrebanc molt utilitzat que dificulta-
va el consens, i per això en la LUEV s’usa de manera molt estudiada 
només el nom de valencià i la nostra llengua. És més, en el discurs de 
presentació del projecte de llei, pronunciat davant de les Corts Valen-
cianes el 17 de novembre de 1983 a Alacant, es deia el següent:

Si escoltem de veres la veu del poble, del nostre poble, d’eixe mateix 
poble que fa pocs anys pintava clandestinament en les parets allò de 
«Parlem valencià» i «Valencià a l’escola», si tenim presents totes les 
humiliacions que ha patit el nostre poble de no poder expressar-se en 
valencià, estic convençut que assumirem el projecte com un projecte 
de recuperació històrica, com un projecte de tot el poble valencià [...].
Aquest és el nostre repte que no podem refusar. I d’aquesta gran pro-
va tenim tots el deure d’eixir airosos i amb la satisfacció d’haver fet 
el que devíem. Perquè dels resultats que obtinguem depén no sols el 
futur de la nostra llengua, el valencià, sinó també, d’alguna manera, el 
futur de tot el nostre poble i de les nostres llibertats [...].



Actualment és un fet acceptat per totes les forces polítiques i so-
cials del territori que el valencià és la llengua històrica i pròpia del 
nostre poble, del qual constituïx la més destacada i peculiar senya 
d’identitat. També que, durant més de 300 anys, hagué de patir les 
conseqüències negatives de no ser llengua oficial, és a dir, la re-
legació política, social i cultural, i que només la fidelitat del poble 
a la llengua materna féu possible la pervivència del valencià al 
llarg dels segles.
Així mateix, la LUEV representa la millor eina de convivència i d’in-
tegració de totes les persones que viuen i treballen en el nostre 
territori, siga quina siga la llengua materna i independentment de 
l’origen geogràfic o la condició social que tinguen, perquè es trac-
ta d’una llei que ha ajudat a superar els estèrils enfrontaments que 
ens impedixen progressar adequadament i que, malauradament, 
alguns pretenen perpetuar.
A hores d’ara és la llei més veterana de tot l’ordenament jurídic 
valencià i possiblement una de les més antigues de tot l’Estat, ja 
que fins i tot l’Estatut d’Autonomia, que li donava suport legal, ha 
sigut modificat recentment pel parlament espanyol a proposta de 
les Corts Valencianes, i no conec cap iniciativa electoral ni parla-
mentària de cap força política amb representació en les Corts que 
en tinga prevista la modificació.
Que s’aprovara sense cap vot en contra no vol dir que el seu des-
plegament haja estat absent de dificultats de tot tipus, des de 
tècniques fins a lingüístiques, passant per les organitzatives, les 
formatives o les de fabricació de materials tant per als alumnes 
com per al professorat.
L’aprovació de la llei tingué lloc el 18 de novembre de 1983 a la 
ciutat d’Alacant (foto adjunta), on les Corts s’havien reunit expres-
sament per a aprovar la llei, en una ciutat que calia incorporar 
decididament a l’imaginari col·lectiu de fites importants en la re-
cuperació del valencià: Normes de Castelló, Generalitat Valenci-
ana, Llei d’Alacant.

Hem vist ja quin era el context social, polític i cultural en els mo-
ments de l’aprovació de la llei, i també hem descrit la situació amb 



què comptàvem anteriorment; per això, i sense pretendre fer una 
anàlisi exhaustiva, he de dir que posar en marxa una tasca tan 
ingent com la que ens esperava i experimentar l’èxit que l’acom-
panyà, va ser mèrit, d’una manera molt rellevant al meu entendre, 
de la voluntat política del conseller Ciprià Ciscar.
És cert que hi havia unes circumstàncies molt especials: el Govern 
Valencià havia legislat sobre una reivindicació llargament dema-
nada, si més no, pels ciutadans més progressistes del nostre país; 
la participació ciutadana era molt més alta que ara, i sobretot vam 
comptar amb l’ajuda inestimable d’un bon nombre de professors i 
de les seues organitzacions sindicals, que, amb la seua entrega i 
en moltes ocasions el sacrifici personal, foren els principals vale-
dors d’aquella reforma educativa sense precedents, i amb el seu 
aval possibilitaren que moltes mares i pares acceptaren de molt 
bon grat que aquella innovació educativa s’estenguera per totes 
les comarques valencianoparlants primer, i després per la resta 
del país.
Tot i això, el procés va estar farcit de dificultats de tot tipus, però 
la ferma voluntat del conseller, la seua capacitat política i organit-
zativa, el coneixement real que posseïa del territori valencià en la 
seua totalitat i el seu tarannà per a aconseguir amplis consensos 
facilitaren que es poguera continuar desplegant la nombrosa i a 
vegades conflictiva normativa.

Una tasca bàsica va ser la successiva creació d’estructures de 
programació, de propostes i l’execució de la política lingüística.
Abans de l’aprovació de la LUEV es van crear: el Servei de Nor-
malització Lingüística (novembre del 1982), la Comissió Tècnica 
d’Ensenyament del Valencià (febrer del 83), el Departament de 
Valencià (juliol del 83) i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(GUEV) (octubre del 83). 
Per a executar els manaments de la LUEV, es van constituir: 

La Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació de l’Ús del 
Valencià (CI) (juliol del 84).

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) 
(octubre del 85).
A l’agost del 87 el GUEV es reestructura en el Gabinet d’Ús del 
Valencià i el Servei d’Ensenyament del Valencià (SEV).
Es redefinixen les funcions i la composició de la CI (novembre 
del 88), i es regulen de nou les funcions, la composició i l’orga-
nització de la JQCV (abril del 89), i s’establixen els certificats 
administratius de coneixements de valencià (maig del 89).
La Llei de Pressupostos del 1991 (desembre del 1990) crea la 
Direcció General de Política Lingüística, que va ser adscrita 
a la Conselleria de Cultura (març de 1991) i estava estructura-
da en una àrea i quatre servicis: Investigació i Estudis Socio-
lingüístics, Assessorament Lingüístic i Traducció, Ús Oficial i 
Acreditació de Coneixements del Valencià i Promoció Social.
Al juliol del 92 el SEV es reconvertix en Servei d’Ensenyament 
en Valencià.

El segon repte va ser el desplegament normatiu de la LUEV pel que 
fa a l’ensenyament i a l’ús oficial del valencià.
Pel que fa a l’ensenyament, la normativa legal més significativa 
que es va plublicar és la següent: 

El Decret 79/1984, que va regular l’ús i l’ensenyament del 
valencià en el sistema educatiu, i es va concretar en ordes 
successives. 
L’Orde d’1 de setembre de 1984, que a més de regular l’as-
signatura de valencià, establia els criteris per a l’aplicació 
progressiva del valencià com a llengua d’ensenyament, l’ús 
preceptiu en l’àrea d’experiències, els mecanismes per a 
l’aprovació dels plans d’ensenyament del valencià, la precep-
tivitat de l’ús vehicular del valencià en dos assignatures d’en-
senyaments mitjans i la regulació del valencià com a llengua 
de l’administració educativa. 
També foren rellevants dos ordes relatives al professorat: la 
del 21 de maig del 85 sobre el Pla de Reciclatge del Professorat 



i la del 26 d’abril del 88, que va regular la incorporació del 
valencià en les Escoles Universitàries de Formació del Pro-
fessorat.
El procediment per a la creació de centres d’immersió lingüís-
tica es va establir en l’Orde del 23 de novembre de 1990.
I finalment, l’Ordre de 18 d’abril del 1991 va convocar ajudes a la 
realització de trobades d’escoles amb ensenyament en valencià.

Pel que fa a l’ús oficial, els principals ordenaments foren: 
El Decret 145/1986 referent a la senyalització de vies i servicis 
públics, que es va concretar en l’Orde de setembre del 93 so-
bre l’ús del valencià en la toponímia i les senyalitzacions. 
L’Orde de 22 de maig del 89, en què s’establiren els certificats 
administratius de la JQCV.
L’Orde de juliol del 89 respecte a la utilització del valencià en 
les convocatòries de personal. 
L’Orde de 16 d’agost de 1994, en la qual s’homologaven els 
certificats de la JQCV amb uns altres de semblants de les illes 
Balears i de Catalunya.
Resolucions referents a la creació d’un equip d’assessors 
lingüístics i correctors-redactors (desembre del 86) i dels di-
namitzadors lingüístics (setembre del 88).

Quant a la promoció social del valencià, d’entrada cal citar la Llei 
de Creació de RTVV, l’any 1984, on s’assenyalava que un dels 
principis inspiradors era «la promoció i protecció lingüística de 
la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana». També cal citar les 
diferents convocatòries, sobretot a partir del 1986, d’ajudes a 
actuacions en valencià.
És important, també, fer referència als diferents plans globals de 
la Política Lingüística que va aprovar el Govern valencià, com ara 
el Pla Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià (12 de març 
de 1990) i el Pla General de Promoció de l’Ús del Valencià (23 de 
novembre de 1993):

El Pla Triennal marcava una línia d’actuació continuada i pro-
gressiva (1990-1993) i tenia com a finalitat incrementar l’ús 
oficial (impuls de la Comissió Interdepartamental, creació de 
la xarxa tècnica de promoció del valencià, els coneixements 

de valencià en l’accés a la Funció Pública, etc.), potenciar l’ús 
social (campanyes generals i sectorials, etc.) i aprofundir en 
els estudis sobre el valencià (anàlisi de la situació sociolin-
güística, difusió dels drets lingüístics, estudis sobre el llen-
guatge juridicoadministratiu i model de correcció de textos).
El Pla General s’aprovava l’any en què es va celebrar el X ani-
versari de l’aprovació de la LUEV i tractava de donar un fort 
impuls al foment del valencià (en el període 1993-1999) en tots 
els àmbits de la convivència social. S’hi establiren cinc pro-
grames d’actuació:

d’àmbit general (campanyes, impuls dels drets lingüístics, 
participació cívica, etc.);
de promoció dels coneixements de valencià (homologa-
ció de certificats);
d’ús oficial (sistema informàtic en valencià, xarxa d’ofici-
nes en l’Administració local, etc.);
d’ús social (augment de la presència del valencià en 
RTVV); i
d’estudis (sociolingüístics, estandarització i el valencià i 
les noves tecnologies).

L’etapa 1982-1995 que analitzem podríem subdividir-la en 
atenció a criteris diferents: els consellers de la dirigiren, l’òr-
gan principal de gestió de la política lingüística o l’activitat 
que hi predominava.
Si el conseller Ciprià Ciscar (1982-1989), com a membre del Govern 
valencià, va ser la punta de llança pel foment del valencià, conti-
nuaren el procés i el consolidaren els consellers Antoni Escarré 
(1989-1991), Andreu López Blasco (1991-1993) i Joan Romero Gon-
zález (1993-1995).
Si analitzem les prioritzacions de la política lingüística dels go-
verns valencians en el període que estudiem, podríem considerar 
l’existència de tres etapes, que són quasi coincidents amb l’exis-
tència del Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià, la primera; 



l’existència del Gabinet d’Ús del Valencià, la segona, i la tercera, 
amb l’existència de la Direcció General de Política Lingüística.

Etapa de generalització de l’ensenyament del valencià (1983-
1987): l’objectiu central era la implantació de l‘assignatura del 
valencià i el reciclatge de funcionaris i docents en general. 
Hi ha un ínterim de replantejaments de la generalització del 
valencià com a llengua vehicular i una concreció dels models 
d’ensenyament en valencià. 
Increment de la promoció de l’ús social i concreció d’urgèn-
cies en l’ús oficial (agost del 87-febrer del 91): s’inicia amb la 
reorganització de la JQCV i la Comissió Interdepartamental i 
es prepara la creació de la Direcció General. S’aprova el Pla 
Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià (12 de març 
del 90). 
Increment de la dinamització de l’ús social i oficial (març del 
91-juny del 95). S’aprova el Pla General de Promoció de l’Ús 
del Valencià (23 de novembre de 1993).

Disposàvem ja d’un corpus legal que ens permetia escometre la 
incorporació del valencià a l’escola, però un dels primers grans 
reptes que se’ns presentava era el de dotar de llibres de text tots 
els alumnes escolaritzats. Este fet, que es produïa per primera ve-
gada en la història, suposava també un repte importantíssim per a 
les empreses editorials existents, que immediatament demanaren 
un estàndard per a poder començar l’edició de centenars de mi-
lers de llibres.
Això era més necessari si es té en compte que, abans de la publi-
cació de la llei, havien funcionat materials didàctics del Pla Expe-
rimental i materials didàctics que s’elaboraven i es feien servir en 
les escoles de la Gavina, la Masia, la Nostra Escola Comarcal i les 
Carolines, com també alguns llibres de text amb criteris lingüístics, 



pedagògics i didàctics prou diferents (Pany i clau, El llibre de Pau, 
Vola Topi, Milotxa, Sambori, Daniel, Un xiquet de l’Horta, i els lli-
bres de Pere Riutort, Els vents del món, entre altres).
Era imprescindible definir un corpus lingüístic propi, que des del 
més estricte respecte a la normativa general de la llengua (Nor-
mes de Castelló i normativa de l’Institut de Filologia Valenciana)
potenciara la riquesa dels nostres parlars i afavorira la dignifica-
ció de la llengua des del reconeixement i la seua identificació com 
a pròpia per cada valencianoparlant.
Val a dir que la Conselleria d’Educació demanà a la Universitat el 
suport intel·lectual per a dur a terme esta tasca i no obtingué cap 
resposta; per això, es va encarregar a Vicent Pascual l’elaboració 
d’una proposta que va servir per a posar en marxa les primeres 
publicacions de llibres de text normalitzats, la qual ha sigut un ele-
ment clau en la confecció de l’estàndard més generalitzat en la 
Generalitat, com veurem més avant juntament amb altres estudis 
i aportacions.

Pel que fa a la confecció de materials de suport didàctic, esta eta-
pa va ser especialment rica en la producció de materials, a causa 
de l’enorme demanda que hi havia, ja que no teníem tradició en 
l’ensenyament de la llengua ni en la creació de llibres amb els 
quals es pogueren cobrir les necessitats, impensables, d’un siste-
ma nou d’ensenyament generalitzat.
El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià va encetar diverses 
col·leccions de publicacions amb l’objectiu d’ajudar el professorat 
d’ensenyament del valencià i en valencià com:

Proposta de programació de Preescolar i Cicle Inicial, Pro-
posta de programació del Cicle Mitjà, Proposta de programa-
ció del Cicle Superior, Programació de Literatura per al Cicle 
Superior, Programació del Valencià per al Cicle Mitjà, etc.
Col·lecció «Guies didàctiques» com: la Guia didàctica d’Au-
siàs March i els altres poetes (segles XV i XVI) musicats per 



Raimon, o la Guia didàctica sobre texts de Vicent Andrés Es-
tellés, entre altres.
Col·lecció «Materials didàctics». Es van editar 6 números de 
la col·lecció en què es tractaven temes diversos, bàsicament 
centrats a donar suport i arguments a l’ensenyament del va-
lencià.
Col·lecció «Cavanilles». Introducció al llenguatge de progra-
mació en BASIC. 
Cassets com Xip-xap, Holdrià, holdrió, Vicent Andrés Estellés, 
Cançons de Nadal, El temps d’un poble, Xarc Al-Andalus, Pro-
visions, etc., en els quals participaren, entre altres, All Tall, 
Paco Muñoz i Remigi Palmero.
Làmines i mapes de la Comunitat Valenciana i d’Espanya en 
valencià.
Revistes: Escola valenciana per a EGB i Butlletí per a ense-
nyaments mitjans.

A partir de 1987 la reestructuració de la Conselleria dividix el Ga-
binet d’Ús i Ensenyament del Valencià en dos unitats administra-
tives: el Gabinet d’Ús del Valencià i el Servei d’Ensenyament del 
Valencià, que va continuar amb les publicacions iniciades pel Ga-
binet, però adaptant-les a les necessitats del professorat i al mo-
ment d’implantació en què ens trobàvem. Totes les publicacions 
quedaven agrupades en dos: 

a)  Suport a l’ensenyament del valencià, amb un marcat objectiu 
d’oferir materials de caràcter didàctic i, sobretot, organitzatiu 
als centres i al professorat que permeteren avançar en el pro-
cés de normalització lingüística del valencià en les escoles i 
els instituts.

b) Materials didàctics per a l’ensenyament del valencià, de ca-
ràcter estrictament didàctic, per a oferir uns materials al pro-
fessorat dels centres que utilitzaven el valencià com a llengua 
vehicular i necessitaven actualitzar constantment els conei-
xements de llengua, o per al professorat de valencià dels ni-
vells mitjans perquè els facilitara la tasca d’ensenyament de 
l’assignatura de valencià. 

A partir del 87, i almenys fins al 95, cada any eixien estes publica-
cions on apareixien materials elaborats per mestres per a treba-
llar en l’escola el tema de la localitat o la literatura infantil i juvenil, 
o s’aprofitava la Volta ciclista a la Comunitat perquè en cada co-
marca els xiquets estudiaren, de manera lúdica, els aspectes de 
l’economia, la geografia, la població, la història, etc., que més els 
afectaven, o es feien dossiers sobre l’ensenyament del valencià 
on participaven especialistes tan reconeguts com Joaquim Dolz, 
de la Universitat de Ginebra, o Joaquim Arnau i Ignasi Vila, de la 
Universitat de Barcelona.
També es tractaven monogràficament temes d’actualitat en els 
centres, com el Programa d’Immersió, o es feien propostes de 
planificació educativa dins del model d’enriquiment d’educació 
bilingüe en el sistema escolar valencià.
A més, hi havia números extraordinaris per a tractar alguns te-
mes que sobrepassaven les publicacions ordinàries anuals, com 
el Projecte i el Pla Anual de Normalització Lingüística d’un centre 
d’Educació Infantil i Primària, o la Guia per a l’anàlisi del context.
Dissortadament, tota esta abundant producció de materials de su-
port va anar minvant a partir de 1995, i en la actualitat només cal 
visitar els centres educatius per a escoltar què diuen els mestres 
sobre l’ajuda institucional que reben.

Tot este engranatge, que es posà en marxa en un temps rècord 
partint de la més absoluta inexistència, es pogué fer gràcies al 
compromís i la dedicació impagables d’un bon grapat de perso-
nes, mestres i professors, el nom dels quals no cabria en estes 
pàgines, que mereixen el nostre més sincer homenatge perquè 
és just.
També mereixen este reconeixement totes les persones que des 
del Gabinet d’Ús i Ensenyament, el Servei d’Ensenyament del Va-
lencià, la Coordinació per a la implantació del valencià (vegeu fo-
tografies adjuntes), les assessories didàctiques o qualsevol altre 
servici relacionat amb el valencià aportaren, a més del seu treball 



obligatori com a funcionaris, el millor de la seua capacitat profes-
sional com a docents, lingüistes, sociòlegs, etc., i sobretot la seua 
estima per la llengua i el compromís amb la seua recuperació.
Potser no estiguen tots, però en puc anomenar uns quants:
Guillem Badenes i Honorat Ros com a caps del Gabinet, i Vicent 
Costa, Josep Maria Espert, Joan V. Peiró i Vicent Sala com a caps 
del Servei d’Ensenyament del Valencià.
Carme Miquel, Josep Palomero, Avel·lí Flors, Anna Marí, Rafael L. 
Ninyoles, Dolors Torres, Francesc Balançà, Vicent Moreno, Rafa 

Xambó, Salvador Vendrell, Rosa Escrivà, Rafael Gutiérrez, Jesús 
Figuerola, com a membres del Gabinet o del Servei d’Ensenyament 
del Valencià.
Manolo Mechó, Eloi Miralles, Vicent Fausto, Joan Andreu, Manolo 
Miró, Dionís López, com a assessors de valencià de Castelló.
Tudi Torró, Diumenge Boronat, Vicent Brotons, Antoni Roderic, Jo-
sep Escolano, Susanna Torregrosa, Josep Vañó, com a assessors 
de valencià d’Alacant.
Evarist Fillol, Joan Vila, Carles Arnal, Miquel Francés, Octavi Mon-
sonís, Pere Calp, Salvador Ortiz, Empar Arenas, Fina Mesquida, 
Milagros Salort, Salvador Cunyat, Francesc Martí, Ismael Pons, 
Remei Oriola, Carles Manclús, com a assessors de valencià de 
València.

El pilar fonamental de tota la normalització era el professorat, però 
durant el curs 1982-1983 el professorat reciclat per l’Institut de Ci-
ències de l’Educació (ICE) era de menys de 3.000 (taula 1).



Per a dur a terme el Pla d’Ensenyament del Valencià, es va inten-
sificar la realització dels cursos de Lingüística valenciana i la seua 
didàctica, que havia començat a impartir l’ICE de la Universitat de 
València feia ja 6 anys, a partir del curs 1983-1984.
L’any 1985 es regula de nou el Pla de Reciclatge del Professorat 
per a impartir les classes de valencià.
Com a mostra de l’esforç realitzat, s’adjunten les dades corres-
ponents als tres primers cursos d’implantació de la llei, 1983-1986 
(taula 2).
Un moviment que va influir en la conscienciació del professorat 
envers la seua renovació imprescindible per a aconseguir la desit-
jada escola valenciana va ser el de les escoles d’estiu, organitza-
des pels moviments de renovació pedagògica, els sindicats d’en-
senyants i altres entitats i associacions, que cada estiu aplegaven 
gran part dels ensenyants més progressistes del país. 
El nombre de professors capacitats per a ensenyar el valencià 
anava incrementant-se prou ràpidament. Pel que fa a Preescolar i 
EGB, durant el curs 1984-1985 impartien valencià 8.559 professors, 
dels quals 3.082 ja posseïen la titulació adequada i 5.477 eren ha-
bilitats. Al final del curs 1986-1987 hi havia 8.500 mestres capaci-
tats per a obtindre el diploma de Mestre de Valencià, que s’havien 
reciclat tan sols en tres anys, i a més hi havia 4.095 mestres que 
havien superat el primer cicle de reciclatge, i 3.396 havien superat 
el nivell superior.
Però a pesar de l’esforç realitzat, el professorat reciclat no podia 
garantir la implantació progressiva del valencià, i la Conselleria 
va crear la figura del professor de valencià extraplantilla. Així es 
pogueren contractar 522 professors del curs 83-84 al 85-86.
Pel que fa als ensenyaments mitjans, per al curs 1983-1984 es van 
contractar 267 professors; per al curs següent, convocades ja les 
oposicions a catedràtics i agregats de valencià, hi havia el pro-
fessorat següent: 274 de BUP i 73 d’FP. En el curs següent es va 
incrementar en 84 per a BUP i 20 per a FP. 
Al final de període que estem estudiant, més de 27.000 professors 
havien obtingut un certificat administratiu docent de coneixe-
ments del valencià (taula 3).

Taula 1. Professorat reciclat per l’ICE, 1982.

Taula 2. Reciclatge del professorat 1983-1986.
.

Taula 3. Expedició per la JQCV de certificats administratius docents.



El calendari d’implantació va ser molt complex, tenint en compte 
una sèrie de variables com: la pluralitat de centres, el predomi-
ni lingüístic d’ubicació, la seua titularitat, els nivells i els cicles 
educatius. Calgueren quatre cursos per a aconseguir la implanta-
ció total en tots els centres ubicats en municipis de predomini 
lingüístic valencià (PLV), i dos més per a completar este objectiu 
en els de predomini lingüístic castellà (PLC). I cal recordar que 
l’esforç i el compromís dels coordinadors de valencià va ser fo-
namental.
Durant el curs 1983-1984 es va implantar el valencià en els centres 
públics ubicats en municipis de PLV en tots els nivells d’FP1 i BUP. En 
el segon trimestre es va iniciar el procés en els centres de Preescolar 
i EGB en municipis de PLV on es van prioritzar els primers nivells. 
Any rere any es va anar incrementant l’ensenyament del valencià, 
i ja en el curs 1986-1987 és un fet generalitzat en el sistema edu-
catiu. L’informe de gestió de 1983-1986 de la Conselleria de Cultura 
Educació i Ciència en síntesi deia el següent:

Tan sols en tres anys tots els xiquets i jóvens escolaritzats en comar-
ques valencianoparlants aprenen valencià. 
De 659.809 alumnes matriculats en Educació Bàsica, només 37.762 
(un 5,72% del total), que pertanyen a comarques castellanoparlants, 
no reben classes de valencià. 
El 48% dels alumnes de comarques castellanoparlants estan estudi-
ant la nostra llengua.

El procés d’implantació real de l’ensenyament del valencià es fa 
palés en els quadros que s’adjunten (taules 4, 5 i 6).

Al juny de 1991, consolidat l’ensenyament del valencià i per a 
avançar en l’acompliment dels manaments constitucional i esta-

Taula 4. Procés d’implantació en l’ensenyament mitjà. Percentatge d’alumnes.

Taula 5. Procés d’implantació en l’EGB de municipis de PLV. Nombre de centres.

Taula 6. Procés d’inplantació en l’EGB de municipis de PLC.



tutari, la Conselleria de Cultura Educació i Ciència edita un llibre 
cabdal per al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana: Un 
model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengües, dels 
autors Vicent Pasqual i Vicent Sala. 
Esta obra partix, d’una banda, d’una anàlisi profunda de la nostra 
realitat sociolingüística i, d’una altra, de l’ordenament legal en ma-
tèria lingüística per a dissenyar un model de planificació educati-
va que té com a eix vertebrador la llengua pròpia de la Comunitat, 
element essencial per a construir l’escola valenciana en llengua, 
continguts i actituds.
La publicació planteja, per primera vegada, l’ensenyament en valen-
cià com un programa d’educació bilingüe, i considera el sistema edu-
catiu des d’una doble perspectiva: com a àmbit que cal normalitzar i 
com a eina de normalització. El sistema educatiu com a element bàsic 
de normalització lingüística és fonamental en els processos d’apre-
nentatge i difusió de la norma culta, d’elaboració i cultiu de registres 
pedagògics i àrees científiques, i de canvi de normes d’ús. 

Programa d’immersió lingüística, adreçat a alumnes majoritària-
ment castellanoparlants. Les característiques generals d’este pro-
grama són: voluntarietat manifestada per les famílies, professorat 
bilingüe i desconeixement del valencià per part dels alumnes.
Programa d’ensenyament en valencià per a alumnes majoritàriament 
valencianoparlants residents en territori de predomini lingüístic va-
lencià. Té com a objectiu prestigiar la llengua pròpia dels alumnes, 
emprant-la com a llengua d’instrucció, i augmentar-ne la competèn-
cia com a base per a assolir el domini de l’altra llengua oficial.
Programa d’incorporació progressiva, adreçat bàsicament a 
alumnes del territori de PLV, que presenta unes característiques 
molt diferents segons la composició de l’alumnat.
En els centres ubicats en territoris de predomini lingüístic castellà 
també es podien aplicar estos programes, sempre que els pares o 
tutors ho sol·licitaren i d’acord amb les possibilitats organitzatives 
dels centres.



Cada any es feien, al voltant del període d’inscripció dels alumnes 
als centres, unes campanyes de promoció d’ensenyament en va-
lencià.
Estes campanyes tractaven d’involucrar els diferents estaments so-
cials en el procés de normalització del valencià en l’ensenyament, 
com ara els ajuntaments, les diputacions, els consells escolars, les 
associacions de pares i mares d’alumnes, els sindicats, les asso-
ciacions culturals, les associacions de veïns, etc., i explicaven a la 
comunitat escolar les raons pedagògiques, socials i científiques en 
què es fonamenten els programes d’educació bilingüe:

Ensenyament en valencià
Immersió lingüística
Incorporació progressiva

Les presentaven als mitjans de comunicació el conseller i el di-
rector general d’Ordenació i Innovació Educativa, i s’hi aportava 
una gran quantitat de material: vídeos, cartells, carpetes, adhe-
sius i fullets informatius, dels quals es feien 60.000 exemplars per 
a centres d’EGB, 50.000 per a Secundària i 40.000 per a programes 
d’immersió lingüística.
Era molt important, al meu entendre, la nombrosa publicitat que es 
feia a través de la TVV-Canal 9 i les més de sis-centes falques pu-
blicitàries en les emissores de més audiència, aprofitant les festes 
de cada lloc (festes de la Magdalena i les falles, sobretot) i poten-
ciant articles de premsa sobre els aspectes més significatius de 
cada programa.

L’Orde de l’1 de setembre de 1984 preveia, en l’article 12, que els 
alumnes que començaren l’EGB a partir del curs 1984-1985, en ar-
ribar al cicle mitjà, rebrien en valencià l’àrea de Socials o la de 
Ciències Naturals. Este manament era prescriptiu per a tots els 
centres d’ensenyament de les zones de predomini lingüístic va-

Taula 7. Centres amb ensenyament en valencià. Curs 1986-1987. Informe 
coordinadors de valencià. 

Taula 8. Evolució ensenyament en valencià. Centres d’EGB.

Taula 9. Centres amb programes d’ensenyament en valencià per direccions 
territorials. ES.1995.



lencià (PLV), però davant de les suposades dificultats d’aplicació 
es va referenciar la voluntat manifesta dels pares com a condici-
onant. 
Les actuacions dinamitzadores dels coordinadors per a l’ensenya-
ment del valencià, posteriorment assessors didàctics, feren que el 
procés d’incorporació del valencià com a llengua vehicular d’en-
senyament començara a donar els fruits prevists.
L’increment de la implantació va ser progressiu i diferenciat se-
gons comarques. 
El curs 1983-1984 ja hi havia 10 centres amb ensenyament en va-
lencià: l’Horta Sud, amb 6; la Safor, amb 2; l’Horta Nord, amb 1, i la 
Safor, amb 1.
Les comarques capdavanteres en la implantació van ser: 

en la Direcció Territorial d’Alacant, la Marina Alta (començà 
amb 8 centres el curs 84-85, i en el curs 94-95 n’eren 31) i el 
Comtat (d’1 va passar a 16); 
en la D. T. de Castelló: la Plana Alta (d’1 centre va passar a 
40) i la Plana Baixa (de 8 centres en el curs 85-86 passà a 39 
en el 94-95).
en la D. T. de València: la Ribera Alta (de 4 centres en el 84-85 
passà a 43) i l’Horta Sud (de 6 centres en el curs 83-84 passà 
a 39 el 94-95).

Un informe dels assessors, corresponent al curs 1986-1987, pre-
senta les dades respecte als diferents graus d’implantació de les 
diferents comarques de la Comunitat Valenciana. (Taula 7). En el 
curs 1994-95 el total de centres amb ensenyament en valencià 
n’eren 511. (Taula 8) 

En l’Educació Secundària funcionaven el Programa d’Ensenya-
ment en Valencià, en què totes les assignatures eren en valencià, 
i el Programa d’Incorporació Progressiva, en el qual només s’im-
partien algunes assignatures en valencià. 
El gràfic 2 ens mostra l’evolució creixent dels centres (públics i 
privats) de BUP i FP que incorporaren el valencià com a llengua 

Gràfic 2. Evolució de centres amb ensenyament en valencià en l’ES. 

Gràfic 1. Evolució d’alumnes amb ensenyament en valencià. EGB.
Total CV



d’ensenyament al llarg de 12 cursos. Al final del procés hi havia 
209 centres, 86 dels quals tenien grups d’ensenyament en valencià 
i 123 tenien grups amb algunes assignatures en valencià. El gràfic 
2 distribuïx els centres per direccions territorials.

El Govern valencià, en virtut de les competències que la Generali-
tat Valenciana tenia atribuïdes en matèria de cultura i educació, i 
en aplicació de l’article 34 de la LUEV, va assumir la direcció tècni-
ca i la coordinació del procés d’ús i ensenyament del valencià.
Com ja s’ha dit fent referència a l’ensenyament, el Govern va apli-
car uns criteris ortogràfics i gramaticals coincidents amb la praxi 
usual de tots els escriptors valencians, que tenia com a punt de 
referència les Normes de Castelló (o del 32), que constituïen tam-
bé la normativa de l’Institut de Filologia Valenciana.
Esta opció es posa de manifest en l’actuació de l’Administració en 
tots els camps en què té competència:

Establint la titulació acadèmica requerida per a exercir l’en-
senyament del valencià.
Establint les matèries, els programes i les orientacions que 
integraven el Pla de Cursos de Reciclatge, amb caràcter obli-
gatori per al professorat de nou accés, i per a aquells que 
sol·licitaven l’habilitació per a impartir classes de valencià en 
els centres.
Analitzant els llibres de text i informant sobre els criteris lin-
güístics dels materials didàctics utilitzats.
Establint els certificats oficials administratius de la Junta 
Qualificadora de Coneixements del Valencià amb els corres-
ponents programes i validacions.
Establint progressivament el model lingüístic adoptat 
per la Generalitat Valenciana en els seus escrits, que 
tenen la seua màxima expressió en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.



Confeccionant i editant vocabularis específics i diccionaris, 
entre els quals tenen especial rellevància social un Dicciona-
ri valencià i el Diccionari de noms i persones.
Elaborant i editant propostes lingüístiques, formularis i ma-
nuals de documentació administrativa amb l’objectiu de mo-
dernitzar el llenguatge administratiu valencià i regular l’ús del 
valencià en els mitjans de comunicació.
Creant els servicis d’assessorament lingüístic.
Organitzant cursos de promoció de coneixements del valen-
cià, de llenguatge administratiu, llenguatge periodístic i de 
correcció de texts.

Quan el Govern valencià estima la conveniència d’assessorar-se 
en temes tecnicocientífics referents al valencià, recorre al que 
establixen els òrgans científics i universitaris corresponents, i 
compta amb el Consell Valencià de Cultura, d’acord amb el que 
establix la Llei 12/1985 de la Generalitat Valenciana.
L’any 1995 es conclou la col·lecció «Materials» per a fixar el corpus 
normatiu valencià, i amb la col·laboració de l’Institut Interuniver-
sitari de Filologia es publiquen: Els verbs valencians, la Gramàtica 
valenciana i el Diccionari valencià. 
Tingué també una gran rellevància l’elaboració del programa 
informàtic de correcció i traducció SALT en el Servei d’Assesso-
rament Lingüístic i Traducció de la Direcció General de Política 
Lingüística.

Pel que fa als noms dels municipis, la Unitat d’Assessorament Lin-
güístic del Gabinet d’Ús del Valencià va emetre dictàmens sobre la 
toponímia major de la Comunitat Valenciana. Així, els ajuntaments 
que ho sol·licitaren van rebre l’informe corresponent, i l’any 1992:

297 ajuntaments (el 75,38% dels municipis de PLV) tenien nor-
malitzat el nom;
29 ajuntaments (7,19%) s’havien d’adequar a la normativa en 
qüestions menors, i
68 ajuntaments (17,43%) encara tenien el nom per normalitzar. 

Es potenciaren els estudis sobre toponímia dins del Pla EVA. Es 
posaren les bases per a generar un atles de la Comunitat Valenci-
ana que inclouria un gran índex de la nostra toponímia.
Es va informar els ajuntaments sobre la valencianització de la topo-
nímia menor i la senyalització de les vies urbanes i interurbanes.

Es van elaborar informes sobre noms i cognoms de persones que voli-
en inscriure’s en valencià en el Registre Civil. En este context cal situar 
l’edició del fullet «Els noms de persona» (1986), el fullet informatiu «Com 
et diuen» (1987, 1988, 1989) i el Vocabulari de noms de persona (1991).

Entre les principals actuacions, cal assenyalar:
El patrocini del curs de postgrau, Màster de Toponímia, en 
col·laboració amb la Universitat de València (1990-1991).
L’estudi del lèxic de les comarques de l’Alcoià, el Comptat i la 
Vall d’Albaida occidental (1991).
El buidatge de fonts bibliogràfiques i cartogràfiques d’interés 
toponímic (1991-1992).
La iniciació d’un atles lingüístic de la Comunitat Valenciana i 
d’un atles geogràfic de la Comunitat Valenciana (1993).

Des de 1986 s’han convocat, per mitjà de la Conselleria de Cultura 
Educació i Ciència, concursos de subvenció a treballs sobre el va-
lencià actual dins del Pla EVA. 
Fins a 1993 s’han subvencionat treballs de diversos parlars sobre fo-
nètica, morfosintaxi, llenguatges específics, lèxic, morfologia, dialec-
tologia, toponímia, antroponímia, lingüística, etc., amb un cost total de 
25.444.000 ptes. 

Estudis del valencià actual:
La interferència lingüística al sud valencià, de Brauli Montoya 
Abad (1990).



Miscel·lània 89, d’Aureli Ferrando i altres (1990).
El valencià de la Marina Baixa, de Jordi Colomina (1991).
Miscel·lània 91, de Soledat González i altres (1991).
El parlar de la comarca de Requena-Utiel, d’Antonio Briz (1991).

Manual de llenguatge administratiu valencià. Característiques ge-
nerals i vocabulari (1990).
Manual de llenguatge administratiu valencià. Formulari (1984).
Manual de documentació. Administració municipal.(1990).
Manual de documentació. Administració municipal. Selecció de 
personal. Bases generals (1991.)

En una primera fase, des de 1985 fins a 1988, es van publicar els 
vocabularis següents:
1985. Imatge i so, Història, Matemàtiques, Filosofia i Llengua i 
literatura. 
1986. Física i química, Electricitat i electrònica, Ciències de la natura, In-
formàtica, Fusta, mobiliari i decoració, Automoció, Mèdic i Comercial. 
1986. Dibuix tècnic i delineació.
En una segona fase, des de 1991 fins a 1993, s’han publicat els 
vocabularis següents:
1991. Vocabulari de la pilota, Noms de persona i Mitologia.
1993. Vocabulari taurí, Informàtica, Dret, Matemàtiques, Econo-
mia, Medicina, Enginyeria, Agrònoms, Física i Arquitectura.

En 1986 i 1987 es van elaborar els programes dels nivells A, B i C, i 
els de Llenguatge administratiu i Ensenyament a adults.
L’Orde de 22 de maig de 1989 establia els certificats oficials admi-
nistratius de coneixements del valencià i es publicaven els pro-
grames de Coneixements orals, Grau elemental, Grau mitjà, Grau 
superior, Elocució als mitjans de comunicació, Correcció de texts 
i Llenguatge administratiu.



Taula 10. Enquestes i Estudis 1985-1995. Font SEIS. 

Els anys 87, 88 i 89 es van publicar tres números de la revista Pri-
mavera d’estiu com a material complementari i de suport a les 
proves de la Junta Qualificadora.
A més, cal inventariar altres publicacions de caràcter consultiu i 
eminentment pràctiques com: La instància i la petició, Majúscules i 
minúscules, Criteris lingüístics, Abreviacions i signes de puntuació.

Per a conéixer la situació social del valencià en els diferents àm-
bits d’ús es va fer un seguiment sistemàtic per mitjà de diversos 
estudis i investigacions. Les àrees investigades foren: 

Ús oficial: l’Administració autonòmica, l’Administració local i 
l’ensenyament.
Ús social: l’àmbit comercial i de consum i els mitjans de comuni-
cació.

Es van realitzar quatre enquestes generals els anys 1985, 1989, 
1992 i 1995, que ens permet analitzar les evolucions principals en 
la competència lingüística, en l’ús del valencià en els diferents 
àmbits i la percepció de l’ús i la seua valoració pels valencians.
A més es van dur a terme altres enquestes estadísticament represen-
tatives tant del conjunt de la població de la CV com de caràcter secto-
rial en pràcticament tots els àmbits d’ús oficial i social: Administració 
local, Administració autonòmica, comerços, mitjans de difusió escrita, 
ràdio, televisió, grans superfícies, comunicacions i transports, etc.
Es van promoure una sèrie d’estudis entre els quals cal destacar: 
«La problemàtica sociolingüística a la CV», «Motivacions extra-
escolars en l’aprenentatge del valencià en el sistema educatiu», 
«Anàlisi dels resultats del padró municipal de 1986», «Cultura i 
llengua en la dinàmica social de la ciutat de València», «Viabilitat 
d’una revista per a l’aprenentatge del valencià» (1987). etc.



Coneixement del valencià: Anàlisi dels resultats del padró munici-
pal d’habitants de 1986 (1989).
El valencià en el sector terciari avançat (1990).
L’ús del valencià en l’Administració autonòmica (1990).
Dades sobre la situació sociolingüística.(1990).
L’ús del valencià 1992. Dades bàsiques (1992).
L’ús del valencià 1992: Regió Alcoi-Gandia (1992).
L’ús del valencià 1992: Regió Castelló (1992).
Alacant-Elx: espais culturals, economia i territori (1993).
Balanç i perspectives de la promoció del valencià 1983-1994 (1995).
Balanç i perspectives de la promoció del valencià 1994-1995 (1995).
Les dos últimes publicacions de la Generalitat Valenciana, de l’any 
1995, feren un balanç de la situació sociolingüística del període 
1983-1995 i mostren els resultats més rellevants de tots els estudis 
i investigacions sociolingüístiques dutes a terme en el Servici d’In-
vestigació i Estudis Sociolingüístics de la Conselleria de Cultura. 
Estes publicacions són la nostra font principal de dades.

La JQCV és l’organisme encarregat d’establir i efectuar les proves 
per a l’obtenció de certificats administratius de coneixements del 
valencià, creada pel Decret 173/1985 de 28 d’octubre i regulada de 
nou pel Decret 47/1989 de 14 d’abril. Estos certificats acrediten el 
nivell de coneixements de valencià que necessiten el funcionaris 
per a obtindre un lloc de treball i accedir a la funció pública, o es 
valoren com a mèrit en els concursos.
En la modalitat de coneixements generals hi ha quatre nivells: Cer-
tificat de Coneixements Orals, de Grau Elemental, de Grau Mitjà i de 
Grau Superior.
I en la modalitat de capacitació tècnica hi ha quatre especialitats: 
Llenguatge Administratiu, Llenguatge Comercial, Correcció de 
Texts i Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Taula 12. Resum de certificats de la JQCV.

Taula 11. Evolució de la matrícula de la JQCV.



És interessant recordar quines persones componien aquella pri-
mera Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: Baltasar 
Vives Moncho com a president; Guillem Badenes, Salvador Jàfer 
i Andrés Morey com a vicepresidents; Pere Riutort, Carmelina 
Sànchez–Cutillas, Rosa Balaguer, Francesc Ferrer Pastor, Josep 
Palomero, Dolors Mas, Avel·lí Flors i Rafael Ninyoles com a vocals, 
i Aigües Vives Pérez Piquer com a secretària.
La valoració del que va suposar la posada en funcionament de 
la JQCV li la deixaré a la que va ser la seua primera secretària, 
Aigües Vives, que deia això:

Tots els qui, d’alguna manera, hi hem contribuït podem sentir-nos or-
gullosos perquè si la implantació de la Junta en la societat es féu de 
manera ferma des del començament, no podíem imaginar com de fort 
i gran es faria el brot plantat.

L’any 1986 es van realitzar les primeres proves a Alacant, Castelló 
i València, i el 1995 es feien en 19 municipis.
L’increment de matrícules va ser meteòric. De 3.685 matrícules (entre 
maig i octubre) l’any 1986, va passar a 7.399 el 1987, i 8.507 el 1988, fins 
arribar a 50.536 l’any 1995. La taula 11 mostra els resultats globals.

Segons les dades de matrícula de l’any 1992, els matriculats 
estan domiciliats en 435 municipis de la Comunitat Valenciana i 
en 23 municipis de fora de la CV: quasi el 81% dels municipis va-
lencians tenen veïns matriculats. El 82% són valencians d’ori-
gen. Per edats, són majoritàriament jóvens: els que tenen fins a 
20 anys són el 19%; els de 21-25 anys, el 23%; els de 26-30 anys, 
el 21%; els de 31-35, el 16%, i els de més de 35 anys, el 17%. 
Al juny de 1992 els examinands van omplir un qüestionari amb 
més variables de caràcter qualitatiu. Farem referència als grups 
majoritaris: per activitat són els més nombrosos els del sector 
serveis (38%) i estudiants (32%). Per situació laboral, els treba-
lladors fixos (28%) i els que no tenen treball (19%). 

La taula 12 mostra el balanç d’acreditacions de coneixements de 
valencià expedides per la JQCV en el període 1986-1993.

Pel que fa a la modalitat de cursos, les variables responen a les 
característiques següents:

Cursos en centres de treball que van ser organitzats, coordi-
nats i en part impartits pels dinamitzadors que estaven ads-
crits al mateix centre de treball.
Cursos centralitzats que es van organitzar a Alacant, Castelló 
i València per als funcionaris que en el seu centre de treball 
no disposaven dels cursos o dels nivells que desitjaven.
Cursos intensius que es feien en règim d’internat en el Centre 
d’estudis de Peníscola.
Cursos d’estiu que, aprofitant les tres primeres setmanes de 
juliol, es convocaven per als funcionaris que no podien fer-
los en horari de treball o s’estimaven més fer-los de manera 
intensiva.
Cursos de règim ordinari que organitzava o subvencionava 
la Conselleria entre els anys 1984-1993 per al reciclatge dels 
funcionaris de l’Administració autonòmica i l’Administració 
perifèrica. En total, se’n feren 2618.
Cursos intensius que l’any 1988 es van incorporar per a fun-
cionaris no docents dels centres educatius. En 1989 es van 
convocar també cursos per als funcionaris dels servicis 
administratius dels centres educatius de BUP, FP i Ensenya-
ments Especialitzats.



Cursos d’estiu que s’han organitzat a partir de l’any 1984 i han 
anat ampliant cada any les seues activitats i el nombre de 
participants.

La Generalitat va organitzar, per mitjà de gestió directa o indirecta, 
un total de 2.976 cursos: 1.469 en l’Administració autonòmica; 471 en 
la perifèrica de l’Estat; 695 en ajuntaments, i 341 en altres entitats. 

Segons les enquestes efectuades en l’àmbit de les administracions 
públiques, els cursos organitzats per la Conselleria van ser el mitjà 
d’aprenentatge del valencià: el 22% l’aprengueren a parlar, el 29% 
l’aprengueren a llegir i el 46% l’aprengueren a escriure.
Cal assenyalar que estos cursos han sigut els més concorreguts, 
seguits dels organitzats per l’ICE i els de Carles Salvador. El con-
junt de cursos de formació han sigut aprofitats pel funcionariat 
per a l’aprenentatge de l’expressió escrita (73%), la comprensió 
lectora (46%) i l’expressió oral (33%).

El 46% del personal considera que els cursos de valencià per a 
funcionaris són de gran utilitat per al seu treball, i només un 19% 
manifesta que la utilitat és nul·la.
Els funcionaris que treballen en la Conselleria de Cultura Educa-
ció i Ciència semblen els més sensibilitzats sobre la utilitat d’estos 
cursos (67%), mentres que els sensibilitzats en la Conselleria d’In-
dústria i Comerç a penes arriben al 18%.
El grup d’ordenances i subalterns valora molt positivament els 
cursos per a la seua activitat laboral (66%), mentres que el grup 
dels titulats superiors no manifesta tant d’entusiasme (18%).
Les dones (21%) mantenen una actitud més negativa que els hò-
mens (14%) pel que fa a la utilitat d’estos cursos.
La valoració dels cursos per províncies és la següent: a Alacant el 
25% de funcionaris considera que no tenen cap valor, i a Castelló 
el percentatge baixa al 20%.
Segons el règim laboral, els funcionaris són més reticents a do-
nar-los una valoració positiva que els eventuals i els interins.

Gràfic 3. Competència lingüística del personal de l’Administració autonòmica, 1989.



Segons l’estudi realitzat per la Conselleria de Cultura i Educació 
les dades sobre el nivell de coneixements orals i escrits del va-
lencià que es va assolir entre els funcionaris eren (gràfic 4) les 
següents:
Nivell de comprensió oral
El 85% dels funcionaris i personal adscrit als departaments de 
l’Administració autonòmica estava preparat per a entendre el pú-
blic valencianoparlant.
Nivell d’expressió oral
El 47% el parlava correctament.
Nivell de comprensió escrita
El 59% manifestaven saber-lo llegir perfectament, el 26% el llegia 
amb dificultats i tan sols el 14% es mostrava incapaç d’entendre 
el valencià escrit.
Nivell d’expressió escrita
El 30% dominava l’expressió escrita, el 23% afirmava saber escriure un 
poc i el 47% manifestava un desconeixement de l’escriptura en valencià.
L’encreuament, l’any 1993, de les dades del Registre de Personal 
de la Generalitat amb les del Registre de la JQCV ens va mostrar 
el personal de la Generalitat amb el Certificat de Coneixements 
del Valencià. Un total del 40% dels funcionaris havia obtingut els 
certificats següents: l’oral el 19%, l’elemental el 15%, el mitjà el 
5% i el superior l’1,46%. 

Segons l’enquesta realitzada l’any 1991, quasi tots els funcionaris 
entenen bastant bé (31%) o perfectament (62%) el valencià, d’un 
total del 93%. Dos terceres parts d’estos funcionaris estan capa-
citats per a parlar-lo: perfectament el 44% i bastant bé el 20%. Pel 
que fa al domini de l’escriptura, la mitat declara que no el sap es-
criure gens (gràfic 5).

Gràfic 5. Competència lingüística en l’Administració local, 1991.



L’any 1990 la Comissió Interdepartamental va considerar que co-
néixer la situació individualitzada del personal de l’Administració 
autonòmica, pel que fa a l’acreditació de coneixements de valen-
cià, havia de ser la base de qualsevol actuació planificada amb 
vista al futur.
També entenia que tots els llocs de treball havien de tindre un de-
terminat nivell de coneixements de valencià com a requisit.
Es coincidia en totes les reunions que calia mantindre l’objectiu 
que tots els llocs de treball arribaren a estar catalogats amb el 
requisit de conéixer les dos llengües oficials.
Es va assumir també el criteri de la generalització d’uns nivells i 
certificats administratius de coneixement de valencià: el Certificat 
de Coneixements Orals, per als bidells i assimilats; el Certificat de 
Grau Elemental, per a la resta de grups; l’exigència del Certificat 
de Grau Mitjà, solament, per als llocs de treball dels grups B i A, i 
el Certificat de Grau Superior, per als llocs del grup A i B amb tre-
balls directament relacionats amb la promoció del valencià.
En les convocatòries de concursos per a la provisió de llocs de 
treball, d’acord amb el barem aprovat pel Decret 117/91, els conei-
xements del valencià acreditats per mitjà del Certificat de la JQCV 
són valorats com a mèrit d’acord amb l’escala següent:

Coneixements Orals 0,75 punts
Grau Elemental 1,25 punts
Grau Mitjà 2,50 punts
Grau Superior 3,00 punts

L’any 1990, en les 10 convocatòries corresponents a l’oferta públi-
ca d’ocupació, hi havia una prova voluntària i de mèrit de coneixe-
ments de valencià. En les 20 convocatòries de 1991 també hi havia 
esta prova.
L’any 1992 s’incorpora per primera vegada l’obligatorietat de la 
prova de valencià en totes les convocatòries.

L’Institut Valencià d’Administració Pública organitza cursos espe-
cífics des de 1991 perquè els aspirants que no acrediten estar en 
possessió del certificat corresponent de la JQCV adquirisquen els 
coneixements mínims.
Per a acabar, diré que s’estava ultimant un decret, en el qual es con-
cretaven els plantejaments globals respecte als mínims de coneixe-
ments del valencià que havien de tindre els perfils lingüístics dels 
llocs de treball de l’Administració autonòmica i dels ens locals.Ç

Correctors i assessors lingüístics
L’any 83 es va encetar un procés de creació d’una xarxa tècnica 
de normalització lingüística en l’Administració autonòmica amb la 
incorporació de 4 traductors provinents de les diputacions i la creació 
de 3 places més en Presidència.
Els anys 1983 i 1984 se’n contractaren més i es va destinar perso-
nal de l’ensenyament en comisió de servicis per a fer treballs de 
traducció en la Conselleria de Cultura Educació i Ciència.
L’any 1986 es va convocar un concurs oposició per a correctors 
redactors i assessors lingüístics, que es va resoldre el 1987.
Fins a l’any 1991 es va completant la xarxa tècnica que va quedar 
constituïda per:

Assessors lingüístics: 6
Tècnics de promoció lingüística: 31
Professors de valencià: 11 amb dedicació plena i 50 amb de-
dicació parcial

El Programa de Dinamització Lingüística es va iniciar al març de 
1989 i va concloure 3 anys després en una primera fase, en què es 
va iniciar la segona, que durà fins al desembre de 1995.
En la primera fase es contractaren 16 dinamitzadors, que van ser 
adscrits a les conselleries i als servicis territorials de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència.



Gràfic 6. Mapa de les oficines de Promoció del valencià, 1992.

En la segona fase es van contractar 15 tècnics en promoció lin-
güística, 5 dels quals estaven adscrits a la Direcció General de 
Política Lingüística i 10 als servicis territorials de Cultura. La seua 
funció era coordinar les actuacions de dinamització lingüística, 
sobretot els cursos de valencià per a personal de l’Administració.

Convergent amb el programa esmentat es va dissenyar la Xarxa 
Tècnica d’Unitats de Promoció i Assessorament Lingüístic en l’Ad-
ministració autonòmica valenciana.
A més del personal que hi havia en el disseny del Pla Triennal de 
Promoció de l’Ús del Valencià en el període 1990-1992, es van crear 
16 places de tècnics en promoció lingüística i 6 places d’asses-
sors lingüístics. Els llocs de treball prevists en este pla eren:

Tècnics en promoció lingüística: 68
Tècnics mitjans: 25
Tècnics superiors: 11

Esta xarxa no sols va donar un impuls impressionant a la normalitza-
ció lingüística del valencià en l’Administració, sinó que va millorar la 
redacció dels documents que s’emetien des de les conselleries tant 
en valencià com en castellà. En definitiva, s’estava creant un nou llen-
guatge administratiu més modern, més directe i més democràtic.
Les funcions del personal adscrit a esta xarxa eren:
a) Traduir o corregir els documents administratius (ordes, reso-

lucions, oficis, cartes, avisos, etc.) per a establir la comuni-
cació interna i externa en valencià de la recent creada Admi-
nistració autonòmica i acomplir així els manaments de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià.

b) Assessorar personalment els funcionaris que començaven a adqui-
rir competència en el domini de l’expressió escrita en valencià.

c) Crear, amb la seua presència, un ambient propici que canvi-
ara la tendència a usar únicament el castellà com a llengua 
vehicular, dins de l’Administració, en els funcionaris castella-
noparlants en procés d’aprenentatge del valencià.



d) Impartir classes de valencià als funcionaris de l’Administració 
dins de l’horari de treball, orientades a la consecució dels certi-
ficats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

e) Ajudar a millorar els coneixements lingüístics dels funcionaris 
en la confecció dels propis escrits, en valencià o castellà, per 
mitjà de la correcció, la reflexió i l’aportació de coneixements 
específics sobre el llenguatge administratiu, la modernització 
dels formularis i les tècniques de redacció dels documents: 
sintaxi, lèxic, frases fetes, signes de puntuació, majúscules i 
minúscules, tipus de lletra, abreviacions, etc.

f) Facilitar la comprensió, inusual fins a eixe moment dins de 
l’Administració pública tradicional, que el respecte als admi-
nistrats valencianoparlants era inqüestionable.

Els mínims generalitzables d’actuacions en valencià en l’àmbit de 
la Generalitat, aprovats per la Comissió Interdepartamental per a 
l’Aplicació de l’Ús del Valencià, eren els següents:

1. Els documents administratius de caràcter intern, i també 
els dirigits a l’Administració local dels municipis de predo-
mini lingüístic valencià, que anaven firmats per consellers, 
secretaris generals, directors generals, secretaris generals 
administratius, caps d’àrea i caps dels servicis territorials, es 
redactaven en valencià.
2. Pel que fa a la imatge pública i corporativa de la Generalitat 
Valenciana, es feia en valencià:

La retolació de les façanes i la senyalització interna tant 
de les conselleries com dels organismes i institucions 
que depenen de la Generalitat Valenciana.
Els segells de les conselleries i dels òrgans institucionals.
Els cartells. 
Els fullets informatius i els impresos, que es feien, a més, 
en castellà.
En les revistes que es distribuïen en l’àmbit de la Comu-
nitat Valenciana, el valencià havia de ser la llengua més 

utilitzada i havia de tindre un increment progressiu. Tam-
bé es feien en valencià totes les seccions que depenien 
de la redacció de la revista. 
Els anuncis es feien en valencià, i només podien ser bilin-
gües si alguna circumstància especial ho recomanava. 
La publicitat difosa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana 
es feia normalment en valencià, així com els lemes de les 
campanyes publicitàries.
Les unitats administratives de relació directa amb el pú-
blic ubicades en municipis de predomini lingüístic valen-
cià havien d’establir el primer contacte amb els ciutadans 
sempre en valencià, i canviar de llengua si els adminis-
trats ho sol·licitaven.

3. Per a fer efectiu que «el valencià, com a llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua 
Administració pública» calia establir mesures d’urgència que 
possibilitaren l’acompliment estricte dels manaments concrets 
del capítol primer de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Recorde l’operació de màrqueting que es va organitzar a través 
de la Conselleria d’Educació, amb la finalitat de prestigiar l’ús 
de la llengua i crear un clima social en què els valencians se 
sentiren orgullosos del seu bagatge cultural i els no valencians 
s’hi adheriren. Amb esta finalitat es van fer les campanyes de 
publicitat. 

Campanya de sensibilització per a fomentar l’ús social del valen-
cià. Es va dur a terme l’any 1984 amb el lema «A casa, al carrer, 
al treball, normalment PARLEM VALENCIÀ». Constava d’anuncis 
en televisió (Aitana), cartells, falques radiofòniques, insercions en 



premsa i revistes, anuncis en la portada de les pàgines grogues 
de Telefónica, etc.

La difusió de la convocatòria d’ajudes a les activitats de promoció 
de l’ús del valencià és l’objectiu d’esta campanya. Els elements 
de què consta són els següents: fullets explicatius i de sol·licitud 
d’ajudes, un cartell general, falques publicitàries en ràdio i anun-
cis en la premsa.

Una campanya reiterada, a partir de 1984, tenia com a objectiu 
difondre l’ús, tant quotidià com oficial, de les formes valencianes 
dels noms de persones. I amb esta finalitat es van editar i distribuir 
una sèrie de fullets: 

- «Onomàstica», de 30 pàgines (1984).
- «Els noms de persona», de 40 pàgines.
- «Com et diuen», amb text informatiu per al canvi de nom 

(anys 87, 88, 89, 90 i 93, amb més de 60.000 exemplars).
- El vocabulari Els noms de persona (1991), que va ser distribu-

ït a tots els jutjats de la Comunitat Valenciana i a tota la xarxa 
tècnica per a la promoció de l’ús del valencià.

Esta campanya es pot considerar com la més significativa d’una 
nova etapa de normalització lingüística que té com a motor el Pla 
Triennal per a la Promoció de l’Ús del Valencià a la Comunitat Va-
lenciana.
El lema de la campanya era «Visquem en valencià» i, a més del lema, 
es difon un text base que concreta la generalització del missatge:

Parlar, saber escoltar, aprendre i ensenyar amb il·lusió, participar i 
col·laborar. Fer del valencià un instrument de convivència. No hi ha 
millor manera d’impulsar l’ús del valencià a la nostra Comunitat. Pre-
parem així l’entrada a l’Europa plurilingüe. Visquem en valencià.

La campanya es va fer en tres fases, entre 1990 i 1993, i té com 
a elements bàsics un espot publicitari en TVV de 20 segons, una 



falca publicitària per a la ràdio de 30 segons, un cartell general, 
una tanca publicitària, un globus aerostàtic, anuncis en premsa, 
cartells en cabines i transport, adhesius de diferents mides, fullets 
de campanya, punts de lectura, bolígrafs, clauers, para-sols per 
als cotxes i camisetes, etc.
L’any 1994 es va intensificar la campanya afegint a la inicial «Vis-
quem en valencià» la frase «ANEM A MÉS».

Esta va ser una campanya per als jóvens, relacionada amb activitats d’es-
tiu i zones d’impacte turístic, amb més de 300.000 productes distribuïts.

Amb motiu de les festes de Nadal es va fer una campanya 
que consistia a repartir diversos productes en establiments 
comercials: retolacions, una Carta als reis, calendaris, etc. 
Entre els anys 1985 i 1988 es van distribuir més de 400.000 
productes.

Esta campanya de difusió de l’oferta de cursos de valencià va 
començar l’any 1990, en la qual es va publicar i distribuir un 
llibret On podem aprendre valencià, que incloïa la relació de 
pobles i centres on es podien fer cursos de valencià, i també 
explicacions amb el lema «El valencià té futur», tipus de cursos 
i nivells. Durant els anys 1991 i 1992 la campanya es va realitzar 
tenint com a base de difusió un anunci en la premsa diària, en 
què es mostrava un mapa del país i s’hi senyalaven les localitats 
que oferien cursos. La campanya de 1993-1994 prioritzava la for-
mació permanent d’adults.

Al voltant del 23 de novembre de 1991 es va fer un homenatge a 
la primera promoció d’EGB escolaritzada en valencià, en la qual 
participaren 314 centres d’EGB i 130 d’Ensenyaments Mitjans, 



com també sindicats i associacions, representants dels ajun-
taments, personal de l’administració educativa i personalitats 
valencianes. 

El 23 de novembre de 1993 el Govern Valencià va aprovar el 
Pla General de la Promoció de l’Ús del Valencià per al sexenni 
1994-1999. Amb ocasió d’esta celebració, es va editar el Balanç 
i perspectives de la promoció del valencià.

Quant a la promoció de l’ús social del valencià, es van realitzar 
unes campanyes específiques, amb resultats molt interessants:

En 1985 i 1986, en l’àmbit comercial, i sobretot en el sector d’ali-
mentació, es van dur a terme una sèrie d’activitats amb l’objectiu 
d’estendre l’ús del valencià: 

-70.000 cartells per a comerços (fruites, verdures, carns, pei-
xos, pastissos, etc.).

-Vocabulari comercial valencià-castellà/castellà-valencià, 
(70.000 exemplars).

-Fullets desplegables per a informació dels consumidors.
-Retolacions per a establiments comercials.

L’any 1987 es van distribuir també altres cartells (marisc, fruites, 
hortalisses, etc.).
El 1990, i atesa la gran demanda de cartells per part de comerciants, 
gremis, etc., s’hagueren de reeditar els cartells i amb el concurs 
del gremi dels forners, s’elaboraren cartells amb la denominació 
en valencià de les classes de pa. Per als comerços del tèxtil i el 
calcer, es feren els rètols de rebaixes.
El 1991 es distribuïren 45.000 indicadors obert/tancat i es tornaren 
a reeditar 20.000 cartells de fruites i verdures.
L’any 1992, a més de tornar a reeditar 10.000 cartells de la carn, 
es distribuïren 4.000 rellotges de paret amb la publicitat «Vis-
quem en valencià».



El 1987, i 1988 principalment, s’editaren en valencià 4.500 exem-
plars dels indicadors utilitzats pels taxis. I en 1992 Radio taxi i Te-
letaxi col·laboraren en la campanya «Visquem en valencià». 

Entre 1986 i 1987, per a divulgar el lèxic propi de bars, restaurants i cafete-
ries, s’editaren fullets amb els menús i els noms dels plats més usuals.

L’any 1988 es feren cartells referits a gremis d’artesans de València, 
amb il·lustracions de les principals ferramentes tradicionals (fuste-
ria, pastisseria, manyeria, lampisteria, tallers de reparació, etc.).

Es van subvencionar diverses revistes, com Camacuc, El llaüt de 
Xàbia, Boom, Revista jove, Carretera i manta i Agenda jove, estes 
dos últimes amb càrrec a l’IVAJ.
En relació amb la música, l’any 1986 s’editaren 34.000 fullets sobre 
lèxic de la banda (instruments musicals) i els anys 1987 i 1990 es va 
ampliar el lèxic a l’orquestra. També cal mencionar la producció 
musical d’espectacles com Quart creixent (1990), Cançó 91 i Can-
çó 92 i l’edició de discs de música rock.
En l’àmbit dels esports s’editaren i distribuïren calendaris de les 
lligues de futbol (86-87, 92-93 i 93-94); el calendari Campionat 
Mundial de Bàsquet (1986); el cartell «la bicicleta» i l’adhesiu «Jo 
practique el ciclisme» (1986), i en el món de la pilota, es va editar i 
difondre el Vocabulari de la pilota (1991).

Els anys 1989 i 1990 la Generalitat estigué present en les fires 
Expolangues, a París, on va difondre el procés de normalitza-
ció lingüística dels valencians i on es va presentar, entre altres 
materials, l’edició bilingüe valencià/francés de la LUEV i el fu-
llet La Communauté Valencienne: un Pays avec langue propre.
El 1989 es va participar en Expolingua, a Frankfurt, on es va 
presentar una edició bilingüe valencià/alemany de la LUEV.

El 1993 la Direcció General de Política Lingüística va partici-
par en diferents trobades internacionals, convocades per la 
Comunitat Econòmica Europea, el govern francés i el govern 
italià, com les Jornades de Llengua i Societat que tingueren 
lloc a l’Ardecha (França) i les Jornades de Toponomàstica 
que es van fer a l’illa de Sardenya.
També es va coordinar tècnicament la realització de cursos 
de valencià a França, Mèxic, l’Argentina i l’Alguer.

Cal fer referència a les diferents convocatòries, sobretot a partir 
del 1986, d’ajudes a actuacions en valencià: 

A la retolació, documentació interna i publicitat en valen-
cià de les empreses en general (87-95). 
A la producció d’audiovisuals en valencià (llargmetratges 
i curtmetratges) (87-95).
Activitats d’associacions sense ànim de lucre (86-95).
Producció editorial en valencià (87-95).
Activitats dels ajuntaments i creació d’oficines de pro-
moció del valencià (88-95). 
Traducció i edició d’obres literàries al valencià i del va-
lencià (88-95).
Ús del valencià per empreses periodístiques (89-90).
Creació literària escrita (90-91).
Premis a les festes de Falles, Fogueres i Magdalena (91-95).
Beques d’estudis del valencià actual (Pla EVA) 
Ajudes a les trobades d’escoles i simposis (91-95).

Des del 1991 fins al 1995 es van firmar convenis amb les universi-
tats valencianes per a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit 
universitari per un total de 36.268.000 pessetes. I també amb els 
sindicats majoritaris per a la promoció del valencià, amb un import 
total de 24 milions de pessetes. 
Vull fer referència especial a les ajudes a la Federació Escola Valen-
ciana. I he de dir que he tingut la gran satisfacció de participar i ser 
l’intermediari en les ajudes a través de les quals la Conselleria va 



fer aportacions econòmiques per a dur a terme les Trobades d’Es-
coles en Valencià des del seu inici, l’any 1986 a la Ribera Baixa (foto 
adjunta superior) fins l’última de València en 1995.(Foto del mural de 
Mariscal). Estes subvencions arribaren als 5 milions de pessetes els 
anys 1991 i 1992, i a 6 milions de pessetes l’any 1993, a més dels 4 
milions per a celebrar el 1r Congrés d’Escola Valenciana.

L’objectiu que ens marcava la LUEV era molt ambiciós: su-
perar la desigualtat del valencià respecte al castellà fomen-
tant-ne l’ús, per a aconseguir, si més no, l’equilingüisme de la 
societat valenciana en general.
Les dades sobre l’evolució positiva de la competència lingüís-
tica i la importància del sistema educatiu en este creixement 
es fan evidents en les dades de les enquestes efectuades en 



Taula 15. Perspectiva d’ús del valencià en el futur.

Taula 14. Ús escrit del valencià.

Taula 13. Evolució de l’ús predominant del valencià, 1989-1995.

el període 1985-1995, que apareixen reflectides en el llibre Co-
neixement i ús social del valencià, publicat l’any 2004 per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i publicades també 
l’any 2005 per l’AVL en el Llibre blanc de l’ús del valencià-I. 
Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004.
Les enquestes d’aleshores també ens mostren una evolució 
positiva de l’ús del valencià en diferents àmbits: es produïxen 
augments de l’ús exclusiu o predominant del valencià en tots 
els àmbits de relació (taula 13). També s’incrementa el nom-
bre d’enquestats que escriuen en valencià (taula 14).
I a l’hora de fer balanç, cal prendre en consideració les valora-
cions dels enquestats respecte a l’ús actual, la seua percepció 
respecte a anys anteriors i l’ús considerat desitjable. Crec que 
les respostes majoritàries de l’enquesta general realitzada a 
l’abril/maig del 1995 són un balanç sintètic positiu: 

Actualment «s’usa prou»: el 39% (quasi el 53% responien 
«Prou»+«Molt»). I el 22% manifestava que s’usava «poc».
Respecte a fa uns anys «s’usa més»: el 54%.
Respecte a l’ús desitjable, «hauria d’usar-se més»: el 53%. 
I solament el 3% afirmava que s’usava «menys».

En la mateixa línia de valoració positiva cal situar l’avaluació de 
la campanya «Visquem en Valencià»: la Facultat de Psicologia 
de la Universitat de València, en concloure la campanya, va fer 
una avaluació per mitjà d’una enquesta a partir d’una mostra de 
400 residents a la Comunitat Valenciana. Les dades de l’avalua-
ció mostraren que el 86% estaven majoritàriament d’acord amb el 
sentit de la campanya.
Però tenen més rellevància les valoracions que fan els enquestats 
respecte a les perspectives de futur (taula 15), tant en l’ús oficial, com 
en l’ús social. Són senyal d’una esperança que no es pot truncar!
Pel que a la perspectiva de futur de l’ús social del valencià, comp-
tem amb dades de les enquestes generals (1991, 1992 i 1995) (taula 
18) i de les enquestes fetes al sector terciari avançat (1987), al per-
sonal de l’Administració local (1988) i al personal de l’Administra-
ció autonòmica (1989)). La resposta «s’usarà més» a llarg termini 
se situa en el 73% del personal de l’Administració autonòmica, en 
el 68% del personal que pertany al sector terciari avançat i en el 
61% del personal de l’Administració local (gràfic 7).



Gràfic 7. Perspectives de futur del valencià en la societat en general.

Respecte al futur en l’ús oficial, segons les enquestes assenyala-
des més amunt, el percentatge de persones que manifesten que 
«s’usarà més en l’Administració en general» són el 75% del sector 
terciari avançat; que «s’usarà més en l’Administració autonòmi-
ca» hi ha el 75% del personal de la Generalitat, i que «s’usarà més 
en l’Administració local» hi ha entre un 60% i un 70% (gràfics 8, 9 i 
10). Eren dades que ens encoratjaven a ANAR A MÉS!

Després de 25 anys ja podem fer algunes reflexions prou sig-
nificatives i una valoració personal sobre alguns dels aspectes 
més generals dels inicis de la recuperació del valencià. 
D’una banda, hem comprovat que es féu un treball molt intens 
i alhora esperançador en la recuperació de la nostra llengua, 
que es trobava en situació crítica; és cert també que alguns 
pensaven, i possiblement encara pensen, que es podia haver 
fet més, i jo vull estar en este grup, però cal assenyalar que la 
etapa que s’inicià, quan el PSPV-PSOE va perdre el govern de 
la Generalitat, no va ser precisament una etapa en què s’acce-
lerà el ritme de la recuperació lingüística.
I d’una altra, crec sincerament que la recuperació del valen-
cià s’ha fet més evident en els àmbits d’ús oficial, és a dir, en 
l’ensenyament i en les administracions autonòmica i local. En 
l’ensenyament, perquè, a més de fixar les línies generals de la 
normativa que s’havia d’ensenyar en les escoles, es va bolcar en 
este projecte l’entusiasme del professorat progressista i dels pa-
res i mares que volien una escola de qualitat i arrelada al medi, 
i trobaren, per primera vegada en la nostra història moderna, 
el suport d’un govern que va posar al seu abast el marc legal 
adequat i els recursos econòmics oficials. I en l’Administració, 
perquè este mateix govern va posar en marxa l’engranatge d’una 
conselleria que havia d’administrar els interessos de la recent 
creada autonomia, en matèria de cultura i educació, des de la 
perspectiva valenciana i en valencià, i ho va aconseguir gràcies 
a l’empenta intel·lectual d’una saba nova, jove i creativa.



En canvi, l’ús social, que en un primer moment va experi-
mentar un fort impuls, ha anat perdent gas; s’hi troba a faltar 
aquell entusiasme inicial dels anys huitanta, i no és estrany 
observar l’abandonament definitiu de certes classes socials 
amb el que això comporta d’influència negativa en amplis 
sectors de la població.
Cal remarcar i agrair, també, l’entusiasme i la dedicació amb 
què les universitats valencianes van rebre la nova etapa, i val 
a dir que sense el seu concurs no s’haurien pogut fer moltes 
de les coses programades. També és de justícia recordar i re-
graciar les organitzacions sindicals dels treballadors de l’en-
senyament, les associacions de pares i mares d’alumnes, so-
bretot la Federació Escola Valenciana per la seua contribució 
eficaç a impulsar la valoració social del valencià, i també els 
ajuntaments que majoritàriament han dut a terme una tasca 
normalitzadora molt per damunt del paper que en principi te-
nien encomanat. 
Em produïx una gran tristesa comprovar com encara continua 
l’enfrontament estèril al voltant del nom de la llengua, fins i tot 
després del pronunciament de l’AVL, i que a recer d’este ine-
xistent conflicte s’entrebanquen moltes mesures positives i no 
s’avança en la recuperació efectiva del valencià. No sols no 
veig una millora evident en algun àmbit d’ús, si no que constate 
amb consternació com el castellà avança en certs àmbits que 
pareixien definitivament recuperats.
Ara ja, a l’edat que tinc, no em queda més que continuar fidel a 
l’esperit inicial que féu que una majoria de valencianes i valen-
cians visquérem uns anys magnífics treballant il·lusionadament 
per recuperar el senyal més preat de la nostra identitat. 

Gràfic 9. Perspectiva de futur de l’ús en l’Administració local.

Gràfic 8. Perspectiva de futur de l’ús en l’Administració autonòmica.







VICENT SATORRES CALABUIG

Este article recull, a manera de balanç, les activitats més rellevants de la pro-
moció del valencià del període 1995-2007, una etapa que s’obri l’any 1995, amb el 
triomf del Partit Popular en les eleccions autonòmiques a les Corts i que produïa 
un canvi en el Govern de la Generalitat. 
Una de les principals activitats ha sigut l’organització dels cursos de valencià en 
les administracions públiques, per als empleats públics de la Generalitat, per als 
de l’Estat, així com cursos per a persones adultes en centres de titularitat de la 
Generalitat i en centres municipals. Continua l’article amb una breu descripció 
dels Cursos d’Estiu que s’organitzen des de fa 25 anys i dels primers cursos d’au-
toaprenentatge de valencià a través d’Internet.
En l’apartat següent, es descriu l’activitat de la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià, com a organisme d’acreditació dels coneixements de valen-
cià, la qual ha arribat a registrar 1.015.150 inscripcions. Continua l’article amb la 
descripció de l’aplicació dels programes d’educació bilingüe en l’àmbit educatiu, 
l’evolució de centres i de l’alumnat en els programes d’ensenyament en valencià i 
la introducció d’un programa que incorporara un idioma estranger com a llengua 
vehicular. S’explica la importància que té el nivell de competència lingüística en 
valencià del professorat, l’evolució i les plataformes de formació.
Un altre apartat està dedicat als molts materials elaborats per a promocionar l’ús 
i el coneixement del valencià. Entre estos materials, s’ha dedicat un apartat al 
programa Salt: descripció, elaboració, implementació i actualitzacions, com a 
referent de la traducció automàtica castellà-valencià i valencià-castellà.
S’ha dedicat un altre apartat a explicar les diverses ajudes a la promoció del 
valencià en tots els àmbits, festes, associacions, organitzacions professionals, 
sindicats, universitats, etc., així com també les subvencions a la traducció, a la 
producció audiovisual i al teatre, la col·laboració amb organitzacions en la difu-
sió i la promoció del valencià i les campanyes de promoció «Valencià, clar que 
sí!» i «En valencià, naturalment».
S’ha inclòs al final la relació dels treballs i estudis sociolingüístics realitzats per la 
Generalitat i un resum dels treballs prioritaris del Pla d’Estudis del Valencià Actual.
Finalment, l’article acaba amb les activitats més rellevants de promoció del va-
lencià a l’exterior.



Legislatura 2007-2011
El 29 de juny de 2007 era nomenat conseller d’Educació Alejandro 
Font de Mora Turón, i el 6 de juliol de 2007, Concepción Gómez 
Ocaña, secretària autonòmica d’Educació. Les competències 
en política lingüística s’assignen a la Conselleria d’Educació pel 
Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel 
qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’admi-
nistració de la Generalitat (DOCV de 29 de juny de 2007) i són 
assumides per la Secretaria Autonòmica d’Educació, pel Decret 
92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura 
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Ge-
neralitat. (DOCV de 9 de juliol de 2007).

En este àmbit, l’objectiu principal durant este període ha sigut 
aprofundir en l’impuls a l’ús del valencià en les administracions 
públiques. Per a aconseguir este objectiu, s’ha prioritzat la forma-
ció en valencià del personal al servici de les administracions, a 
través de cursos de coneixements de valencià i de cursos especí-
fics en llenguatge administratiu valencià.
Els nivells dels cursos que s’oferixen, tant als empleats públics 
de la Generalitat com als de l’Administració General de l’Estat, 
corresponen als nivells dels certificats oficials administratius de 
valencià que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià: coneixements orals, elemental, mitjà i superior. També 
s’oferixen cursos de llenguatge administratiu valencià.
Des de l’any 1995 s’han organitzat cada any una mitjana de més 
de 100 cursos per al personal de l’Administració autonòmica i 
més d’un centenar per al personal de l’Administració de l’Estat. 
L’any 1999, per primera volta, es van convocar 62 cursos en col-
laboració amb la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana 
per als membres de la Guàrdia Civil, una convocatòria que va tin-
dre una resposta massiva i que ha continuat any rere any fins al 
moment actual.

L’any 1995, amb el triomf del Partit Popular en les eleccions auto-
nòmiques a Les Corts, es produïa un canvi en el Govern de la Ge-
neralitat. Des de maig de 1995, els consellers, directors generals 
i secretaris autonòmics que han tingut competències de política 
lingüística han sigut els següents:
Legislatura 1995-1999

Des del 6 de juliol de 1995, Fernando Villalonga Campos, com a 
conseller de Cultura, Educació i Ciència, i Alejandro Bañares 
Vázquez, des del 24 de juliol, com a director general d’Ordena-
ció i Innovació Educativa, i des del 8 de setembre de 1995, com 
a director general d’Ordenació i Innovació Educativa i Política 
Lingüística.
El 7 de maig de 1996 va ser nomenada consellera de Cultura, 
Educació i Ciència Marcela Miró Pérez. Posteriorment, el 5 de 
novembre de 1996, Josep Vicent Felip Monlleó va assumir el 
càrrec de director general d’Ordenació i Innovació Educativa 
i Política Lingüística.
El 24 de febrer de 1997 era nomenat conseller de Cultura, Edu-
cació i Ciència Francisco E. Camps Ortiz, i el 23 de gener de 
1999, Manuel Tarancón Fandos.

Legislatura 1999-2003
El 23 de juliol de 1999 era nomenat conseller de Cultura, Edu-
cació i Ciència Manuel Tarancón Fandos, i director general 
d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, Josep 
Vicent Felip Monlleó. El 22 de maig de 2000, Manuel Tarancón 
Fandos era nomenat conseller de Cultura i Educació.

Legislatura 2003-2007
El 21 de juny de 2003 era nomenat conseller de Cultura, Educa-
ció i Esport Esteban González Pons, i el 27 de juny de 2003, David 
Serra Cervera, director general de Política Lingüística i Patrimoni 
Cultural Valencià. El 7 de maig de 2004, David Serra Cervera era 
nomenat secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística.
El 27 d’agost de 2004 era nomenat conseller de Cultura, Educa-
ció i Esport Alejandro Font de Mora Turón, i el 5 de novembre 
de 2004, Concepción Gómez Ocaña, secretària autonòmica de 
Cultura i Política Lingüística.



L’any 1995 s’establia un conveni de col·laboració amb l’Institut Na-
cional d’Administracions Públiques (INAP), del Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques, per a facilitar l’aprenentatge del valencià 
als funcionaris de l’Administració General de l’Estat destinats a 
la Comunitat Valenciana. Este conveni, que encara hui es manté 
vigent, ha facilitat que molts funcionaris, entre els quals es troben 
els membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, Guàrdia 
Civil, Policia Nacional i militars, aprenguen valencià.
La conselleria amb competències en matèria de política lingüística, 
conjuntament amb la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, 
ha convocat anualment estos cursos de promoció de coneixements de 
valencià, d’acord amb el conveni ja citat. Les modalitats que s’oferixen 
són: cursos en els centres de treball, cursos centralitzats i cursos in-
tensius. En els cursos intensius, els qui hi assistixen conviuen durant 
els dies del curs, de manera que l’ús del valencià fora de l’horari de 
classe presencial es convertix en l’element més important del període 
de formació i convivència.

L’objectiu d’estos cursos és garantir la plena cooficialitat del va-
lencià en l’àmbit administratiu de la Generalitat. Cada any s’han 
convocat dos modalitats de cursos de coneixements de valencià 

per als empleats públic: cursos en els centres de treball i cursos 
centralitzats. Els primers els organitzen les conselleries i els orga-
nismes autonòmics en els centres de treball, i els segons s’orga-
nitzen en les tres capitals de província per a les persones a qui els 
va millor l’horari, el nivell o la ubicació.

Totes les actuacions de formació tenen com a finalitat fer efectiu 
el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conéixer i usar el valen-
cià, i de garantir-ne el coneixement i l’ús en tot l’àmbit territorial 
de la Comunitat, tal com establix l’article primer de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià.
La formació dels coneixements de valencià que es realitza des 
de l’Àrea de Política Lingüística és una formació fora del sis-
tema educatiu reglat. Bàsicament, podem establir les següents 
línies d’actuació.

La finalitat d’estos cursos és facilitar l’accés als coneixements de 
valencià a les persones que no han tingut possibilitat d’estudiar 
valencià durant la seua escolarització, tenint en compte que en 
els plans d’estudi anteriors a 1983 no s’incloïa el valencià en els 
currículums escolars. També és un objectiu d’estos cursos que 
els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana puguen 

Taula 1. Relació de cursos i funcionaris que han assistit a cursos de valencià. 1995 – 2008.



aprofundir en els nivells de competència lingüística que tenen en 
valencià.
Els nivells dels cursos que s’oferixen en este àmbit corresponen 
als nivells dels certificats oficials administratius de valencià que 
expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: 

Bàsic 1 (de preparació per al Certificat de Coneixements Orals)
Bàsic 2 (de preparació per al Certificat de Grau Elemental)
Perfeccionament 1 (de preparació per al Certificat de Grau Mitjà)
Perfeccionament 2 (de preparació per al Certificat de Grau Superior)

Estos cursos es realitzen en els centres de Formació de Perso-
nes Adultes de titularitat de la Generalitat i en els de titularitat 
municipal. 
Dins del programa general de promoció de coneixements de 
valencià en la població adulta, també cal fer constar que hi ha 
hagut increments importants. El curs acadèmic 1995/1996 es van 
organitzar 242 cursos de valencià en centres públics de FPA i 87 
en centres municipals, amb un total de 329 cursos, i en els anys 
posteriors s’han anat produint importants augments de cursos fins 
a arribar a la situació actual. Des del curs 2003/2004 una plantilla 
més estable de professorat atén estos cursos i els organitza cada 
any. En els centres de Formació de Persones Adultes, estos cur-
sos són prioritaris respecte a altres programes.

L’any 1983 es van convocar per primera vegada estos cursos, que 
han continuat organitzant-se fins a arribar a la 25a edició, que cor-
respon a la de l’any 2008. Des de l’any 1995 s’han fet, any rere any, 
lleugers canvis per tal de millorar-los i adaptar-los a les necessi-
tats de cada moment dels professionals implicats. Estes activitats 
formatives i d’actualització van dirigides especialment als tècnics 
dels servicis d’assessorament lingüístic i de promoció de l’ús del 
valencià en els àmbits de l’Administració pública, de les universi-
tats, sindicats i d’altres, i al professorat dels diferents programes 
de promoció dels coneixements del valencià que organitza i co-



ordina la Conselleria. Les modalitats dels cursos són de capaci-
tació tècnica en llenguatges específics (llenguatge administratiu, 
llenguatge als mitjans de comunicació i correcció-traducció de 
textos) i, cursos de formació lingüística i d’especialització profes-
sional sobre temes al voltant de la llengua.

L’any 2004, i aprofitant la plataforma e-formació de la Generalitat, 
es van posar en marxa els primers cursos d’autoaprenentatge de 
valencià a través d’Internet.
Estos cursos estan oberts a tots els funcionaris i a totes les perso-
nes que vullguen fer pràctiques de proves d’examen de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. N’hi ha quatre nivells, 
que es corresponen amb les proves oficials dels certificats de la 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, i les persones 
que s’hi matriculen poden realitzar les proves dels anys anteriors. 
En la primera edició es van inscriure vora 6.000 persones, i en les 
cinc edicions que s’han posat en marxa s’ha superat la xifra de 
30.000 matrícules.
En estos moments funciona, a més d’estos cursos, un tutorial 
del Salt 3.0.

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a or-
ganisme d’acreditació dels coneixements de valencià, ha fet 
possible que este s’estenga en els diversos àmbits socials. Amb 
la matrícula de les proves de la convocatòria 2007 es va arribar 

a 1.015.150 inscripcions. L’any 1998 s’arribà al rècord històric de 
76.450 inscripcions, i en els últims anys la xifra de persones ins-
crites a les proves de la JQCV se situa entre les 55.000 i les 60.000. 
Des de l’any 1996 fins al 2007 han sigut 689.275, que representen el 
67,84% del total de matrícules (1.015.150).
Cal fer constar que, a més, des de l’any 1998 s’han expedit més 
de 97.000 homologacions per estudis amb el Certificat de Grau 
Elemental, la qual cosa significa que l’expedició de títols i la 
matrícula del període 1996-2007 supera la xifra de 786.000, entre 
peticions de prova o d’homologació. La possibilitat d’obtindre el 
Certificat de Grau Elemental per convalidació d’estudis i la supe-
ració de les proves pels aspirants fa que, cada any, s’incremente 
la matrícula en els nivells més alts de Grau Mitjà i Superior, de 
manera que s’invertixen els percentatges inicials de més matrí-
cula en els nivells més baixos. 
També, l’any 1998, es van preparar uns nous quaderns divulga-
tius amb el programa de cada un dels nivells de les proves, que 
inclouen una prova model perquè el professorat que prepara les 
proves dispose d’una bona informació i perquè els aspirants a 
superar les proves coneguen amb detall el contingut i els re-
quisits que han de superar per a l’obtenció dels corresponents 
certificats.
En els últims anys, a partir especialment de l’any 2003, s’han anat 
adaptant els nivells, objectius i continguts de les titulacions de 
valencià al Marc europeu comú de referència per a les llengües: 
aprendre, ensenyar, avaluar, document del Consell d’Europa. D’es-
ta forma, el valencià estarà en igualtat amb la resta de llengües 
europees en els nivells que s’exigisquen per a les titulacions, ja 
que este document del Consell d’Europa permet homologar els 

Taula 2. Evolució de la inscripció en les proves de la JQCV des de l’any de creació (1986).



diferents nivells d’exigència de la competència lingüística amb la 
resta de llengües europees.
El Marc europeu comú de referència proporciona unes bases co-
munes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a 
l’aprenentatge de llengües, de manera que els cursos, els progra-
mes i les qualificacions descriguen d’una manera exhaustiva què 
han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comuni-
car-se i quins coneixements i habilitats han de dominar per a ser 
capaços d’actuar de manera efectiva. 
Amb la finalitat de proporcionar informació a la ciutadania sobre 
les proves oficials que acrediten els coneixements de valencià, 
la JQCV distribuïx tots els anys, des del 2002, un CD-ROM amb in-
formació sobre l’estructura i el contingut de les diferents proves 
oficials, així com sobre horaris i llocs de realització en què tenen 
lloc. Este CD incorpora cada any material de suport elaborat per 
l’Àrea de Política Lingüística per a l’aprenentatge del valencià: el 
programa Pràctic (proves autocorrectives de cada un dels nivells), 
el Jugallengua (una aplicació informàtica per a aprendre valencià 
d’una manera divertida), un material didàctic per a aprendre va-
lencià i romanés, el programa Vine per a nouvinguts i el programa 
de traducció i correcció castellà-valencià i valencià-castellà Salt 
3.0, amb un tutorial per a aprendre a utilitzar-lo. 
Tot el material de què disposa la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià i l’Àrea de Política Lingüística ha anat incorpo-
rant-se també a l’espai d’Internet perquè qualsevol persona des 
de qualsevol lloc puga practicar exercicis de les proves, dictats, 
lectures, diàlegs i exercicis.

Pel que respecta a l’educació, s’ha apostat per l’aplicació dels 
programes d’educació bilingüe en un context multilingüe. Tot això 
sense oblidar mai la lliure elecció dels pares del programa edu-
catiu bilingüe que ells preferixen per al seu fill o filla. En els últims 
anys s’han duplicat els alumnes que seguixen els programes d’en-

Gràfic 1. Centres amb ensenyament en valencià 1995/2007.



senyament en valencià i se n’ha introduït un altre que té en alguna 
matèria una llengua estrangera com a llengua vehicular.

Per a atendre l’ensenyament en valencià, les actuacions de l’Ad-
ministració valenciana en el període 1995-2007 recolzen en dos 
pilars fonamentals: mantindre i incrementar l’aplicació dels pro-
grames d’educació bilingüe, d’una banda, i la formació lingüística 
del professorat, de l’altra.
L’aplicació dels programes d’educació bilingüe respecta la lliure elec-
ció dels pares sobre la llengua d’ús majoritari en l’ensenyança dels 
seus fills. Per a això, els centres educatius elaboren el seu propi dis-
seny particular d’aplicació del programa o dels programes d’educació 
bilingüe, d’acord amb les característiques del centre i la llengua d’ús 
familiar dels alumnes.
En el curs escolar 1994-1995, el programa d’ensenyament en valen-
cià s’aplicava, en 597 centres, a un total de 64.527 alumnes. En el 
curs 2006-2007, eren 1.013 els centres, amb un total de 169.853 alum-
nes. Prova evident que no sols s’han mantingut els centres en què 
s’aplicava este programa, sinó que, a més, ha augmentat l’alumnat 
en més d’un 88% i el nombre de centres en més d’un 40%.

Conscients de la nostra integració a Europa i de la importància 
de l’aprenentatge de les llengües, la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència va iniciar l’any 1997 els estudis preceptius per al 
disseny d’un programa que incorporara un idioma estranger, com 
a llengua vehicular, en l’Educació Primària. Com a conseqüència 
dels dits estudis, el 30 de juny de 1998, el conseller de Cultura, Edu-
cació i Ciència va firmar l’orde que establia els requisits bàsics, 
criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un 
programa d’educació bilingüe enriquit, per la incorporació precoç 
d’una llengua estrangera, com a llengua vehicular, des del primer 
cicle d’Educació Primària.
Els objectius principals que es perseguixen amb este programa són:

Gràfic 2. Alumnes en ensenyament en valencià 1995/2007.



organitzant cada any cursos sobre metodologia, actualització lin-
güística i didàctica del valencià.
A més, perquè els docents adquirisquen la capacitació lingüís-
tica i la metodologia necessàries, s’han organitzat, en els últims 
anys, conjuntament amb les universitats valencianes, els cursos 
necessaris del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià per 
a atendre totes les sol·licituds del professorat i perquè, en conse-
qüència, estos puguen obtindre el certificat administratiu que els 
capacita per a l’ensenyança en valencià.
En estos moments, el percentatge de docents amb la capacita-
ció de valencià és prou elevada. Tenint en compte els cursos que 
actualment s’estan impartint i el fet que s’han atés totes les sol-
licituds presentades, podem afirmar que el nivell de competència 
lingüística en valencià dels mestres d’Educació Primària garantix 
l’atenció a la demanda d’ensenyament en valencià. També, durant 
els últims anys, la participació en estos cursos del professorat 
d’Educació Secundària ha augmentat de manera molt notable, 
la qual cosa ens permet afirmar, amb un cert optimisme, que la 
continuïtat d’estos programes en l’Educació Secundària queda 
garantida.

a) Donar una resposta eficaç a la creixent demanda social que 
presenten tant les famílies dels alumnes com els centres educatius.
b) Potenciar l’aprenentatge d’una llengua estrangera al mateix 
temps que millorem l’aprenentatge dels dos idiomes oficials.
c) Millorar la capacitat psicolingüística dels alumnes, cosa 
que afavorirà la seua fluïdesa verbal i, per tant, millorarà el 
seu nivell de competència lingüística en diverses llengües.

Este programa ha tingut una resposta molt satisfactòria per part 
de la comunitat educativa. Des de la seua implantació en el curs 
1998-1999 oferixen el programa 99 centres i, any rere any, han anat 
augmentant els centres fins als més de 290 centres en el curs aca-
dèmic 2007-2008.
Els centres que apliquen este programa, igual que la resta dels 
centres que apliquen programes bilingües, reben assessorament 
puntual per a la metodologia i l’elaboració del disseny particular 
del centre, així com recursos materials, didàctics i de suport.

Pel que fa a la formació del professorat que aplica els programes 
d’educació bilingüe, tampoc s’han escatimat esforços en els úl-
tims anys. Des del curs 1995-1996 fins al moment actual s’han anat 
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Al llarg d’estos anys també s’han preparat molts materials per a 
promocionar l’ús i el coneixement del valencià; destacarem els 
que considerem més rellevants.
- Material autoescoles
Per primera vegada s’han traduït dos manuals d’educació vial i un 
quadern de tests programats, els quals van ser distribuïts a totes 
les autoescoles de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració 
de les associacions d’autoescoles valencianes. 
- Vine/Ven
Este material didàctic es va editar com a suport a l’aprenentatge 
del valencià i del castellà per a l’alumnat nouvingut a la Comunitat 
Valenciana i que desconeix la nostra cultura i les nostres llengües; 
de fet, forma part d’una altra col·lecció que edita la Conselleria 
sobre material d’educació intercultural. 
Vine/Ven és un material que afavorix l’atenció a la diversitat de 
ritmes en l’aprenentatge, ja que permet que es puguen escoltar 
els diàlegs i fer les activitats tantes vegades com calga. 
La Conselleria ha promogut, així, accions per a donar resposta a 
un dels grans desafiaments del segle XXI: l’atenció a les persones 
de comunitats immigrants o nouvingudes. Este material és un su-
port que permet que estes persones es puguen integrar dins de 
la societat valenciana. Esta és una acció que s’emmarca també 
dins de les que proposa la Comissió Europea per a promoure la 
diversitat lingüística i el plurilingüisme.
- CD Nadal
Aprofitant les festes de Nadal, també s’ha promogut l’edició de CD 
de música, titulats Cançons de Nadal, on s’han anat recopilant una 
sèrie de cançons pròpies de les festes nadalenques, tan entranya-
ble per als valencians i valencianes. Un total de 8 CD en els quals 
han participat diversos cors de la Comunitat Valenciana: Schola 
Cantorum d’Algemesí, el cor infantil de la Federació de Cors de la 
Comunitat Valenciana, el cor universitari Sant Iago de València, 
el cor del Col·legi el Pilar de València, la Coral Juvenil Pequeños 
Cantores de València, la Rondalla Cultural de Benissa.



Amb estos CD s’ha promogut la recuperació de les nostres tradi-
cions valencianes, a través de cançons de Nadal, per a posar-les 
a l’abast dels valencians i, al mateix temps, difondre en valencià 
estes cançons de procedència diversa, que ja han passat a formar 
part de la nostra tradició nadalenca.
Algunes de les edicions del CD comptaven amb activitats interac-
tives.
- De persona a persoan. Activitats de valencià-romanés
Este material multimèdia va ser elaborat amb la finalitat de facilitar 
la integració del col·lectiu de romanesos, un dels més nombrosos 
entre els immigrants assentats a la Comunitat Valenciana.
El material, integrat per 6 unitats, estructurades en tres apartats i 
amb suport d’àudio i d’imatges, presenta un contingut paral·lel en 
les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l’usuari pot, 
en qualsevol moment, passar d’una llengua a l’altra. Això possibili-
ta, d’una banda, comprovar el significat de tot el contingut, ja que, 
si l’usuari desconeix el significat d’una expressió, pot canviar de 
llengua i comprovar què vol dir. De l’altra, convertix el material en 
una aplicació vàlida per a aprendre valencià per part dels roma-
nesos i romanés per part dels valencians; és, per tant, un recurs 
fantàstic per a facilitar la comunicació entre les dos comunitats 
lingüístiques.
- Guies de conversa
Elaboració de guies de conversa per a nouvinguts. L’any 2006 es 
va iniciar la col·lecció de guies de conversa de diverses llengües: 
anglés, rus, francés, italià, romanés, alemany, àrab i portugués, 
entre altres. 
Estes guies de conversa han de facilitar l’aprenentatge del va-
lencià als nouvinguts a la Comunitat Valenciana. Es tracta de 
proporcionar les frases i el vocabulari necessaris en les si-
tuacions comunicatives més habituals: salutacions, de compres, 
desplaçaments, treball, oci, servicis, administració, centre de 
salut, etc.
El 24 de juliol de 2006 es va presentar, coincidint amb l’America’s 
Cup, la guia de conversa anglés-valencià que conté un vocabula-
ri bàsic en anglés del mar i de les embarcacions. El 29 de desem-



bre de 2006 es va presentar la guia de conversa rus-valencià; el 
2 d’agost de 2007, la guia de conversa francés-valencià.
- Pràctic
Pràctic és un programa multimèdia que integra un conjunt d’ac-
tivitats d’autoaprenentatge elaborades a partir de les proves 
dels diferents nivells de la JQCV, de manera que l’usuari, grà-
cies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament 
quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a 
quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços 
per a millorar els seus coneixements lingüístics; es tracta, per 
tant, d’un suport excepcional de preparació de les proves per 
a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià: oral, elemental, 
mitjà i superior.
Per tot això, Pràctic és un recurs a l’abast de qualsevol perso-
na interessada a incrementar els seus coneixements gramati-
cals en valencià.
- Jugallengua
Aplicació multimèdia que ajuda a aprendre valencià de manera 
lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes 
sobre llengua. 
L’usuari pot triar entre una modalitat general, en què les pregun-
tes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfo-
sintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes 
van referides a subapartats concrets (accent i dièresi, grafies, 
vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). La possibi-
litat d’enregistrar el resultat permet que l’usuari dispose d’un 
historial que reflectisca l’evolució en l’aprenentatge. La solució 
correcta a cada exercici apareix immediatament després de la 
resposta de l’usuari.
- CD JQCV
La JQCV edita anualment un CD amb la informació sobre l’estruc-
tura i el contingut de les diferents proves oficials. Aprofitant la 
gran difusió d’este CD, s’hi han anat incorporant també tots els 
materials d’aprenentatge de valencià que utilitzen les TIC (Pràctic, 
Vine, Salt i Tutorial del Salt i Jugallengua).



- El Brillantet
El Brillantet és un calendari i santoral en valencià que conté infor-
mació sobre les tradicions culturals i festives, algunes de les quals 
giren al voltant d’aspectes quotidians relacionats amb l’oratge, el 
santoral, les festes i les estacions de l’any. La Generalitat edita 
este calendari des de l’any 2004.
- Altres
A més, i sempre dins de les campanyes de promoció del valencià, 
s’han editat materials de divulgació sobre els drets lingüístics, so-
bre la vida i obra de la figura del nostre poeta més gran, Ausiàs 
March, i sobre altres aspectes d’interés general. Així mateix, s’han 
editat CD i cassets de música popular i tradicional valenciana per 
a difondre’ls en els mitjans de comunicació, comerços, organit-
zacions festives, ajuntaments, etc. També s’han repartit materials 
de promoció com ara camisetes, pins, clauers, estoretes per a or-
dinador, etc., amb els eslògans de les campanyes «Valencià, clar 
que sí!» i «En valencià, naturalment!», a fi de reforçar la difusió 
dels espots de televisió i les falques de ràdio de promoció de l’en-
senyament i de l’ús social del valencià.
- Cartells i autodefinits
A partir de les imatges del programa Vine/Ven es van dissenyar di-
versos cartells de vocabulari: el bany, el carrer, la ciutat, la classe, 
el cos, la cuina, el dormitori, la família, les hores, els numerals i el 
saló. D’estos, tres (la ciutat, el carrer i el cos) s’han preparat per a 
poder-los treballar en 4 llengües (valencià, castellà, anglés i fran-
cés) i s’han distribuït en col·legis, organitzacions i altres institu-
cions educatives. Completen la col·lecció d’estos materials unes 
pàgines amb autodefinits de diversos camps temàtics: atletisme, 
la mar, animals, fórmula 1, jocs, la llar, menjars, plantes, professi-
ons i roba.

L’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià l’any 1983 
equiparava l’ús del valencià i del castellà en l’àmbit de l’Adminis-
tració, cosa que implicava, entre altres coses, el deure de l’Admi-



nistració d’oferir en les dos llengües oficials qualsevol document 
que esta generara. La competència en valencià, sobretot en el 
registre formal propi del llenguatge administratiu, de què partien 
els treballadors de l’Administració era deficitària i, per tant, calia 
dedicar esforços a millorar-la. Juntament amb les iniciatives de 
formació, la Generalitat posà en marxa la creació d’un programa 
de traducció automàtica que permetera traduir textos del castellà 
al valencià (per a no haver de redactar dos vegades els textos bi-
lingües) i que, al mateix temps, incorporara la màxima informació 
gramatical en valencià, així com recursos de revisió del text, amb 
la finalitat d’incrementar la seguretat dels usuaris a l’hora d’es-
criure en valencià. 
El programa Salt, per tant, va nàixer com un recurs intern de l’Ad-
ministració de la Generalitat, en un moment en què la tecnologia 
informàtica aplicada a la traducció era incipient; de fet, la primera 
versió del Salt (el Salt 1.0) va aparéixer l’any 1997, la qual cosa el 
convertia en un referent de la traducció automàtica, dins i fora de 
les nostres fronteres. No obstant això, el Salt va més enllà de ser 
un simple traductor, perquè oferix també una ajuda molt útil per 
a les persones que volen escriure en valencià, amb una consi-
derable i rigorosa informació gramatical que l’usuari pot consul-
tar en qualsevol moment. A més, disposa d’un diccionari general 
amb més de 70.000 entrades, una conjugació verbal en les dos 
llengües i altres ajudes que faciliten la redacció de textos i que 
oferixen suport a l’aprenentatge del valencià. Estos components 
proporcionen seguretat a l’hora d’escriure en valencià i de traduir, 
i possibiliten que aquelles persones que no s’atrevien a usar el va-
lencià per escrit es llancen a fer-ho. Tot això fa que el Salt siga un 
recurs completíssim; de fet, des de l’aparició de la primera versió 
del programa, el Salt s’ha convertit en un referent lingüístic per als 
usuaris i professionals de la llengua, en definitiva, per a tots els 
valencians i valencianes, fins al punt que l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, en la Resolució de la Presidència 12/2002, de 31 de 
maig, declarà «oficials els continguts del programa informàtic Salt 
2.0 Traductor i Corrector de Valencià, de la Generalitat Valencia-

na». I este reconeixement ha sigut possible gràcies a la qualitat 
del producte.
Com qualsevol producte informàtic, el Salt ha anat perfeccionant-
se amb el temps, i les successives versions del programa que 
s’han fet públiques (Salt 1.0, Salt 2.0, Salt 2.1 i Salt 3.0) han incor-
porat progressivament millores tant d’operativitat com de qualitat 
en la traducció. 
El 19 de juliol de 2004 la Conselleria va presentar el Salt 3.0. Esta 
nova versió compta amb moltes novetats, la més important és que 
traduïx en els dos sentits (valencià-castellà i castellà-valencià) i 
això permet parlar d’un bilingüisme equilibrat, com el que desit-
gem per a la nostra Comunitat, ja que potencia que la redacció 
inicial dels textos puga fer-se en qualsevol de les dos llengües 
oficials. Però hi ha altres novetats, i és que la primera distribució 
va ser de més de 140.000 còpies per tota la Comunitat i també per 
l’exterior. Esta distribució es va fer de manera conjunta amb ajun-
taments, diputacions, universitats, sindicats, Col·legi Notarial, Col-
legi de Registradors de la Propietat, Consell de Graduats Socials, 
Federació d’Hostaleria, PYMEV, Consell de Cambres de la Comuni-
tat Valenciana i altres organitzacions i entitats que van col·laborar 
en la seua difusió. A esta distribució hem de sumar les persones 
que des de qualsevol racó de la nostra Comunitat o des de qualse-
vol lloc del món accedixen a les pàgines web de la Conselleria i es 
descarreguen la versió disponible en Internet.
El Salt 3.0 ha tingut diverses actualitzacions (Salt 3.0.302, 423, 510, 512, 
607 i 701) a través d’Internet. És a dir, cinc actualitzacions de la ma-
teixa versió. Evidentment, cada actualització millora la traducció de 
les anteriors. L’última inclou, a més, una actualització del diccionari. 
L’opció de les actualitzacions permet que els usuaris del Salt puguen 
disposar de les últimes incorporacions i millores a mesura que es van 
introduint en el programa. Des de la primera distribució de l’any 2004, 
calculem ja en més de 350.000 les còpies que se n’han distribuït. 
En estos moments s’està treballant sobre el Salt 4.0, el qual ja es va 
anunciar que seria multiplataforma, i el primer objectiu és que funcio-
ne en el sistema operatiu Lliurex. Les proves de les versions beta ja 
funcionen. Així mateix, es va elaborar un tutorial del Salt 3.0, de manera 



que qualsevol persona que necessite ajuda per a fer funcionar el pro-
grama tinga accés a solucions ràpides i autònomes. S’han editat 90.000 
còpies del tutorial, el qual també és accessible a través d’Internet.

Durant tots estos anys s’han convocat els premis als llibrets de 
Falles, de Fogueres i de la Magdalena. És este un sector social 
que permet endinsar-se en la tradició popular i festiva dels valen-
cians i amb això facilitar la promoció del valencià. El nombre de 
participants ha anat creixent a poc a poc, la qual cosa demostra 
que cada vegada són més les agrupacions festives que preferixen 
utilitzar el valencià com a llengua de comunicació i expressió del 
sentiment popular i tradicional. També ha anat creixent la quanti-
tat de premis i la seua dotació econòmica.

Cada any s’han convocat diferents tipus d’ajudes: ajudes a les edito-
rials per a promocionar la traducció al valencià i del valencià a altres 
llengües de textos literaris. Ajudes per als comerços, empreses i indús-
tries, ajudes a través del Consell de Cambres. Més de 1.000 participants 
s’han comptabilitzat cada any. Amb estes ajudes es pretén impulsar 
totes aquelles activitats i iniciatives dutes a terme per les empreses, 
comerços i indústries radicades a la Comunitat Valenciana que tinguen 
com a objectiu potenciar i afavorir l’ús social del valencià. 
Cada una de les entitats ha rebut subvenció per un dels progra-
mes subvencionables: retolació, denominació de productes, va-
lencianització tècnica, guies o catàlegs.

Pel que respecta a les associacions cíviques sense ànim de lu-
cre, s’ha publicat anualment la convocatòria d’ajudes que ha per-

Taula 4. Premis a les agrupacions festives. Evolució 1996 - 2007.

Gràfic 3. Ajudes econòmiques a les associacions civiques. Evolució 1996 - 2007.



més la promoció del valencià en entitats, o agrupacions de molt 
diferent signe, des de les musicals i esportives fins a les de les 
associacions de mares i pares d’alumnes o de veïns, passant per 
tota una àmplia gamma de varietat cultural, ludicofestiva, etc. La 
quantia de les subvencions ha anat incrementant-se gradualment, 
tal com es pot percebre en el gràfic 3.

També s’han afavorit en este període les ajudes per a la promoció del 
valencià dirigides als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana. Entre 160 i 190 ajuntaments o mancomunitats han parti-
cipat en les convocatòries anuals. Des de l’any 1998 fins a l’any 2006, 
estes ajudes van ser distribuïdes amb la col·laboració de la Federa-
ció Valenciana de Municipis i Províncies. Amb estes ajudes s’han 
subvencionat i se subvencionen oficines municipals de promoció 
lingüística, campanyes de promoció dels ajuntaments o mancomuni-
tats, cursos de valencià per als funcionaris de l’Administració local, 
així com altres activitats de promoció del valencià. 

Un dels principals objectius ha sigut promoure l’ús del valencià 
en les associacions, els col·legis professionals i els sindicats, així 
com en altres entitats privades. 

Sindicats. Oficines de promoció, cursos, publicacions i altres 
activitats de promoció del valencià entre els afiliats: CCOO, 
UGT, USO, CGT, CSIF, STAPV i ANPE.
Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana. Subvencions a empreses, comerços i 
indústries per a retolació, ús del valencià en la documentació 
i altres activitats de promoció.
Col·legi Notarial de València.
Col·legi de Registradors de la Propietat. Campanya «Al Regis-
tre parlem valencià».

Fins a l’any 2004, amb la Federació Valenciana d’Audiovi-
sual. Doblatge de pel·lícules, curtmetratges i documentals en 
valencià. En estos moments les ajudes es concedixen mit-
jançant convocatòria pública, a la qual poden presentar-se 
associacions o federacions del sector de l’audiovisual de la 
Comunitat Valenciana.
Acord amb l’Agència Europa-Press. Redacció i traducció de 
les notícies de l’agència en valencià.
Amb la Federació de Sords (FESORD), per a l’elaboració de 
materials d’aprenentatge de valencià per a persones sordes.
La Fàbrica de la Llum, per al festival Inquiet.
La Fundació Sambori, per a l’elaboració del llibre o llibres dels 
treballs premiats.
Col·legi de Graduats Socials.
Federació Valenciana d’Hostaleria.
Amb Controla Club, per a la campanya «De festa en valencià, 
naturalment!».

Les universitats públiques valencianes han rebut durant tot este 
període ajudes per al funcionament dels corresponents servicis en-
carregats de la promoció del valencià en el sector universitari. Estes 
ajudes han sigut incrementades, especialment, per a poder finançar 
el programa de lectorats de Llengua i Cultura Valencianes en diverses 
universitats estrangeres, tal com van demanar les Corts Valencianes 
en diverses ocasions. Concretament, en 1998 es van crear tres places 
de lectors a l’estranger, una per cada universitat. Estes places s’han 
anat incrementant fins a les sis places actuals, tres de la Universitat 
d’Alacant i tres de la Universitat Jaume I de Castelló.

Des de l’any 1998 s’han subvencionat les activitats audiovisuals 
de la Ciutat de les Arts i les Ciències perquè es facen en valencià 
i arriben d’esta manera, amb materials educatius, als xiquets i xi-
quetes de la Comunitat Valenciana.



Ininterrompudament des de l’any 1995 s’han convocat les ajudes 
per a la traducció i edició d’obres literàries al valencià i del va-
lencià a altres idiomes, ajudes que han servit per a augmentar el 
fons bibliogràfic escrit en valencià, incorporant-hi obres i autors 
de diverses cultures. La dotació d’esta convocatòria d’ajudes 
s’ha anat incrementant, des dels 18.000 euros fins als actuals 
40.400 euros i han servit per a subvencionar la versió en valen-
cià d’obres provinents de l’anglés, l’italià, el gallec, l’euskera, el 
portugués, el turc, l’alemany i el francés, entre altres, així com 
la traducció d’obres en valencià a estes mateixes llengües. Amb 
esta convocatòria s’han subvencionat més de 300 obres literà-
ries en este període.

El 24 de juliol de 2000 es va subscriure el Protocol d’Actuacions 
de la Generalitat Valenciana per a la Promoció i Foment del 
Sector Audiovisual Valencià amb l’entitat pública Radiotelevi-
sió Valenciana, en el qual, en la clàusula tercera, es preveia 
la participació de la Direcció General d’Ordenació i Innovació 
Educativa i Política Lingüística en activitats de doblatge al va-
lencià de diverses produccions audiovisuals. L’any 2002 es va 
firmar un conveni entre la Conselleria de Cultura i Educació i 
la Federació Valenciana de l’Audiovisual per a subvencionar 
el doblatge al valencià de produccions audiovisuals, conveni 
que es va tornar a firmar en els anys 2003 i 2004. 
Des de l’any 2005 estes ajudes a la producció audiovisual 
s’han convocat a través d’una orde de convocatòria oberta a 
federacions i associacions representatives del sector audio-
visual valencià. Amb les ajudes a la realització del doblatge al 
valencià de produccions audiovisuals, s’han subvencionat els 
costos del doblatge al valencià de les diferents obres audio-
visuals (llargmetratges, curtmetratges, sèries, documentals) 
d’un total de 225 produccions.



L’any 2007 es va crear per primera vegada una línia d’ajudes a la 
producció teatral en valencià i en esta primera convocatòria es 
van subvencionar huit produccions teatrals valencianes.

La primera campanya d’este període s’inicià l’any 1996 amb el 
lema «Valencià, clar que sí!». Es van elaborar dos espots i dos 
falques de ràdio. Un espot i una falca per a promocionar el va-
lencià en l’àmbit de l’educació i uns altres per a la resta d’àmbits 
d’ús de la llengua. Per a l’espot d’educació, un xiquet castella-
noparlant començava la seua escolarització en valencià, que 
continuava durant els anys d’institut i apareixia al final en el seu 
treball quotidià parlant en valencià; la imatge d’un gos constituïa 
el fil conductor del personatge, que al final de l’espot s’havia 
convertit en veterinari i atenia en la consulta en valencià. L’altre 
espot se centrava en tres situacions quotidianes, dos pares que 
acudien a una representació escolar, dos professionals vinculats 
a la construcció i un centre mèdic o ambulatori on el valencià 
estava present. Tots els espots i falques acabaven amb l’eslògan 
«Valencià, clar que sí!».
Es tractava de fer arribar un missatge positiu que transmetera, a 
través d’un lema que, amb un caràcter molt positiu i que formara 
part de la vida quotidiana dels ciutadans valencians, portara el 
valencià cap a la normalitat. Tota una sèrie d’actuacions comple-
mentaren i reforçaren esta campanya. Estes activitats es realitza-
ren en tots els àmbits socials de la nostra Comunitat: institucions, 
associacions i entitats de caràcter social, ajuntaments i manco-
munitats, empreses, indústries, comerços, etc.
La idea principal sobre la qual girava tota l’activitat era la d’enfortir 
les bases establides anteriorment i projectar noves idees i impul-
sos per a la promoció del valencià, i, sobretot, perquè la societat 
comprenguera, s’identificara i fera seua eixa promoció. És a dir, 



arribar a la gent per convenciment de les idees i no per situacions 
forçades que, a la llarga, provoquen situacions contràries.
Amb este eslògan es van crear diversos suports per a insercions 
en premsa i que serviren per a introduir el valencià en diversos 
àmbits. Cal destacar que durant este període s’han patrocinat les 
pàgines en valencià del suplement d’El Mundo.
L’any 2004, transitòriament i encara dins del paraigua de l’eslògan 
«Valencià, clar que sí!», es va crear i difondre un espot de 20 se-
gons que tractava de transmetre la idea de viure en valencià. Una 
persona jove, creativa, pinta en un mural diversos elements que 
suggerixen moments de la vida quotidiana de la majoria de perso-
nes. Al final de l’espot apareix la frase en el centre del mural «Viu 
en valencià». Les idees representades i que hi apareixien locu-
tades i escrites són: «relaciona’t», «treballa», «estudia», «viatja», 
«divertix-te», «compra», «ajuda», «viu en valencià».

El dia 15 de juny de 2006 es va presentar la nova campanya «En 
valencià, naturalment!».
Esta nova campanya substituïa les anteriors de «Valencià, clar que 
sí!» i «Viu en Valencià!». La campanya va arrancar amb una nova 
imatge i una cançó, Rebombori. L’any 2006 es va fer una adaptació 
amb cares conegudes i este espot es va passar en sales de cine-
ma i televisió. El dia 29 de desembre de 2006 es va presentar esta 
nova imatge de la campanya «En valencià, naturalment!».

El dia 22 de juny de 2005 es van presentar els materials per a les 
autoescoles. Este material consistia en dos manuals i un llibre de 
tests per a totes les autoescoles de la Comunitat Valenciana, amb 
la finalitat de facilitar l’aprenentatge del codi de circulació en va-
lencià. Per a la difusió, vam comptar amb la col·laboració de la 
Federació Valenciana d’Autoescoles, de l’Associació Valenciana 



d’Autoescoles (AVAE), de la Unió Professional d’Autoescoles de 
València (UPAE) i de les l’associacions provincials d’autoescoles 
de Castelló i d’Alacant.
El dia 28 de febrer de 2006 es va presentar, amb la col·laboració del 
Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, la campanya «A 
la compra en valencià, naturalment!».
El dia 12 d’abril de 2006 es va presentar la campanya «Al registre 
en valencià, naturalment!».
El 18 d’abril de 2006 es va presentar la campanya «A l’hostaleria 
en valencià, naturalment!». Esta era la segona vegada que la Con-
selleria promovia una campanya en el sector de l’hostaleria. Esta 
campanya té com a objectiu intensificar l’ús habitual del valencià 
entre treballadors i clients dels establiments d’hostaleria. La cam-
panya va arrancar a la província de València i incloïa la difusió 
de suports promocionals específics per a hostaleria (tapets i po-
sagots), la convocatòria d’uns premis a la promoció del valencià, 
la posada en marxa de cursos de valencià per a immigrants i el 
servici de traducció de les cartes, amb la distribució del programa 
de traducció Salt. En el mes de febrer de 2007 s’entregaren els 
premis de promoció del valencià a l’hostaleria.
Durant els mesos de maig i juny, amb motiu de la campanya, es va 
elaborar una enquesta entre les 300 empreses del sector hostaler, 
en la qual s’abordava la situació actual de l’ús del valencià i que 
posava de manifest el profund desequilibri existent entre la reali-
tat social de l’ús del valencià i la seua implantació en l’hostaleria. 
En este sentit, un 93% de les empreses consultades assenyalava 
que té clients que parlen en valencià, i al 91,2% li pareixia molt 
interessant la posada en marxa d’esta campanya. No obstant això, 
només l’11,5% tenien algun suport informatiu en valencià. És per 
això que es va continuar col·laborant amb la Federació d’Hosta-
leria, amb noves accions l’any 2007, com la creació del Club del 
Valencià en l’Hostaleria.
L’estiu de 2005 es van posar en marxa, de manera experimental, 
amb la col·laboració de Controla Club, les primeres accions de la 
Campanya de Promoció del Valencià «De festa en valencià, natu-
ralment!» en zones d’oci de València, Castelló i Alacant. En esta 

primera experiència es va instal·lar un estand informatiu des del 
qual voluntaris de Controla Club informaven de la campanya «En 
valencià, naturalment!» i es va realitzar un qüestionari a 482 usua-
ris de les zones d’oci sobre l’ús del valencià, així com la implanta-
ció del valencià en els locals d’oci.
Promoguda també per esta Conselleria, la Confederació d’Empre-
saris d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOS-
TUR) i l’ONG Controla Club, el 15 de juliol de 2006 es posà en marxa 
la campanya de promoció del valencià en l’oci nocturn «De festa 
en valencià, naturalment!» que arrancà en la terrassa Jardins de 
Tabarca de la Pobla de Vallbona (València) i que va recórrer les 
localitats següents: Alacant, Benicàssim, Benifaió, Dénia, Elx, 
Gandia, la Pobla de Vallbona, Moncofa, València i Xàtiva. Les accions 



tenien lloc en espais d’oci, on solen acudir els jóvens i d’una ma-
nera lúdica es pretenia transmetre el missatge positiu de l’ús del 
valencià.
La iniciativa en què participava el col·lectiu hostaler va consistir en 
la instal·lació de punts d’informació en els llocs d’oci des dels quals 
es realitzava una enquesta al públic d’estos locals per a saber el 
seu coneixement i utilització del valencià en relació als hàbits d’oci 
i diversió. L’objectiu d’esta actuació era promoure l’ús del valencià i 
la seua presència en els diferents àmbits de la vida quotidiana com 
ara l’oci nocturn. La campanya es marcava un objectiu doble en els 
espais d’oci: d’una banda, reforçar el valencianoparlant en l’ús del 
seu idioma, i d’una altra, facilitar el canvi de registre bidireccional de 
la població bilingüe; és a dir, dotar dels recursos i de la motivació els 
col·lectius juvenils que coneixen el valencià, i que, no obstant això, 
no l’usen més enllà del seu àmbit acadèmic. Per a això es realitzen 
estes accions en els seus espais d’oci, en els quals la interrelació 
entre col·lectius hauria de facilitar l’ús de l’idioma valencià. 
Des dels punts d’informació es distribuïa material informatiu amb 
els missatges de la campanya, utillatge especialment pràctic per 
als professionals hostalers, com ara obridors, posagots, etc., i es 
distribuïen gratuïtament altres productes promocionals.
En col·laboració amb el Consell de Cambres i en el marc de les 
activitats de promoció, es va dur a terme una campanya en els 
mercats, «A la compra en valencià, naturalment!». La campanya 
és una acció promocional de l’ús del valencià que se sumava a la 
campanya general de la Generalitat «En valencià, naturalment».
Per a convidar a usar el valencià, i promoure’n l’ús, es va 
editar un bloc de notes per a la compra, dotat d’un xicotet 
vocabulari, en valencià i en castellà, d’aquelles paraules cor-
responents als productes més habituals de la compra diària. 
Els noms de les fruites, verdures, productes preparats, voca-
bulari propi de les carns, peixos, aus, queviures, forn i pastis-
seria conformen la llista per a ajudar els usuaris a conéixer 
i utilitzar el valencià com a llengua de comunicació en este 
àmbit social. Es van distribuir 25.000 exemplars amb un pres-
supost de 33.000 euros.

La campanya es va presentar el 28 de febrer de 2006 al Mercat 
Central de València. Posteriorment, la campanya es va estendre 
per altres llocs del territori valencià: als mercats municipals de 
Sagunt, Xàtiva, el Cabanyal, Alzira, Castelló de la Plana, Sueca, 
Benicarló, Burriana, Almassora, Vinaròs, Alacant, Alcoi, Beni-
dorm, Elx i Dénia.
Com a continuació d’esta campanya, i també amb la col·laboració 
del Consell de Cambres, el dia 27 de febrer de 2007 es va presen-
tar la campanya «La moda en valencià, naturalment!» amb un es-
quema similar a l’anterior; esta vegada un xicotet bloc de notes 
acompanyava una selecció de vocabulari de la roba i de la moda 
relacionada amb este camp.
El dia 31 de juliol de 2007 es va presentar la campanya «Al taxi 
en valencià, naturalment!». Es van distribuir 2.800 cartells i el 
doble d’adhesius. Amb esta acció es tractava de promocionar 
l’ús del valencià entre els usuaris del servici del taxi. El mate-
rial consistia en una caixa de cartó amb la marca de la campa-
nya «En valencià, naturalment» i dos elements: la bandera lliure 
/ ocupat i dos adhesius amb consells de bones pràctiques per 
a la persona usuària del taxi. En esta campanya van col·laborar 
les entitats associatives més representatives dels taxistes: 
l’Associació Gremial de Taxis, la Federació Sindical del Taxi i 
l’Associació Empresarial d’Autotaxis.

Des de l’any 1995 s’han elaborat o subvencionat molts treballs 
sobre la situació social del valencià; la major part d’estos corres-
ponen al treball realitzat des del Servici d’Investigació i Estudis 
Sociolingüístics, i els altres són treballs subvencionats a través de 
les convocatòries dels anys 1998 a 2005. 
1995
Enquesta general sobre coneixement i ús del valencià.



Enquesta sociològica a la ciutat de Castelló.
1996
Estudi sobre la situació social del valencià en les Falles.
1997
Avaluació dels factors lingüístics en el món econòmic valencià.
1998
Explotació de les dades de la situació social de la llengua.
El valencià a la ciutat de València.
L’ús del valencià al barri de la Malva-rosa de València.
Actituds i comportaments lingüístics dels estudiants de Secundà-
ria a la ciutat de València.
Usos i representacions socials del valencià. 
1999
Anàlisi comparativa dels censos lingüístics i investigacions mit-
jançant enquesta (1986-1999).
L’ús comercial del valencià en el sector del comerç tradicional a 
la Comunitat Valenciana.
Presència i influència en activitats de turisme cultural a la Comu-
nitat Valenciana.
Estudi diacrònic de la situació del valencià a la ciutat de València.
L’interés per la llengua dels valencians. 
2000
Integració de la immigració estrangera a la Comunitat Valenciana.
La transmissió de la llengua entre generacions a Castelló.
Les actituds envers el valencià en els col·legis públics del Camp d’Elx.
L’ús del valencià en les empreses de dependència municipal a 
Petrer.
Actituds de la població migrant en l’ús del valencià.
Estudi sociolingüístic sobre la valoració dels adolescents valenci-
ans i la seua imatge.
2001
Canvis d’estructura social en lleialtats i actituds lingüístiques de la 
societat valenciana: 1992-1995.
L’interés per la llengua dels valencians (XX).
L’apitxat a Xàtiva: introducció i desenvolupament en el tombant 
del segle XX.



«Jo vaig pel carrer i jo pare l’orella». Estudi... amb metodologia 
qualitativa.
Escolarització en valencià a la ciutat de València.
La normativa entre els jóvens. El cas de Benetússer.
Situació i evolució del valencià a la comarca dels Ports.
Situació i evolució social del valencià a la Marina Alta i Baixa.
El model de llengua en les traduccions al valencià d’obres literàries 
publicades per editorials valencianes (1990-2000). Estudi quantitatiu 
i concordances completes acarades.
El perquè de la inexistència d’un diari en valencià.
Estructura social, llengua i territori.
Valencià als mitjans de comunicació: alternança, variació i canvi 
de codi.
2002
El sesgo de los tests en la población escolar valenciana. ¿Están las 
aptitudes de los escolares valencianoparlantes infravaloradas?
2003
Anàlisi de les variables sociolingüístiques dels moviments migra-
toris a la Comunitat Valenciana.
València viu en valencià?
Evolució de la llengua a l’escola: dificultats del model vigent.
L’ús del valencià en un context multilingüe: actituds dels immi-
grants davant de la nostra llengua.
Models i anàlisi de l’evolució demolingüística a la Comunitat Valen-
ciana.
L’ús del valencià per part dels joves valencianoparlants als 
locals d’oci. 
2004
El valencià en el personal de l’Administració autonòmica.
Estudi sobre el valencià en la població estrangera extracomunità-
ria a la Comunitat Valenciana.
Anàlisi de dades secundàries sobre la situació del valencià entre els fun-
cionaris de l’Administració autonòmica. Evolució històrica 1987-2004.
Determinants sociolingüístics de la població escolar valenciana 
en proves d’aptitud intel·lectual.

Espais del valencià a la Universitat d’Alacant: dades per als 
estudiants.
Coneixement i ús del valencià. Anàlisi de l’evolució del Padró 1986, 
censos 1991-2001 i enquestes 1985, 1989, 1992 i 1995. Este llibre es 
va presentar el 24 de febrer de 2005.
Enquesta sobre el valencià a l’Administració autonòmica. 
2005
Enquesta general sobre el coneixement i ús social del valencià 2005.
Actualització d’anàlisi sobre el coneixement i ús del valencià.
La cultura d’aprenentatge del valencià.
Enquesta general sobre l’ús social del valencià.
Coneixement i ús social del valencià 2005 (fullet). Evolució del va-
lencià a l’Administració autonòmica (1987-1989-2004).
2006
Enquesta sociològica a la ciutat de València. Esta enquesta es va 
presentar el 13 de setembre de 2007.
Anàlisi de dades estadístiques sobre el coneixement del valencià 
a les ciutats valencianes. 2007.
Enquesta a la població europea comunitària resident a la Co-
munitat Valenciana.
Evolució del valencià a les ciutats majors de 50.000 habitants.

El valencià es troba en una situació millor que en els anys ante-
riors. Una primera anàlisi de les dades del cens recollides l’any 
2001 deixa entreveure unes bones perspectives de futur per al va-
lencià. Una ullada als resultats obtinguts mostra que els percen-
tatges de població que entén, llig i escriu el valencià han anat en 
augment en els últims deu anys del segle XX i la capacitat de parla 
s’incrementa notablement en la població jove.
El 86% de la població total de la Comunitat Valenciana entén el 
valencià, el 49% el parla, el 47% el sap llegir i el 24% l’escriu. Si 
tenim en compte només els municipis valencianoparlants, els per-
centatges milloren ostensiblement: el 90% l’entén, el 54% el parla, 
el 52% el llig i el 26% l’escriu. Estes xifres, comparades amb les 



del cens de 1986 i el padró de 1991, demostren una millora en tots 
els aspectes, però cal fer especial atenció als increments que es 
produïxen en els municipis castellanoparlants, on es dupliquen o 
tripliquen els percentatges en totes les habilitats lingüístiques.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport va realitzar, durant els 
mesos de juny i juliol de 2005, l’enquesta de coneixement i ús so-
cial del valencià. Esta enquesta continua les sèries anteriors i ha 
seguit la mateixa metodologia de treball i el mateix qüestionari de 
les anteriors. Es van realitzar 6.666 entrevistes a persones majors 
de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons l’últim 
padró. El marge d’error estadístic és del ±1,2% per al conjunt pon-
derat i del ±3% per a cada regió.
Els resultats obtinguts en l’enquesta demostren que el 93,6% dels 
enquestats afirma que entén un poc, prou bé o perfectament el 
valencià; el 77,6% el sap parlar un poc, prou bé o perfectament; 
el 78,6% el sap llegir en els mateixos termes, i el 50,8% el sap es-
criure. No hi ha diferències significatives per sexe, però sí que ho 
són les diferències segons els trams d’edat; així, el grup de 15 a 24 
anys és el que presenta els millors resultats en totes les aptituds, 
encara que les més importants són respecte de l’aptitud d’escriu-
re. Per regions, els percentatges més alts es donen a la regió de 
València, seguida de la regió d’Alcoi-Gandia, la regió de Castelló, 
l’àrea metropolitana de la ciutat de València i la regió d’Alacant; 
a continuació, seguint l’orde, estan les comarques de predomini 
castellanoparlant.
Òbviament, observem el mateix orde en l’ús del valencià per re-
gions i en diverses situacions. Així, a les regions de València i 
d’Alcoi-Gandia, el 63% afirma que usa el valencià sempre a casa; 
al voltant del 25%, amb gent que no coneix; sobre el 30%, a les 
grans superfícies comercials; més del 56%, amb els amics, i entre 
el 45% i el 50%, a les botigues tradicionals. Estos percentatges 

Taula 5. Habilitats lingüístiques. Evolució 1986 - 2001. Percentatges.

Taula 6. Habilitats lingüístiques. Evolució 1986 - 2001. Nombres absoluts.
Fonts: Padró Municipal de 1986, cens de 1991 i de 2001.
Elaboració: Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics, Conselleria d’Educació.



baixen, evidentment, a les altres regions, de manera que la mitjana 
de tota la zona valencianoparlant és del 32,6% a casa, del 13,1% al 
carrer amb gent que no coneix, del 14,7% a les grans superfícies, 
del 26,5% amb els amics i del 22,2% a les botigues tradicionals.
Cal remarcar que el grup de persones que afirma usar el valencià 
i el castellà indistintament és un grup important: així, el 6,2% dels 
enquestats de la zona valencianoparlant afirma seguir este ús; el 
16,7% el seguix amb persones que no coneix; el 13,3% el seguix 
a les grans superfícies; el 13,8%, amb els amics, i el 12,4%, a les 
botigues tradicionals.
Finalment, cal remarcar que el 40,7% dels enquestats a la zona va-
lencianoparlant creu que el valencià s’usa més que fa uns quants 
anys, i el 29,6% creu que s’usa igual. Respecte del futur, el 48% 
creu que el valencià s’usarà més, i el 25,6%, igual. Pel que fa a 
la zona de predomini lingüístic castellà, el 32,8% creu que s’usa 
ara més que fa uns quants anys, i el 32,8%, que s’usarà més. Esta 
enquesta es va presentar el 24 d’octubre de 2005.

L’Orde de 31 de març de 1986 (DOGV núm. 368, de 26.04.1986) 
obria als investigadors valencians un canal per a poder apro-
fundir el coneixement de l’idioma propi de la Comunitat Va-
lenciana, en compliment del mandat que arreplega la Llei de 
la Generalitat 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament 
del Valencià, segons la qual té un compromís irrenunciable 
en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autòno-
ma i, d’una manera especial, en la recuperació del valencià, 
llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constituïx 
la més peculiar senya d’identitat. La convocatòria d’estes be-
ques s’ha fet de manera ininterrompuda des d’eixa data.
Els treballs becats a través de les respectives convocatòries 
han sigut molt diversos i en este període, de 1995 a 2007, se 
n’han subvencionat més de 200. Cal destacar que molts d’es-
tos treballs han servit per a aconseguir alguns dels objectius 

de l’Àrea de Política Lingüística, relacionats amb el programa 
de traducció Salt, i uns altres han servit per a l’edició de ma-
terials o programes informàtics per a l’aprenentatge i avalu-
ació del valencià.
En un primer moment, esta convocatòria prioritzava els tre-
balls relacionats amb els aspectes següents:

1. Estudi de qualsevol dels nivells de la llengua, especial-
ment els que contribuïsquen a augmentar el coneixement 
de la variació lingüística en el moment actual.
2. Estudis de toponímia, especialment els que contribuïs-
quen a augmentar el coneixement actual de la toponímia 
valenciana. 
3. Estudis lexicogràfics, preferentment aquells que apor-
ten materials que amplien el coneixement del lèxic valen-
cià actual. 

L’any 1999 s’hi va afegir un quart aspecte:
4. Estudis lingüístics o lexicogràfics contrastius amb al-
tres llengües que permeten profunditzar el coneixement 
del valencià actual.

L’any 2004, una vegada que l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua ja estava en ple funcionament i les competències relaci-
onades amb la toponímia i la lexicografia eren assumides per 
esta institució, els aspectes prioritaris van passar a ser els 
següents:

1. Elaboració de materials d’ensenyament-aprenentatge 
del valencià mitjançant les TIC (recursos per a l’autoapre-
nentatge en Internet, recursos en suport informàtic, etc.).
2. Elaboració de materials en valencià per a l’aprenentat-
ge d’altres llengües.
3. Elaboració de materials per a l’aprenentatge del valen-
cià adreçat a immigrants.
4. Proposta de sistemes de planificació de programes 
d’aprenentatge del valencià i mètodes d’avaluació.
5. Estudi del llenguatge administratiu valencià actual i ela-
boració de materials que en promoguen l’aprenentatge i 
la difusió.



Finalment, en les tres últimes convocatòries s’ha optat per 
una divisió en dos grups de treballs, de manera que tots els 
treballs que opten a les beques s’han d’ajustar a un dels dos 
grups i obtenen major puntuació els del primer grup (A) que 
els del segon (B).

Grup A

1. Elaboració de materials d’ensenyament-aprenentatge del 
valencià mitjançant les TIC (recursos per a l’autoaprenentatge 
en Internet, recursos en suport informàtic, etc.).
2. Elaboració de materials en valencià per a l’aprenentatge 
d’altres llengües.
3. Elaboració de materials per a l’aprenentatge del valencià 
adreçat a immigrants.
4. Proposta de sistemes de planificació de programes d’apre-
nentatge del valencià i mètodes d’avaluació.

Grup B

5. Projectes de traducció del valencià a altres llengües i d’al-
tres llengües al valencià.
6. Estudi del llenguatge administratiu valencià actual i elabora-
ció de materials que en promoguen l’aprenentatge i la difusió.
7. Estudis lingüístics o lexicogràfics contrastius entre el valen-
cià i altres llengües.
8. Estudis lexicogràfics, preferentment aquells referits a la ter-
minologia pròpia dels llenguatges d’especialitat.

L’any 2004, a proposta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, es 
van realitzar per primera vegada proves de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià a Rosario i a San Juan (Argentina). 
La majoria dels participants en les proves eren valencians o des-
cendents de valencians que residixen a les ciutats de l’Argenti-
na on es van fer les proves, però també n’hi havia altres de Xile, 

l’Uruguai, el Perú i el Brasil que s’havien desplaçat a la ciutat de 
Rosario per a realitzar un curs intensiu en el mes de setembre.
L’any 2006, l’AVL i els centres de Rosario i San Juan de l’Argentina 
i Montevideo de l’Uruguai tornaren a realitzar la petició a la JQCV, 
que va convocar proves en estes tres ciutats d’Amèrica. A més, el 
mes de juliol, també es van convocar proves a la capital europea, 
Brussel·les, proves que es van tornar a convocar l’any 2007.

El valencià està reconegut en la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries pel Govern d’Espanya des de la ratifi-
cació de la mencionada Carta el 3 de setembre de 2001 (BOE de 
15 de setembre de 2001). La Carta Europea de les Llengües Regi-
onals o Minoritàries, de 5 de novembre de 1992, va ser ratificada 
per Espanya el 9 d’abril de 2001, va entrar en vigor l’1 d’agost de 
2001 i el Govern d’Espanya va elaborar el primer informe sobre 
les llengües regionals o minoritàries, que va ser tramés al Con-
sell d’Europa el mes de setembre de 2002.
Segons l’instrument de ratificació publicat en el BOE mencio-
nat, Espanya declara que, als efectes previstos en els articles 
citats, s’entenen per llengües regionals o minoritàries les llen-
gües reconegudes com a oficials en els estatuts d’autonomia de 
les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Bale-
ars, Galícia, Comunitat Valenciana i Navarra.
El Comité d’Experts, previst en l’article 17 de la Carta, a partir de 
la informació que se li va proporcionar, va elaborar un informe 
que va fer públic el 21 de setembre de 2005 i, finalment, el Co-
mité de Ministres del Consell d’Europa va aprovar, en la reunió 
número 238, la recomanació ReChL (2005) 3, sobre l’aplicació de 
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
El Govern d’Espanya, amb la col·laboració de les comunitats 
autònomes amb llengua pròpia, va trametre el segon informe 
al Comité d’Experts, previst en la Carta, al desembre de 2006; 
entre les llengües sobre les quals informa figura el valencià.



La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, aprofitant la Setmana 
de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, que va ser entre el 10 i 
el 17 d’octubre de 2006, va organitzar l’exposició «Els escriptors 
valencians de l’edat moderna, ara», inaugurada al públic de la ca-
pital europea el 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, i 
que va estar oberta fins al 31 d’octubre. Esta exposició, que resu-
mia la que havia organitzat l’AVL l’any 2004, oferí una perspectiva 
excepcional per a entendre, entre moltes altres coses, la situació 
del valencià durant els segles XVI, XVII i XVIII, una època interessan-
tíssima, ja que es tracta dels inicis de la convivència entre les dos 
llengües oficials actualment a la Comunitat Valenciana: el valen-
cià i el castellà.
A través d’una mostra reduïda però significativa de versos i d’escrits 
d’autors com Timoneda, Beuter, Aierdi, Morlà, Planells o Galiana, 
entre d’altres, en traducció alemanya, anglesa, francesa, neerlan-
desa i espanyola, alguns dels escrits d’aquells autors valencians ar-
ribaven, així, a altres gents i a altres cultures, i ajudaven a promoure 
la imatge de diversitat cultural que té la nostra comunitat. Es va fer, 
també, un audiovisual en valencià de 16 minuts subtitulat en cinc 
llengües: castellà, anglés, francés, alemany i neerlandés.
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(València, 1952)

Economista. Va ser president del Consell d’Administració de l’Institut Valencià d’Investigació Social i 
va participar en nombrosos estudis de caràcter socioeconòmic per a l’Administració local i autonò-
mica. Els últims anys la seua activitat en el camp de la recerca social ha estat centrada en l’anàlisi 
de la situació social del valencià. Des del 1996 col·labora assíduament amb el Servici d’Investigació i 
Estudis Sociolingüístics de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Ha participat com a 
assessor en la realització i l’explotació de resultats de l’Enquesta sobre la situació social del valencià 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2004).
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2.1 1985-1995
2.2 1995-2005
2.3 El conjunt del període 

Al llarg del període que va des dels inicis de la introducció de les mesures 
de foment del coneixement i l’ús del valencià previstes en la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià fins a l’actualitat, la proporció de població que 
entén el valencià ha quedat estancada. En canvi, s’ha produït un descens 
important en la capacitat de parlar-lo, i més encara en el seu ús efectiu. Per 
contra, la capacitat de llegir-lo i d’escriure’l ha experimentat un notable 
increment. L’evolució, però, no ha sigut lineal: cal considerar almenys dos 
subperíodes. El primer va des de l’any 1985 fins al 1995, i en el seu transcurs 
es constata un increment continuat del coneixement del valencià, així com, 
fins al 1992, de l’ús i del suport social al seu procés d’extensió. Entre eixa 
data i l’any 1995 continua augmentant el coneixement, però ja s’advertixen 
signes de canvi de tendència: en el moment de realització del treball de 
camp de l’enquesta que ens proporciona la informació corresponent (un 
poc anterior a les eleccions autonòmiques que marcaran una nova etapa 
política) baixa la percepció social de l’increment de l’ús respecte als anys 
precedents, així com el suport al procés d’extensió, i es produïx un estan-
cament en l’ús efectiu. Entre l’any 1995 i el 2005 la davallada en el conei-
xement oral i en l’ús del valencià és molt important, mentres que continua 
pujant la capacitat de lectura i escriptura. També disminuïx, encara que no 
de manera molt important, la proporció de població partidària de l’augment 
de la utilització del valencià. Cal dir, però, que sembla que el descens s’ha 
produït especialment fins a l’any 2001, i a partir de llavors ha entrat en una 
situació de relativa estabilització. Esta evolució està en part influenciada, 
però no determinada, pels canvis demogràfics recents i reclama una anàlisi 
més pregona que la pose en relació amb les importants variacions socials, 
econòmiques, culturals i polítiques registrades al llarg del període. 



AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua
CP: municipis de predomini lingüístic castellà
CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas
CV : Comunitat Valenciana
LUEV: Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
SIES: Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics
VP: municipis de predomini lingüístic valencià

Aquest capítol té com a propòsit proporcionar una visió de conjunt 
sobre l’evolució del coneixement i de l’ús social del valencià des 
de l’aprovació, ara fa vint-i-cinc anys, de la Llei d’Ús i Ensenya-
ment del Valencià (1983) que, al seu torn, havia estat precedida 
l’any anterior per l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de la Co-
munitat Valenciana. Aquestes dues fites haurien de significar un 
canvi fonamental en la situació social del valencià en la nostra 
contemporaneïtat, ja que posarien les bases legals del seu procés 
de recuperació, a partir de la consideració com a llengua cooficial 
amb el castellà i amb la introducció als àmbits institucionals: ad-
ministració, ensenyament i mitjans de comunicació de titularitat 
pública. Així mateix, hauria de veure’s afavorida l’ampliació del 
seu ús social.
Les informacions estadístiques sobre la situació social del valen-
cià de què a hores d’ara podem disposar cobreixen pràcticament 
tot el període de referència i ens permeten, en conseqüència, ana-
litzar l’evolució seguida en tota la seua integritat. 
L’any 1985, només un any i mig després de l’aprovació de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià, es va realitzar el treball de camp 
de la primera enquesta sociolingüística d’àmbit valencià, encar-
regada per la Generalitat Valenciana i dirigida per les universitats 
de València i d’Alacant. L’any 1989 s’aplica la primera enquesta 
general sobre la situació social del valencià realitzada directa-
ment pel Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES) 
de la Generalitat Valenciana, que tindrà continuïtat els anys 1992, 
1995 i 2005. Així mateix, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua rea-
litza l’any 2004 una enquesta sobre la situació social del valencià 
sota els mateixos paràmetres que les anteriors i que les amplia en 
alguns aspectes que havien estat anteriorment objecte d’estudis 
sectorials per part del mateix SIES.
D’altra banda, i amb un plantejament metodològic diferent, per als 
anys 1986, 1991 i 2001 podem disposar d’informació sobre el conei-
xement del valencià en tot el territori de la Comunitat Valenciana, 
encara que no sobre l’ús, procedent de font censal o padronal.



Així mateix, tot i no ser estrictament comparables amb les fonts 
assenyalades anteriorment, alguns estudis realitzats pel Centro 
de Investigaciones Sociológicas complementen i matisen les in-
formacions derivades d’aquestes fonts, pel que fa a subperíodes 
dels quals no donen compte estrictament. Amb la finalitat de cobrir 
aquests subperíodes utilitzarem els estudis 2052 (any 1993) i 2299 
(any 1998) Uso de lenguas en comunidades bilingües: Comunidad 
Valenciana, així com l’Estudio sociológico de la Comunidad Va-
lenciana dels anys 2001-2002-2003-2004 i 2005 (estudis 2413, 2445, 
2480, 2560 i 2591, respectivament, on s’inclouen algunes preguntes 
referides al coneixement del valencià, ús i preferències). 
L’especialització sobre l’objecte d’estudi i l’acurada metodologia 
aplicada en les esmentades enquestes del SIES i de l’AVL fan 
que aquestes fonts d’informació siguen les més completes i ho-
mogènies i marquen els punts cronològics sobre els quals es pot 
disposar d’una visió més precisa (1985-1989-1992-1995-2004-2005), 
en especial entre els anys 1992 i 2005: cal tenir en compte que no-
més podem disposar d’informació plenament contrastada sobre 
el coneixement del valencià en la primera de la sèrie esmentada 
i que en la segona la formulació de la pregunta corresponent a la 
competència lingüística és diferent a la de la resta. D’altra banda, 
les dades obtingudes són comparables en nivells alts de desagre-
gació, ja que els anys 1989, 1992, 2004 i 2005 es realitzaren en cada 
cas més de 6.500 entrevistes. 
Les informacions derivades de les fonts esmentades indiquen un 
procés de recuperació del valencià durant els primers deu anys 
posteriors a l’entrada en vigor de la LUEV: a més de la inclusió 
en els espais lligats a l’esfera pública, es consoliden i eixamplen 
també els espais d’ús social. Es produeix un augment sostingut de 
la competència en valencià, des del punt de vista de les dimensi-
ons passives, i també es constata un desenvolupament qualitatiu, 
ja que evolucionen positivament les dimensions de competència 
activa. Així mateix, les enquestes del SIES corresponents als anys 
1989 i 1992 (i, en part, 1995) mostren una línia ascendent en l’evo-
lució de l’ús social en diferents àmbits de relació, encara que de 
menor intensitat.

Al llarg de la següent dècada, però, canviarà la tendència, amb 
una evolució fortament negativa en la comprensió i en la capaci-
tat de parla; es mantindrà, en canvi, la línia ascendent en compe-
tència escrita. No obstant això, és en l’evolució de l’ús social on 
s’observen els trets més negatius, que reforcen i aguditzen una 
tendència que ja es podia constatar en els seus inicis durant el 
quinquenni 1993-1998. 
L’avaluació social de la situació de la llengua, així com les ex-
pectatives i preferències socials en relació a la futura evolució 
del seu ús es configuren com a elements força significatius del 
procés sociolingüístic i formen part de la mateixa situació so-
cial de la llengua. Les variacions en les avaluacions del procés 
per part de la població resulten coherents amb l’evolució asse-
nyalada a grans trets en els paràgrafs precedents i es constata 
també un descens en les opinions favorables a un major ús del 
valencià. 

Dins d’aquest primer període observem com entre els anys 
1985 i 1992 els resultats de les respectives enquestes indiquen 
un augment del coneixement del valencià, escàs en la capaci-
tat de parlar-lo, però important en comprensió oral i capacitat 
de lectura i escriptura. En els municipis de la zona valencia-
noparlant les variacions positives poden observar-se en totes 
les dimensions, mentre que en la zona de predomini lingüístic 
castellà s’exceptua de les variacions positives la capacitat de 
parlar en valencià. Així mateix, augmenta la percepció social 
d’un major nivell d’ús i el suport al seu procés d’extensió. 
Aquest increment del coneixement del valencià està estretament 
correlacionat amb el factor educatiu, tant per la seua inclusió en 
el sistema d’ensenyament reglat, com per la realització de cursos 



per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del 
Valencià. 
Si prenem com a base informativa la font censal/padronal, en-
tre els anys 1986 i 1991 observarem un increment de la capacitat 
d’entendre el valencià, prou més important en la zona castellano-
parlant que en els municipis valencianoparlants. És especialment 
remarcable l’augment de competència entre la població menor de 
20 anys, encara que és general entre tots els grups d’edat de la 
població. 
Pel que fa a la capacitat de parlar en valencià, segons aquesta 
font, la variació és positiva, però escassa, i semblant en amb-
dues zones lingüístiques. L’augment de proporció de població 
que sap parlar en valencià es produeix entre els 5 i els 24 anys, 
especialment fins als 20, i es constata un estancament entre 
els 25 i els 39 i retrocedeix a partir dels 40 anys. Aquesta vari-
ació negativa estaria en bona part condicionada pel major pes 
que en les corresponents cohorts d’edat adquiririen els con-
tingents migratoris dels anys seixanta i setanta. Pel que fa a 
la capacitat de lectura i escriptura en valencià, s’observa un 
increment en la població de tots els grups d’edat, especialment 
en els municipis valencianoparlants.
Si ens fixem en la distribució comarcal del coneixement del valen-
cià, constatarem, en general, increments en el nivell de compe-
tència lingüística en valencià, notables en alguns casos. Respecte 
a la capacitat d’entendre el valencià, de llegir-lo i escriure’l, les 
variacions positives es produeixen en totes les comarques, excep-
tuant algunes situacions d’estancament: la Marina Alta (capacitat 
d’entendre el valencià), el Baix Maestrat (capacitat d’entendre el 
valencià) i la Plana d’Utiel-Requena (capacitat d’escriure en va-
lencià). Per contra, en la capacitat de parlar valencià s’observen 
algunes situacions d’estancament, i també de retrocés, i resulten 
rellevants les variacions negatives de la Marina Alta, la Marina 
Baixa, el Baix Maestrat, l’Alcalatén, el Camp de Túria, la Costera, 
la Ribera Baixa i la Vall d’Albaida.
Per altra banda, respecte a l’ús del valencià declarat per la pobla-
ció entrevistada els anys 1989 i 1992 en les respectives enquestes 

sobre el coneixement i l’ús del valencià, cal assenyalar les se-
güents variacions significatives que es posen de manifest entre 
els distints grups socials:
- Es produeix un augment de l’ús del valencià en totes les 
regions i àmbits de relació considerats, excepte en les compres 
a les grans superfícies comercials en l’Àrea Metropolitana de Va-
lència, Castelló i València, zones on disminueix, així com en les 
compres en botigues tradicionals i en les relacions d’amistat en la 
regió de València. L’ús escrit augmenta en totes les regions.
- D’acord amb la distribució per edat de la població entrevistada, 
el major increment d’ús oral del valencià té lloc entre la població 
de 45 a 54 anys i entre els joves de 15 a 24. Pel que fa a l’ús escrit, 
s’incrementa de manera inversament proporcional a l’edat.
- Entre la població procedent de fora de la zona valencianoparlant 
de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears s’observen vari-
acions negatives en l’ús oral del valencià. Pel que fa a l’ús escrit, 
les variacions són positives en tots els grups de població classifi-
cats en funció del seu lloc de naixement.
- Respecte a la influència del nivell d’estudis, l’augment de l’ús 
del valencià és general en tots els grups de població, encara que 
de més entitat entre els que tenen estudis de FP/Batxiller Supe-
rior o universitaris, especialment en ús escrit, aspecte en el qual 
s’observa un retrocés entre la població sense estudis i la que té 
estudis de Batxiller Elemental o equivalent. 
- Pel que fa a l’activitat principal de la població, l’increment més 
alt en l’ús oral del valencià es constata entre els estudiants, men-
tre que entre la població adscrita al sector secundari hi ha un des-
cens lleuger en tots els àmbits de relació, excepte a casa. L’aug-
ment de l’ús escrit és general en tots els sectors d’activitat. 
Cal destacar que en aquests anys de creixement econòmic i de 
recuperació de la crisi anterior (1974-1985) sobre la base de la li-
beralització del sistema econòmic i l’obertura a l’exterior (Espanya 
ingressa a la Unió Europea l’any 1986), un sector capdavanter com 
l’anomenat terciari avançat es posiciona de forma favorable res-
pecte al coneixement i l’ús del valencià, així com les seues pers-
pectives de futur. Podríem dir, doncs, que en aquests primers anys 



posteriors a la posada en marxa de les mesures previstes en la 
LUEV, el procés de recuperació del valencià va associat amb els 
sectors més modernitzats, encara en bona part sota la influència 
de les idees que van marcar la generació universitària dels anys 
seixanta del passat segle, una part substancial de la qual havia 
arribat a assolir quotes de poder.

Entre els anys 1992 i 1995 (el treball de camp de l’enquesta d’aquest 
any comença al mes d’abril, un poc abans de les eleccions auto-
nòmiques que significaran el canvi en l’orientació política de la 
Generalitat; per tant, reflecteix encara la situació precedent), si bé 
continua augmentant el coneixement del valencià, ja es constata 
un estancament en el seu ús social, especialment en els àmbits 
de relació més privats o informals (precisament allí on és més 
utilitzat): a casa, en les relacions d’amistat, en les compres a les 
botigues tradicionals, i també en les compres a les grans superfí-
cies comercials. En canvi, es produeix un lleuger increment en les 
relacions amb persones desconegudes. Així mateix, disminueix 
respecte al subperíode anterior la percepció social que el valen-
cià s’usa més que els anys precedents i baixa també la proporció 
de població favorable a l’increment de l’ús social: les variacions 
negatives més importants en la percepció de major ús del valencià 
respecte als anys anteriors s’observen entre la població resident 
a les comarques de la regió d’Alacant, entre els majors de 55 anys, 
la població activa en situació d’atur i entre els jubilats. Els des-
censos majors en el suport a una major utilització corresponen als 
majors de 65 anys, població nascuda fora de la zona valenciano-
parlant de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears, població 
integrada en el sector primari i, especialment, població activa en 
situació d’atur. Entre la població nascuda fora de la zona valen-
cianoparlant de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears hi 
havia més proporció de partidaris de mantenir igual l’ús del valen-
cià (l’opció majoritària) o que disminuïra, que d’incrementar el seu 
ús social (l’any 1992 les dues primeres opcions també superaven 

l’última —encara que per menys diferència— entre la població 
nascuda en la zona de predomini lingüístic castellà). Així mateix, 
també en la regió d’Alacant s’observa que, per poca diferència, 
predominava la preferència pel manteniment o disminució de l’ús 
del valencià enfront de la possibilitat d’incrementar-lo.
Així doncs, els sectors de població més exposats a la crisi eco-
nòmica dels anys 1992-1993 són els que primer evolucionaren 
negativament en les seues actituds respecte a l’extensió de 
l’ús del valencià.
En el context de l’Estat espanyol, aquesta crisi va afectar espe-
cialment la Comunitat Valenciana, i a partir de la recuperació 
econòmica iniciada l’any 1994 comencen a albirar-se importants 
canvis d’ordre econòmic, social i cultural, entreteixits amb les 
conseqüències de la mundialització subsegüent a la caiguda del 
mur de Berlín, que inicien un nou model que implicarà alteracions 
substancials en el sistema de valors i noves actituds respecte a 
l’esfera pública, amb un declivi dels valors que anaven associats 
a la recuperació del valencià dels anys precedents. 

Amb el començament de la segona meitat de la dècada dels 
noranta s’inicia la segona gran etapa del període que va des de 
l’aprovació de la LUEV fins a l’actualitat i que coincideix amb la 
consolidació dels canvis socials que, com assenyalàvem ante-
riorment, començaven a albirar-se dos o tres anys abans. Aquests 
canvis suposaran alteracions de gran rellevància en tots els or-
dres de la vida social i es produeixen paral·lelament i relacionats 
amb l’inici del boom immobiliari, condicionat principalment per la 
millora de la renda familiar disponible, la baixada de tipus d’inte-
rés, la demanda residencial estrangera, l’increment de població 
immigrant i la baixa rendibilitat d’actius d’inversió alternatius. El 
sector de la construcció es constituirà com a motor del creixe-
ment econòmic en estreta relació amb el sector turístic, i aquest 
model de creixement tindrà un fort impacte sobre el territori i so-
bre el teixit social, ja que suposarà processos de reurbanització 



que alteraran substancialment les relacions socials en un termini 
relativament breu, en especial implicarà unes noves actituds so-
cials respecte a l’esfera pública.
Paral·lelament es produirà, amb els canvis de l’estructura pro-
ductiva, la crisi dels sectors tradicionals, amb una pèrdua de 
pes relatiu de bona part d’aquells segments de població usuaris 
tradicionals del valencià en major proporció que la resta de la 
població: sector primari, no assalariats, residents en els munici-
pis de menys de 10.000 habitants. 
Al llarg d’aquest decenni es produeix una forta baixada del co-
neixement oral i de l’ús del valencià, així com també un descens 
de la percepció social de l’ús i de les opinions favorables al pro-
cés d’extensió. Les variacions més negatives s’observen en les 
regions d’Alacant, l’Àrea Metropolitana de València i Castelló. 
Cal assenyalar que en la zona castellanoparlant, en canvi, es 
produeix un estancament en la comprensió oral del valencià i 
augmenta la capacitat de parlar-lo.
D’acord amb les dades de les enquestes efectuades pel CIS, es 
pot observar que durant el quinquenni comprés entre els anys 
1993 i 1998 es produeix ja l’estancament en el coneixement oral 
del valencià, encara que continua augmentant la capacitat de lec-
tura i escriptura. L’ús del valencià a casa (àmbit on més s’utilitza) 
disminueix i s’estanca l’ús fora de la llar. La percepció social de 
l’evolució de l’ús del valencià respecte als deu anys precedents 
indica una situació entre positiva i detinguda. 
Entre els anys 1998 i 2001 podem comparar els resultats de l’enques-
ta del CIS amb les dades corresponents al cens de població, respec-
tivament, ja que la formulació de la pregunta sobre el coneixement 
del valencià és idèntica (restringint les dades censals a l’univers po-
blacional corresponent a l’enquesta, per tal d’aconseguir la màxima 
homogeneïtat en les respectives informacions) en ambdues fonts. 
Amb aquestes premisses, podem establir que al llarg d’aquests tres 
anys té lloc un important descens de la competència oral en valen-
cià, mentre que continua pujant la competència escrita.
D’acord amb les dades corresponents als respectius estudis 
del CIS, entre els anys 2001 i 2005 s’observa una situació d’es-

tancament en el coneixement i l’ús del valencià, mentre que 
sembla haver-hi un lleuger increment de les actituds favora-
bles a l’augment del seu ús.
Les dues últimes enquestes de l’AVL-2004 i del SIES-2005 ens 
informen de lleugeres disminucions en la capacitat d’entendre i 
parlar el valencià, no significatives, mentre que la capacitat de 
lectura i escriptura continua augmentant. Pel que fa a l’ús decla-
rat del valencià, disminueix en les relacions al carrer, amb gent 
desconeguda i en les compres al xicotet comerç (botigues tradi-
cionals). Per contra, el castellà retrocedeix en les compres a les 
grans superfícies comercials, àmbit en què augmenta l’ús indistint 
d’ambdues llengües, com també al carrer, amb gent desconeguda. 
En les relacions més privades (a casa i amb els amics) no es cons-
taten variacions rellevants. La proporció de respostes que reflec-
teixen la percepció d’una evolució negativa en l’ús del valencià 
al llarg dels darrers anys experimenta un augment significatiu. A 
més a més, hom pot observar un increment de la proporció d’opi-
nions favorables a la disminució del seu ús.
Així doncs, pel que fa a l’ús social del valencià, caldrà concloure 
que en el breu termini de temps que va de 1998 a 2001 es con-
centra especialment la davallada constatada al llarg de l’última 
dècada: si el descens és molt fort entre 1995 i 2004, però no ho és 
tant durant el quinquenni 1993-1998, forçosament arribarem a la 
conclusió assenyalada. 

Recapitulant, doncs, durant la dècada dels noranta es produirà un 
important increment de la proporció de població capaç d’entendre 
el valencià en la zona de predomini lingüístic castellà i més lleuger 
en la zona valencianoparlant, amb descensos rellevants en algu-
nes comarques (de dos o més punts percentuals: l’Alcalatén, la 
Safor), especialment a la Marina Alta (-9,3). Aquest increment el 
trobem generalitzat entre la població de qualsevol edat. 
Pel que fa a la capacitat per a parlar en valencià, s’observa en la 
zona castellanoparlant un augment de la proporció de població 



que manifesta aquesta competència, mentre que en la zona de 
predomini lingüístic valencià es produeix la situació inversa, amb 
caigudes importants (de cinc o més punts) a l’Alt Maestrat, el Baix 
Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta, el Camp de Túria, la Ribera 
Alta, la Ribera Baixa, la Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, el Com-
tat, la Marina Baixa i, especialment, la Marina Alta. Entre la pobla-
ció de 3 i 4 anys es pot constatar també un descens; s’incrementa 
entre els 5 i els 29 anys, i baixa a partir dels 30 anys d’edat.
La capacitat de llegir i escriure en valencià augmenta en la zona 
valencianoparlant i en la zona castellanoparlant, així com entre 
tots els grups d’edat.
Entre les ciutats de més de 50.000 habitants incloses en la zona 
valencianoparlant de la Comunitat Valenciana, Alcoi i Gandia són 
les que mostren les proporcions més elevades de població amb 
coneixements de valencià i Castelló se situa a continuació, per 
davant de Sagunt, Torrent i València, totes per damunt la mitjana. 
Paterna queda ja situada per sota la mitjana i els últims llocs cor-
responen a Elx, Alacant i Benidorm.
Dins de la zona castellanoparlant, Elda ocupa el primer lloc en 
proporció de població que coneix el valencià, per davant d’Oriola 
i Torrevella.
Entre 1991 i 2001 l’evolució en capacitat de lectura i escriptura en 
valencià ha estat positiva en totes les ciutats. En comprensió oral 
i capacitat de parla, ho ha estat també a Alacant, Elda, Elx, Oriola, 
Paterna, Sagunt, Torrent, Torrevella i València. Per contra, les ciu-
tats d’Alcoi, Benidorm, Castelló i Gandia (especialment) mostren 
variacions negatives en coneixement oral.
Si observem en conjunt el període estudiat, entre els anys 1985 
i 2005 hom pot constatar una lleugera disminució (-2,2 punts) 
en la proporció de població resident a la Comunitat Valenciana 
que és capaç d’entendre el valencià, una disminució important 
de la que és competent per a parlar-lo (-7,4 punts) i un notable 
increment de la que declara poder llegir (+22,2 punts) i escriure 
(+21,1 punts) en valencià. Ara bé, com véiem abans respecte a 
la dècada dels noranta, en el període 1992-2005 els descensos 
en competència oral es registren només en la zona de predo-

mini lingüístic valencià, mentre que en la de predomini castellà 
l’increment es produeix en totes les dimensions de la compe-
tència lingüística.
Pel que fa a l’ús social del valencià (a nivell oral), i prenent com 
a punt de partida l’any 1989, s’observa un descens generalitzat 
en tots els àmbits de relació considerats, de més entitat que el 
corresponent a la capacitat de parlar-lo: la proporció de pobla-
ció que fa una utilització predominant o exclusiva del valencià a 
casa ha baixat 9,3 punts, 10,6 en les relacions d’amistat, 12,8 en 
les compres en les botigues tradicionals (els canvis de caràcter 
socioeconòmic al llarg del període impliquen, no obstant això, una 
variació notable en el significat d’aquest àmbit de relació) i 7,8 en 
les compres en les grans superfícies comercials. 
Així mateix, i coherentment amb el que acabem de comentar, la 
proporció de població que sap parlar en valencià però utilitza 
predominantment el castellà ha augmentat notablement entre 
1992 i 2005: en les relacions a casa s’ha passat del 19% al 28,7%; 
amb els amics, del 13,5% al 23,5%; al carrer, amb gent descone-
guda, del 31,1% al 39,8%; en les compres a les botigues tradici-
onals, del 16,9% al 30,7%, i en les grans superfícies comercials, 
del 37,2% al 43,6%. 
En canvi, la proporció dels que declaren escriure en valencià en 
alguna ocasió ha pujat 9,3 punts des de l’any 1989 i representa el 
27,4% de la població entrevistada l’any 2005 en la zona de predo-
mini lingüístic valencià.
Entre els anys 1985 i 2005 es produeix un descens de 14,1 punts 
de la proporció de població entrevistada en la zona valencia-
noparlant que creu que s’ha produït un increment en l’ús del 
valencià en relació als respectius anys precedents. També hi 
ha una disminució de 3,4 punts en la proporció de partidaris 
d’estendre el seu ús.
En el període transcorregut entre els anys 1992 i 2005 té lloc un 
increment de 17,6 punts en la proporció de població de la zona 
de predomini valencianoparlant que pensa que el valencià s’usa 
poc o gens, mentre que hi ha una disminució d’11,3 respecte 
l’opinió que s’usa prou o molt.



Ara bé, l’evolució del coneixement i l’ús del valencià no ha estat 
uniforme entre tots els segments de població i cal destacar sobre 
això els següents aspectes:
- Des del punt de vista territorial, en la zona castellanoparlant hi 
ha hagut també una evolució positiva en el coneixement oral del 
valencià, com ja hem dit abans. Dins de la zona valencianoparlant, 
l’evolució més negativa en el coneixement i l’ús del valencià ha 
tingut lloc en les regions d’Alacant, la de Castelló i l’Àrea Metro-
politana de València, i es contraposa a les de València i, especi-
alment, Alcoi-Gandia, regions que registren variacions negatives 
més reduïdes. Així mateix, a Alacant i Castelló s’observa una evo-
lució més negativa en el suport al procés d’extensió del valencià.
 - Les dones experimenten una evolució més positiva que els ho-
mes en competència escrita en valencià (pràcticament igualant-se 
amb ells), tot i partir d’un nivell més baix en aquesta dimensió es-
tretament correlacionada amb el nivell d’estudis. Les variacions en 
competència oral són semblants entre homes i dones. En canvi, les 
dones mostren un retrocés un poc major en l’ús oral del valencià.
- D’acord amb la classificació per grups d’edat, les variacions 
més negatives en comprensió i capacitat de parlar en valencià 
s’aprecien entre la població de 35 a 44 anys i entre els majors de 
55 anys (en especial de 65 i més anys). En canvi, la població més 
jove (de 15 a 24 anys) experimenta una evolució menys negativa 
en competència oral i en ús del valencià, i s’estanca, per contra, 
en la capacitat de lectura.
- La població nascuda en la zona castellanoparlant de la Comunitat 
Valenciana mostra variacions positives importants en competència 
oral, inversament als nascuts en la zona valencianoparlant, Catalu-
nya, Balears, en la resta de comunitats autònomes o en l’estranger. 
La població arribada a la Comunitat Valenciana durant els deu 
anys precedents a la realització de les enquestes respectives 
mostra un increment molt important d’opinions favorables a un 
menor ús social del valencià.
- D’acord amb la distribució per nivell d’estudis, la població que 
compta amb estudis universitaris mostra una evolució positiva en 
comprensió oral del valencià i en capacitat de parlar-lo. Així ma-

teix, entre els anys 1989 i 2005 no es constata una disminució de 
l’ús del valencià per part d’aquest grup de població.
- Pel que fa al sector d’activitat principal, l’agricultura i el comerç 
concentren la població amb una evolució més negativa en el co-
neixement i l’ús del valencià i en el suport al procés d’extensió 
en el segon cas. Cal remarcar també la variació negativa en la 
capacitat de lectura en valencià dels estudiants. 
- Entre la població no assalariada s’observa una pitjor evolució en el 
coneixement i l’ús del valencià que entre la població assalariada (entre 
la qual hi ha hagut una incidència comparativament menor dels canvis 
demogràfics: inferior disminució entre esta de la proporció de població 
nascuda en la zona valencianoparlant, Catalunya o Balears).
- Al final del període s’observa un menor ús del valencià per part de la 
població que manifesta tenir la competència suficient per a fer-ho. 
Si ens fixem exclusivament en la població nascuda en la zona 
valencianoparlant de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Bale-
ars i resident en la zona de predomini lingüístic valencià, per tal 
d’evitar la incidència de la població immigrada (tant per motivació 
sociolaboral com residencial) en el descens del coneixement i l’ús 
del valencià, observarem un descens de 8 punts en la proporció 
de població capaç d’entendre el valencià i també en la capacitat 
de parlar-lo. La competència lectora augmenta 12 punts i la ca-
pacitat d’escriure, 21. L’ús predominant o exclusiu del valencià a 
casa baixa 13 punts, 10 en les relacions d’amistat, com també al 
carrer, amb gent desconeguda, 16 en les compres en les botigues 
tradicionals i 7 en les grans superfícies comercials. El suport a 
l’increment de l’ús del valencià disminueix 6 punts. 
Entre els anys 1992 i 2005 les diferències més negatives en el co-
neixement oral del valencià corresponen als residents en la regió 
d’Alacant i en l’Àrea Metropolitana de València, a la població ma-
jor de 35 anys, amb nivell baix d’estudis i als integrats en el sector 
comerç. Entre els joves de 15 a 24 anys no hi ha variacions impor-
tants en la capacitat de parlar en valencià i s’incrementa entre la 
població amb estudis universitaris i els estudiants. Respecte a la 
capacitat de lectura en valencià, l’augment de competència més 
important s’adverteix entre els majors de 44 anys, dones, població 



amb nivell baix d’estudis, integrats en el sector primari i mestres-
ses de casa, és a dir, entre aquells sectors de població que partien 
de nivells més baixos. Cal assenyalar que s’observa una disminu-
ció de la proporció d’estudiants capacitats per a llegir en valencià 
i un estancament entre la població més jove (de 15 a 24 anys). 
Aquest segment de població ha estat escolaritzat amb la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià en vigor i presenta uns percentatges 
d’incompetència total del 2% en comprensió oral del valencià, del 
9% en capacitat de parlar-lo, del 7% en capacitat de llegir-lo i del 
9% en capacitat d’escriure’l.
Pel que fa a l’ús del valencià entre aquesta població autòctona, 
s’observa que les variacions negatives més rellevants corres-
ponen als majors de 44 anys, a les dones, a la població amb un 
nivell baix de formació acadèmica, als integrats en el sector del 
comerç (especialment), mestresses de casa i residents en les re-
gions d’Alacant, de Castelló i l’Àrea Metropolitana de València. En 
canvi, la població amb estudis universitaris s’ha mantingut en el 
mateix nivell d’ús del valencià.
És força rellevant el descens del suport al procés d’extensió de 
l’ús del valencià entre la població que treballa en el sector co-
merç, així com entre els residents en la regió d’Alacant.  

La correcta comprensió de l’evolució del coneixement i l’ús del 
valencià per part del conjunt de la població resident a la Comuni-
tat Valenciana reclama fer paleses les diferències fonamentals en 
la composició de les mostres corresponents a les enquestes els 
resultats de les quals hem estat analitzant. Aquestes diferències 
reflecteixen alteracions notables en les característiques pobla-
cionals que conformen la societat valenciana. En aquest sentit, 
entre els anys 1992 i 2005 observem les següents variacions sig-
nificatives:
- La proporció de població entrevistada nascuda en la zona va-
lencianoparlant de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears 
passa del 69% al 61%, amb la distribució de la taula 1.

Taula 1. Distribució regional dels nascuts en VP, Catalunya i Balears. Percentatges. 



- Hi ha una important pèrdua de pes relatiu de la població resident 
tota la seua vida a la Comunitat. La disminució percentual és sem-
blant en tots el trams d’edat, excepte entre la població de 55 a 64 
anys, que mostra la variació negativa menor. 
- Augmenta el pes relatiu de la població immigrada als anys sei-
xanta i primers setanta (més de 30 anys de residència a la Comuni-
tat), especialment entre la població més gran, com és lògic.
- La població resident a la Comunitat des de menys de 10 anys 
abans de la data de realització de les respectives enquestes 
passa de ser el 3% dels entrevistats a ser el 8% (reflex de la 
immigració recent, especialment des de 1998). La incidència 
d’aquest increment és major entre la població menor de 45 
anys, mentre que les modificacions positives inferiors es donen 
entre els majors de 64 anys. 
Les variacions regionals són les de la taula 2.
- En conjunt, hi ha un lleuger descens del pes relatiu de la població 
resident entre 10 i 30 anys a la Comunitat Valenciana.
A més a més, hom pot observar: 
- Un envelliment relatiu de la població.
- Una disminució del percentatge de població resident en els mu-
nicipis de menys de 10.000 habitants. 
- Un augment de la proporció de població resident en la regió 
d’Alacant (especialment) i en la zona castellanoparlant, correlatiu 
amb una disminució de la participació relativa de les regions de 
València, de l’Àrea Metropolitana de València i de les comarques 
centrals d’Alcoi-Gandia, amb relativa estabilització de Castelló.
- Un increment del nivell general d’estudis.
- Una disminució del percentatge de població enquadrada en 
els sectors primari i secundari i, en conseqüència, un aug-
ment del terciari (encara que amb una estabilització relativa 
—molt xicoteta disminució— del comerç). Així mateix, una 
baixada de la proporció de població estudiant i de les mes-
tresses de casa.
- Un descens de la població activa no assalariada i un increment 
de població jubilada. 

L’evolució descrita ha portat a la situació actual que, sobre la base 
de les enquestes de l’AVL i del SIES-2005, caracteritzarem sintèti-
cament de la manera següent.
La proporció més elevada de població competent en valencià 
s’observa en les regions d’Alcoi-Gandia i de València, en els mu-
nicipis menors de 25.000 habitants, entre els joves de 15 a 24 anys, 
la població amb estudis universitaris, els estudiants, la població 
que es considera de classe alta o mitjana-alta i l’autoubicada 
ideològicament més a l’esquerra.
Inversament, la proporció més baixa de població competent en 
valencià es registra a les comarques integrades en la regió d’Ala-
cant i en l’Àrea Metropolitana de València, en les quatre ciutats 
de més de 100.000 habitants, entre els majors de 64 anys (excepte 
en la capacitat de parlar en valencià), amb el nivell inferior d’estu-
dis, en els sectors de la construcció (competència oral) i primari 
(competència escrita), població autoadscrita a la classe baixa i 
mitjana-baixa i situada ideològicament al centre-dreta.
La principal via d’aprenentatge del valencià, en la seua dimensió 
oral (capacitat de parlar-lo), és la familiar, seguida pel sistema 
educatiu, amb escassa representativitat de la resta d’opcions. En-
tre la població de 15 a 24 anys l’escola és l’agent principal en l’ad-
quisició de la capacitació per a parlar valencià, per davant de la 
família. Entre els 25 i 34 encara resulta força significativa, encara 
que ja per darrere del medi familiar, i descendeix progressivament 
amb l’increment de l’edat.
En la dimensió escrita, l’escola és l’agent principal en l’aprenen-
tatge, tot i que la formació autodidacta també resulta força signifi-
cativa, especialment en la població major de 35 anys, lògicament. 
Cal remarcar que la població menor de 45 anys (i especialment els 
més joves) manifesta una major capacitat de lectura en valencià 
que aptitud per a parlar-lo.
Pel que fa a l’ús del valencià, el nivell més alt s’observa entre la 
població resident en les regions de València i d’Alcoi-Gandia, en 
els municipis amb població inferior als 10.000 habitants, entre els 



majors de 64 anys, amb el nivell inferior d’estudis, integrats en el 
sector primari, jubilats, de classe mitjana i autoubicats ideològica-
ment més a l’esquerra.
En canvi, els segments de població que menys utilitzen el valen-
cià corresponen a població resident a les comarques d’Alacant i 
l’Àrea Metropolitana de València, en les quatre poblacions de més 
de 100.000 habitants, la població de menys de 35 anys (especial-
ment la que té de 25 a 34), amb una formació acadèmica mitjana 
(equivalent a Batxiller Superior o Formació Professional), població 
integrada en el sector de la construcció (sense massa diferència 
amb la població del sector terciari) i autoubicats ideològicament 
al centre i centre-esquerra.
El major suport al procés d’extensió de l’ús del valencià es troba 
entre la població resident en la zona valencianoparlant, en la regió 
de València, nascuda en la dècada dels anys quaranta, amb estu-
dis universitaris, estudiants i treballadors del sector industrial, de 
classe alta i mitjana-alta i situats ideològicament a l’esquerra.
Per contra, el suport més baix a l’increment de l’ús del valencià es 
concentra entre els residents en la regió d’Alacant, població amb 
el nivell d’estudis inferior, integrats en el sector del comerç, de 
classe baixa i mitjana-baixa i autoubicats ideològicament al cen-
tre i centre-dreta. 
El coneixement i l’ús del valencià resulta determinat tant o més 
que pel lloc de naixement o el temps de residència a la Comunitat 
Valenciana per la procedència familiar de la població. El 71,2% de 
la població resident en la zona valencianoparlant que sap parlar 
valencià ha nascut i procedeix familiarment de la zona valencia-
noparlant de la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears. 
Cal fer notar que no són molt importants les diferències d’ús del 
valencià entre la població procedent d’altres comunitats autòno-
mes, la nascuda en l’estranger i la nascuda en la zona valencia-
noparlant, Catalunya o Balears, amb pares d’altres procedències. 
Així doncs, la població usuària del valencià és bàsicament l’au-
tòctona, amb procedència familiar també autòctona: al voltant del 
85% de la població que utilitza predominantment el valencià, quan 
només representa el 50,7% de la població total. 

Taula 2. Distribució regional dels residents menys de 10 anys a la CV. Percentatges.



Els canvis observats al llarg del període en la composició de la 
població entrevistada explicarien, en bona part, els descensos 
constatats en la competència oral en valencià a partir de la major 
incidència en el conjunt de la població de la Comunitat Valenciana 
d’aquells segments implicats en situacions desfavorables per a 
l’adquisició de competència en valencià. Tanmateix, això no expli-
ca la persistència d’aquests condicionaments negatius, especial-
ment pel que fa a la població arribada a la Comunitat Valenciana 
durant la dècada dels seixanta i a la que, tot i haver nascut a la 
Comunitat Valenciana, procedeix familiarment d’altres contrades. 
La qüestió és diferent respecte a la població immigrada més re-
centment, sobretot si tenim en compte que el contingent més im-
portant d’arribades es concentra, en gran part, a partir de finals 
de la dècada dels noranta, malgrat que aquests canvis, almenys 
en determinades comarques i tipus de població nouvinguda, no 
serien tan recents. 
El major descens en l’ús del valencià respecte al nivell de compe-
tència declarat i, a més, en uns àmbits de relació que no multipli-
carien l’efecte d’una presència de població d’origen no valencia-
noparlant que no tindria la competència necessària per a utilitzar 
el valencià no poden ser explicats únicament basant-se en els 
canvis demogràfics. 
Cal tenir en compte que el fet que la població nascuda fora de 
la Comunitat Valenciana, Catalunya o Balears experimente una 
evolució més negativa en termes relatius en l’ús del valencià pot 
considerar-se una conseqüència ben lògica a partir d’un descens 
de l’ús del valencià important en termes absoluts per part de la 
població autòctona, encara que aquest descens siga menor en 
termes relatius, ja que l’efecte demostració induirà una baixada 
superior en aquells sectors de població que, en principi, parteixen 
de condicions menys favorables per a usar el valencià.
L’augment de la proporció de població immigrada més recentment 
és evident que farà que la proporció total de població amb com-
petència en valencià siga menor, així com que l’ús general del va-

lencià disminuïsca. Ara bé, per tal d’entendre per què aquest seg-
ment de població manifesta al final del període un menor nivell de 
competència i d’ús, així com una actitud molt menys favorable al 
seu procés d’extensió, caldrà considerar dos tipus de qüestions: 
d’una banda, el fet important que l’any 2005 la immigració recent 
ho siga encara més que l’any 1992, així com molt més nombrosa i, 
per tant, amb una incidència diferent des del punt de vista territo-
rial. També, però, i molt especialment, que la societat receptora, 
que es configura com a model de referència, tinga comportaments 
i actituds diferents en les dues dates esmentades, de forma que 
en la segona condicione molt menys favorablement envers el co-
neixement i ús del valencià que en la primera a la població arriba-
da a la Comunitat Valenciana més recentment. Més enllà de les 
variacions demogràfiques, doncs, cal insistir en l’estreta relació 
dels canvis de caràcter social, econòmic, polític i cultural amb els 
canvis en el sistema sociolingüístic i ens remetem en aquest sentit 
a altres apartats de la present publicació.

Ressenyem les publicacions que ofereixen una base estadística 
sobre el coneixement o l’ús del valencià derivada de les dades 
censals i padronals o d’enquestes estadísticament representati-
ves d’àmbit general: 
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA: Llibre blanc de l’ús del valencià-I. 

Enquesta sobre la situació social del valencià, Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, València, 2005.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Uso de lenguas en comunida-
des bilingües (I) : Comunidad Valenciana, Estudio 2052, 1993. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Uso de lenguas en comunida-
des bilingües (II). Comunidad Valenciana, Estudio 2299, 1998.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Situación social y política de 
la Comunidad Valenciana, Estudio 2413, 2001.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Estudio sociológico de la Co-
munidad Valenciana, Estudio 2445, 2002. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Estudio sociológico de la Co-

munidad Valenciana, Estudio 2480, 2003. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Estudio sociológico de la Co-

munidad Valenciana, Estudio 2560, 2004.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS: Estudio sociológico de la Co-

munidad Valenciana, Estudio 2591, 2005. 

CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA: Padró municipal d’habitants 1986, 

vols. 1-4, Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat 

Valenciana, València, 1987.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA: Coneixement del valencià. Anàlisi 

dels resultats del Padró d’Habitants de 1986, Conselleria de Cultura, 

Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, València, 1989.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA: El valencià en el sector ter-

ciari avançat, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 

Generalitat Valenciana, València, 1989.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA: Balanç i perspectives de la 

promoció del valencià, 1983-1993, Conselleria de Cultura, Edu-

cació i Ciència de la Generalitat Valenciana, València, 1994.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA: Balanç i perspectives de la 

promoció del valencià, 1994-1995, Conselleria de Cultura, Edu-

cació i Ciència de la Generalitat Valenciana, València, 1995.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT: Anàlisi dels resultats del 

Cens d’Habitants de 1991, Conselleria de Cultura, Educació i 

Esport de la Generalitat Valenciana, València, 1998.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT: Coneixement i ús social del 

valencià (llibre, separata i CD), Conselleria de Cultura, Educa-

ció i Esport de la Generalitat Valenciana, València, 2004.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT: Enquesta 2005 sobre conei-

xement i ús social del valencià (síntesi de resultats). 

(http://www.edu.gva.es/polin/docs/sies_docs/desp_interactiu/llibre.html).

1. Regió d’Alacant: el Baix Vinalopó, l’Alacantí, les Valls del Vina-
lopó, la Marina Baixa. 
2. Àrea Metropolitana de València: València, l’Horta Nord, l’Horta 
Oest, l’Horta Sud. 
3. Regió d’Alcoi-Gandia: la Marina Alta, el Comtat, l’Alcoià, la Vall 
d’Albaida, la Safor. 
4. Regió de Castelló: la Plana Baixa, la Plana Alta, l’Alcalatén, l’Alt 
Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports. 
5. Regió de València: la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el 
Camp de Túria, el Camp de Morvedre. 
6. Zona castellanoparlant: l’Alt Millars, l’Alt Palància, el Racó 
d’Ademús, els Serrans, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel, la Vall 
d’Aiora, la Canal de Navarrés, l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el 
Baix Segura.



Padró de població 1986. Censos de població 1991 i 2001.

Font: Coneixement i ús social del valencià. Servici d’Investigació i 
Estudis Sociolingüístics. Secretaria Autonòmica de Cultura i Polí-
tica Lingüística, Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Genera-
litat Valenciana (llibre, separata i CD). 2004.

Elaboració pròpia

Taula 1. Competència lingüística. Població de 3 i més anys. CV.

Taula 2. Competència lingüística. Població de 3 i més anys. Variacions interanuals.



Enquestes SIES i AVL.

Fonts: Coneixement i ús social del valencià. Servici d’Investigació 
i Estudis Sociolingüístics. Secretaria Autonòmica de Cultura i Po-
lítica Lingüística, Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Gene-
ralitat Valenciana (llibre, separata i CD). 2004.
Enquesta 2005 sobre coneixement i ús social del valencià (síntesi 
de resultats).
Llibre blanc de l’ús del valencià–I. Enquesta sobre la situació soci-
al del valencià. 2004, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, València, Col. «Recerca», 2.

Elaboració pròpia

ANYS 1985 I 1989: POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 
ANYS 1992, 1995, 2004 I 2005: POBLACIÓ DE 15 I MÉS ANYS

Taula1. Competència lingüística. Total CV.



Taula 2. Competència lingüística segons el predomini lingüístic.

Taula 3. Ús oral a casa. VP.

Taula 4. Ús oral amb els amics. VP.



Taula 5. Ús oral. Parla al carrer (amb gent desconeguda). VP.

Taula 6. Ús oral. Parla en les compres a les botigues tradicionals. VP.

Taula 7. Ús oral. Parla en les compres a les grans superfícies comercials. VP.



Taula 1. Avaluació de l’ús general del valencià actualment. VP.

Taula 2. Avaluació de l’evolució recent de l’ús general del valencià. VP.

Taula 3. Avaluació de l’ús desitjable del valencià. VP.Taula 8. Ús oral. Parla en el treball. VP.

Taula 9. Ús escrit. VP.



Taula 1. Variacions interanuals. Competència lingüística. CV. Taula 2. Variacions interanuals. Competència lingüística. Segons predomini lingüístic.



Taula 3. Variacions interanuals. Ús oral. A casa. VP.

Taula 4. Variacions interanuals. Ús oral. Amb els amics. VP.

Taula 5. Variacions interanuals. Ús oral al carrer amb gent desconeguda. VP.

Taula 6. Variacions interanuals. Ús oral en les compres a les botigues tradicionals. VP.



Taula 7. Variacions interanuals. Ús oral en les compres a les grans superfícies comercials. VP.

Taula 8. Variacions interanuals. Ús escrit. VP.

Taula 9. Variacions interanuals. Avaluació de l’ús general del valencià actualment. VP.

Taula 10. Variacions interanuals. Avaluació de l’evolució recent de l’ús general 
del valencià. VP.

Taula 11. Variacions interanuals. Avaluació de l’ús desitjable del valencià. VP.

Taula 12. Variacions interanuals. Avaluació de la llengua utilitzada al treball. 
VP.
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de Reivindicació del valencià (Premi d’Assaig de la Generalitat, 2006) busquen una manera de parlar sobre 
el valencià que, alhora que siga objectiva, també siga assumible per una part majoritària de la societat 
valenciana.
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llibres com La substitució lingüística del català (l’administració eclesiàstica d’Elx en l’edat moderna) (1994), La 
variació lingüística en la consueta de la Festa d’Elx (2002) i La interrupció lingüística a Guardamar (2006).
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El capítol exposa l’avanç dels resultats d’una recerca sobre el procés d’in-
terrupció de la transmissió intergeneracional del valencià al si de la família. 
Després de passar revista als antecedents del fenomen, que ens fan recular 
fins al segle XVI, quan la noblesa valenciana abandona l’ús del valencià amb 
els seus descendents, s’entra en l’inici contemporani del procés, que té lloc 
a partir del decenni dels anys 30 del segle XIX al si de la burgesia de la ciutat 
de València. El fenomen s’escampa després entre els sectors benestants 
de les ciutats mitjanes: a Alacant des de mitjan segle XIX i a Alcoi, Castelló 
de la Plana i Elx en el trànsit dels segles XIX i XX. D’ací es difon a la resta 
del territori, especialment als àmbits semiurbans, dels quals han estat es-
collits per a l’estudi els de les localitats de Borriana, Sagunt, Burjassot, 
Alzira, Gandia, Petrer, Elda, Sant Vicent del Raspeig i Guardamar. El procés 
es repetix, normalment, a cada localitat en els mateixos termes: el fenomen 
s’introduïx per la classe alta i, d’ací, baixa per la piràmide social fins a 
cobrir els altres grups socials. Paral·lelament, i amb poques excepcions, en 
tots els àmbits urbans estudiats es produïx una expansió urbana que va del 
centre de la població als barris perifèrics. Així mateix, a la major part de les 
localitats es detecta els darrers anys el fenomen invers: la revernacularit-
zació, que consistix en la recuperació del valencià al si de famílies que no 
n’havien rebut la transmissió dels seus avantpassats.



Libro de los consejos del maestro Jaime Roig, poeta valenci-
ano. Escribióle en lengua lemosina y yo le traduxe para que 
mis hijos le puedan entender. [...] Conocí juntamente que es 
el libro un tesoro inestimable por los documentos que, disfra-
çados en lo burlesco de su composición, contiene la obra. Y 
porque mis hijos no carescan dellos, determiné traducirle los 
ratos que havía en divertirme de la tarea de mis ocupaciones. 
(L. Matheu i Sanç; apud Romeu, 1978: 103)

Això escrivia el noble valencià Llorenç Matheu i Sanç (o, segons 
altres fonts, Lorenzo Matheu y Sanz) l’any 1665 entre el pròleg 
i l’epíleg a la seua traducció del Spill de Jaume Roig. És a dir, 
els dos fills de Matheu, nascuts a València de sengles mares 
de l’aristocràcia valenciana, devien ser incapaços de llegir 
en la llengua del pare, qui els feia accessible un clàssic va-
lencià traduint-lo al castellà (Julià 1941, Romeu 1978). Certa-
ment, a mitjan segle XVII ja no era una raresa entre els nobles 
valencians la renúncia a la llengua pròpia per a criar els seus 
descendents. Per a retrobar una normalitat en la transmis-
sió lingüística familiar al si de la classe alta valenciana ens 
hem de remuntar al primer terç del segle XVI. Així, el 1561, el 
dramaturg Lluís del Milà (o Luis Milán), en una reedició de la 
seua obra El Cortesano, ambientada el 1535 (només 26 anys 
abans), es veu en la necessitat de justificar els usos lingüís-
tics que s’hi representaven:

todas aquellas damas y caballeros de aquel tiempo [...] en 
nuestra lengua valenciana [...] hablaban. (L. Milà, 1561 apud 
Fuster, 1975: 29)

Aquest fenomen no devia deixar indiferents els intel·lectuals 
valencians, bé per a adherir-s’hi, com degué ser el cas de 
Matheu quan li arribà el moment, bé per a protestar enèrgica-
ment, com veiem en Onofre Almudèver, coetani de Milà:

Si no fósseu ingrats a la llet que haveu mamat i a la pàtria 
on sou nats, no dormiríeu ab tan gran descuit [...] perdent 
les perles e margarites que, ab contínues vigílies, los vostres 

passats adquiriren, i aprés les vos deixaren. (O. Almudèver, 
1561; apud Sanchis Guarner, 1963: 37-38)

La metàfora de l’alletament, com a resultat de l’associació amb 
la transmissió de la llengua materna, esdevé un tòpic com a 
evidència de la importància que aquest canvi social comença-
va a adquirir:

veo que la lengua castellana se nos mete por las puertas de 
este Reyno y todos los valencianos la entienden y muchos la 
hablan, olvidados de su propia lengua; porque los no adverti-
dos tornen sobre sí y buelvan a su lengua natural que con la 
teta mamaron. (Martín de Viciana, 1574: 18)

Però el procés no s’atura i, a finals del cinc-cents, els ma-
teixos nobles castellanitzats ja exigien l’ús de la que havien 
convertit en llengua pròpia als seus criats:

HIPÓLITA: ¡Esperanza, Beatriz, 
Juana! ¡Hola Vicentilla! ¿Adónde 
estáis? ¿Ninguna responde?
ESPERANZA: Ya voy, señora. ¿Què 
mana? ¿Què mana vossa mercè?
HIPÓLITA: ¿No te he dicho que has de hablar 
castellano?
ESPERANZA. Descuidar 
me suelo, mas ya lo haré;
que el irse a lo natural
siempre la lengua, es muy llano.
HIPÓLITA: Habla siempre en castellano.
ESPERANZA. Y perdoná, si hablo mal.
(Guillem de Castro, 1599; apud Sanchis 
Guarner, 1963: 49)

L’afermament del castellà com a llengua distintiva de l’aris-
tocràcia ens ajuda a entendre més bé el comportament de 
Matheu a mitjan sis-cents i a explicar-nos l’estabilització del 
fenomen en la centúria següent, tal com mostren les següents 
cites, referides a diferents moments del segle XVIII. La primera 
pertany a Tomàs Güell, un dominic valencià que denuncia en 
1734 els patricis valencians perquè:



hablan castellano a todas horas, con muestras que despreci-
an la lengua nativa. (apud Ferrando & Nicolás, 2005: 268)

La segona és de 1763 i prové d’Asencio Sales, bisbe valencià des-
tinat a Catalunya, des d’on s’adreça a Gregorio Mayans:

El desamor a la lengua del país es mayor en Valencia que aquí; 
pues muchos padres no permiten que sus hijos aun privadamente 
hablen una palabra en valenciano, diciendo que eso es cosa de 
labradores o rústicos. (apud Casanova, 1988: 395, nota 11)

I la tercera cita del set-cents correspon a una descripció que fa un 
religiós escolapi el 1790:

en Valencia [...], aunque entre la plebe suena su vulgar lengua, la 
gente culta y distinguida apenas usa otro idioma que el castellano. 
(apud Marfany, 2001: 486)

Atés que els nobles residixen sobretot al cap i casal, aquest 
contrast lingüístic es percep sobretot a la ciutat de València:

Tanta es la necesidad que tiene el común de esta ciudad, en 
la inteligencia de su lengua materna, como en el de la caste-
llana, que aun para el trato familiar casi la usa. (Carlos Ros, 
Raro diccionario valenciano, 1770; apud Climent, 2003: 145)

En aquest context, es tanca l’edat moderna amb dos sectors 
sociolingüístics antagònics: la noblesa, totalment castellanit-
zada, i la resta de la població, que manté l’ús de l’idioma ances-
tral. Així entrem al segle XIX, caracteritzat per un reemplaça-
ment en el sector social dirigent. La burgesia és la nova classe 
social que pren el relleu. Al principi, la suplència de la classe 
dirigent no implica l’emulació del seu comportament lingüístic. 
En paraules de Joan Fuster (1992: 146-147):

la nova burgesia que desplaçava la ja decaiguda aristocrà-
cia tradicional mantenia el català com a llengua familiar [...] 
a base d’induccions tangencials [...] el fet que Vicent Salvà 
[...] escrivís el 1831 un poema en català per a l’àlbum d’una 
senyoreta Beltran de Lis: en els tràmits mundans de la bur-
gesia liberal, el català no deixava de tenir un lloc, per petit 
que fos.

Aquesta situació ens la corrobora Simbor (1980: 90-152), qui 
ens oferix altres notícies similars de manifestacions literàries 
en què la llengua dels valencians s’empra per a adreçar-se a 
representants de la classe alta en aquesta primera part del 
huit-cents. Però a partir de l’època que Sanchis Guarner (1972: 461) 
anomena «del moderantisme cristino-isabelí» (1838-1868) és:

quan la burgesia valenciana comença a adoptar el castellà 
com a idioma classista, per tal de ‘distingir-se’ de la menes-
tralia i imitar l’aristocràcia, la prepotència de la qual ha he-
retat ensems que els prejudicis.1

Sanchis Guarner no declara quines són les seues fonts per a fer 
tal afirmació però, segurament, la seua criança al si d’aquest ma-
teix sector social de què parla li proporcionaria un coneixement 
directe del tema. I encara afig:

el conreu de la llengua restaurada solia ser per a aquells va-
lencianistes burgesos un mer entreteniment literari [...] n’hi 
havia alguns que a casa seua parlaven castellà amb els fami-
liars. (Sanchis Guarner, (1968: 42)

Efectivament, Llorente Falcó (2001), el fill d’un d’aquests referits, 
a les seues memòries declara explícitament que:

ni Llorente [Olivares] y Querol, ni Labaila, y Ferrer y Bigné, 
Pizcueta e Iranzo, que constituyeron el núcleo más destaca-
do iniciador y que consolidaron el movimiento renacentista 
literario, hablaban el valenciano como lengua de hogar.2

Amb el transcurs del segle XIX, el nou clivell social per motiu de 
llengua s’estabilitza i hom pot apreciar-ho des de fora estant. El 

1. L’enlluernament de la nova classe emergent amb la que encara ostentava el major 
prestigi en l’estructura social fa que el desig d’imitació faça els seus membres anar 
a la caça i captura de títols nobiliaris, com es pot verificar en els que s’atorguen en 
els segles XIX i XX (Muñoz-Peirats 2006: capítols VI i VII).
2. Blasco Ibáñez, referint-se a la falsedat de les creences valencianistes d’aquest 
grup, va dir en certa ocasió al també renaixencista, però d’extracció popular, 
Constantí Llombart: «Tots ells parlen castellà en sa casa i quan en époques 
determinades se senten poetes i es consideren obligats a escriure en valencià, 
fan versos mediocres que canten a coses mortes soterrades en l’història.» (apud 
Andrés Cabrelles, 2006: 70).



dramaturg castellà Enrique Gaspar (1842-1902) en dóna compte 
quan parla del saineter valencià Eduardo Escalante:

La diferencia entre la manera de ser de los barrios bajos y las 
clases acomodadas de Madrid no es esencial: es de mera for-
ma. Lo que pasa en los sainetes de aquel insigne autor [Ramón 
de la Cruz] puede ocurrir en cualquier otra capa social, con 
sólo cambiar el estilo. [...] Pero en Valencia hay un abismo en-
tre lo popular y lo burgués. No sólo hablan de distinto modo, 
sino que sienten y viven de diferente manera. (apud Aracil, 
1968: 19-20)

El fenomen no queda restringit al cap i casal, sinó que s’estén a la 
segona ciutat d’Alacant. Un dels testimonis que ho certifica és el 
filòleg català Milà i Fontanals el 1875:

En Alicante la clase baja habla el valenciano mezclado de pa-
labras castellanas, pocas en número: la media y alta lo emplea 
en su trato con aquella y entre sí poco, cada día menos y así irá 
perdiéndolo pues a los niños se les hace hablar en familia en cas-
tellano. (apud Bernat 1999: 217)

A partir d’aquesta expansió urbana de la interrupció de la trans-
missió familiar del valencià i del seu assentament en la burgesia 
alacantina, el procés comença a baixar per la piràmide social i 
s’escampa a tota la ciutat (Montoya 1996). 

Les primeres dades sociolingüístiques que ens informen deta-
lladament de la situació del valencià en època actual (Mollà, 
Alpera, Gimeno et al. 1985) ens mostren el resultat del procés 
que hem vist iniciar-se a les dues primeres ciutats valencianes 
durant el segle XIX. Segons aquesta enquesta, el valencià era 
durant la primera meitat dels anys 80 del segle XX la llengua 
d’ús dels pares dels subjectes entrevistats en un 47%, es re-
duïa lleugerament quan es demanava per la llengua que usa-
ven els subjectes amb els seus pares (a un 45%), baixava molt 
més quan es tractava de la llengua que gastaven aquests sub-
jectes amb les seues parelles (a un 36%), i continuava baixant 

fins al 22% quan aquestes parelles s’adreçaven als seus fills. 
El desfasament, doncs, assolia els 25 punts negatius entre les 
dues generacions extremes que eren objecte d’estudi: la dels 
«avis» i la dels seus «néts». Cada nova generació deixava de 
transmetre el valencià en una proporció que era cada vegada 
més important: 11 punts de pèrdua entre la llengua de relació 
dels «avis» i la dels subjectes enquestats (ús en parella) i 14 
entre la dels subjectes i la dels «néts» de la generació major. 
El procés venia de més arrere en el temps i tot apuntava a 
un final amb l’extinció del valencià (taula 1). Però l’enquesta 
era un encàrrec de les autoritats autonòmiques, recentment 
instal·lades en el poder, que, en aquell moment, engegaven un 
procés de normalització lingüística que tenia com a objectiu 
fer reversible el procés. Al cap de 20 anys, una institució au-
tonòmica creada posteriorment, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, promou una nova enquesta (Enquesta sobre la situa-
ció social del valencià) que ens permet resseguir, entre d’al-
tres coses, quina ha estat l’evolució de la situació lingüística 
en l’àmbit de la transmissió intergeneracional (taula 2). 
El desfasament tan gran que rebíem del passat en 1985 (25 
punts negatius) podem considerar-lo aturat actualment, per-
què el punt negatiu que encara es manté entre la llengua que 
usaven els pares dels subjectes entre si i la dels fills d’aquests 
mateixos subjectes no és significatiu. Respecte a la llengua 
d’ús amb els fills, sí que hi ha una recuperació quan la com-
parem amb la llengua de la parella (4 punts més). Ara bé, el 
PV no és homogeni sociolingüísticament i l’enquesta actual 
(2004) també mostra que no a tot arreu s’ha aturat la interrup-
ció de la transmissió familiar del valencià, ni la recuperació 
de la llengua amb els fills respecte a la que s’usa en parella és 
tan evident (taula 3). A partir d’aquesta taula podríem establir 
un repartiment en tres àmbits: l’Àrea Metropolitana de Valèn-
cia, que presenta les mateixes diferències de punts entre uns 
usos i els altres que les de la mitjana valenciana, i la Regió de 
Castelló, que iguala les pèrdues totals amb els guanys entre 
la parella i els fills, ocuparien una posició intermèdia quant a 



la transmissió familiar del valencià. Mentrestant, els àmbits de 
la Regió d’Alacant i de les ciutats majors de 100.000 habitants 
(València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana) se situarien a la 
banda negativa, i les regions d’Alcoi-Gandia i València, que són 
les úniques que no inclouen cap de les quatre grans ciutats, 
tindrien unes expectatives més positives de recuperació. Això 
deixa ben paleses dues coses: primera, que la interrupció de 
la transmissió del valencià és un problema bàsicament urbà, 
com ja posaven en evidència les citacions que hem aportat al 
primer apartat, i, segona, que, lògicament, on més costarà de 
reinvertir la interrupció serà en aquest àmbit.
Amb aquestes dades a la mà, encara ens queden unes quan-
tes preguntes sobre el fenomen de la reproducció lingüística 
que no ens resolen les enquestes quantitatives. En primer lloc, 
sobre el procés històric d’interrupció de la transmissió ens in-
teressa esbrinar com s’ha estés des del moment en què l’hem 
vist instal·lar-se a la ciutat de València i a través de quina dis-
tribució social i urbana ho ha fet. Quant al fenomen contrari, el 
de la tímida reversibilitat de la transmissió que ens deixa intuir 
l’Enquesta sobre l’ús del valencià (2004), volem saber, amb l’ob-
jectiu d’analitzar-ne les perspectives de futur, en quins àmbits 
concrets té lloc i quins grups socials el duen avant. Aquestes 
són les preguntes fonamentals que hem intentat contestar amb 
l’ajuda d’un treball de recerca sobre la transmissió familiar del 
valencià, que es basa en entrevistes qualitatives passades a un 
nombre significatiu d’individus i de localitats representatives 
de la Comunitat Valenciana (CV).3 

3. El treball ja ha conegut les primeres etapes i ara es troba a punt de ser enllestit. 
L’inici va ser la concessió d’un ajut a la recerca de la Universitat d’Alacant (2001-
2002) al projecte La interrupció de la transmissió intergeneracional del valencià a 
l’àrea d’influència d’Alacant. Es va poder acabar aquesta primera part gràcies a una 
ajuda de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2005), institució que, per conveni 
amb l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2006-2008), va assignar el 
finançament suficient per a estendre l’estudi a la resta del País Valencià (PV). 

Taula 1. Ús preferent del valencià segons l’Enquesta sociolingüística, 1985.

Taula 2. Ús preferent del valencià d’acord amb l’Enquesta sobre la situació 
del valencià, 2004.

Taula 3. Ús preferent del valencià a l’Enquesta sobre la situació del valencià, 2004, 
per àmbits.



Les enquestes quantitatives que s’ocupen exclusivament de la 
ciutat de València són les dutes a terme pel SIES (Servici 
d’Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Generalitat Valen-
ciana), però només ens informen de l’ús del valencià «a casa», 
sense distingir entre els usos específics adreçats als diferents 
membres de la família, com hem vist en l’enquesta de l’AVL (2004). 
L’evolució que ens permeten observar les enquestes del SIES a la 
capital valenciana és entre 1993 i 2006, període en el qual es pro-
duïx una pèrdua de 6 punts entre els usuaris a casa (d’un 23% a un 
17% d’aquest contingent). Passem, doncs, a veure si el desenvo-
lupament històric del fenomen de la interrupció intergeneracional 
del valencià justifica aquesta evolució negativa.
València comptava el 1857 (data del primer cens oficial) amb 
103.557 habitants al seu nucli urbà intramurs, que es comple-
mentaven amb els 12.758 de Russafa, el més populós dels antics 
nuclis de població veïns, que acabaria convertint-se en part del 
municipi capitalí el 1877, i els dos milers dels pobles de Campa-
nar, Patraix i Benimaclet, integrats dins València en els decen-
nis dels 80 i 90 en companyia d’altres nuclis menors (Benicalap, 
Benimàmet, Rascanya, etc.). Més allunyat quedava el Grau, amb 
11.414 residents, que acabaria incorporant-se definitivament a 
la capital el 1897. El procés d’absorció vindria facilitat a partir de 
1865 per l’enderrocament de les muralles i havia estat precedit 
uns anys abans (1852) per l’arribada del ferrocarril. Així, la sego-
na meitat del segle assistim a l’eixample de la ciutat, amb l’en-
derrocament del barri dels Pescadors, ocupat per l’actual carrer 
de les Barques, que esdevé un modern barri burgés de carrers 
amples i cases sumptuoses i que es prolonga a una zona veïna 
de nova construcció: el Pla del Remei (carrers de Colom, Ciril 
Amorós i Gran Via Marqués del Túria). La burgesia, que habitava 
inicialment els barris intramurs de la Seu i la Xerea, comença 
a traslladar-se a aquestes noves àrees urbanes més modernes. 
Aquesta expansió acabarà envoltant el barri de Russafa, habitat 
per classes populars (Sanchis Guarner 1972: 459; Baldó 1989). Figura 2. Plànol esquemàtic de la ciutat de València amb els 19 districtes actuals. 

 Figura 1. Localitats on s’ha realitzat la recerca.



Actualment, la ciutat de València es distribuïx oficialment en 19 
districtes, i cadascun, al seu torn, es repartix en barris, que s’ajus-
ten més a la consciència popular sobre les diferents àrees urba-
nes. Els tres primers districtes són els de formació més antiga: 
Ciutat Vella és l’originari de la ciutat i correspon a l’antic recinte 
emmurallat. Al seu interior hi ha sis barris: la Seu, la Xerea, Sant 
Francesc, el Carme, el Pilar i el Mercat. L’Eixample inclou el poble 
primitiu de Russafa i les àrees d’expansió urbana del Pla del Re-
mei i Gran Via. Per últim, Extramurs inclou els barris del Botànic, la 
Roqueta, la Petxina i Arrancapins (vegeu la figura 2).
La reconstrucció del procés d’interrupció de la transmissió del valen-
cià a partir de les famílies actuals de València ens porta a recórrer 
de bell nou l’estructura urbana i social que acabem de descriure en 
quatre etapes. Els casos més antics d’interrupció que hem estat ca-
paços de refer amb l’ajuda dels subjectes que hem entrevistat4 ens 
permeten recular fins als decennis dels anys 30, 40 i 50 del segle XIX 
entre els residents de la zona més antiga i privilegiada de la ciutat: la 
Seu. Després, el fenomen s’escamparia a les altres zones burgeses 
de l’actual districte de Ciutat Vella (Sant Francesc i la Xerea) i a les 
del mateix caràcter de l’Eixample (el Pla del Remei i la Gran Via). 
Fins i tot s’estendria a l’altra àrea immediata, la d’Extramurs (el Bo-
tànic i la Roqueta). En tots aquests barris localitzem primers casos 
de castellanització familiar en els decennis dels 70, 80 i 90 del mateix 
segle (vegeu les figures 3, 4 i 5).
Amb l’entrada del nou segle parlem d’una segona etapa que arriba 
a les acaballes de la Guerra Civil i en la qual continuen registrant-
se nous primers casos d’abandó familiar de la llengua a les ma-
teixes zones i altres de pròximes (1904-1932 a la Seu; 1914-1925 a 
Sant Francesc; 1925 a la Xerea; 1935 al Pilar; 1905-1915 al Pla del 
Remei; 1915-1934 a la Gran Via), probablement imputables a famí-
lies que van pujant de nivell i s’incorporen amb tots els «requisits» 

4. La nostra enquesta ha consistit en 164 entrevistes a persones criades a la ciutat, 
distribuïdes per districtes de residència i els factors socials de sexe, edat i nivell 
socioeconòmic. A partir de cada entrevista, que durava uns tres quarts d’hora com 
a mitjana, construíem l’arbre de transmissió lingüística familiar de l’individu, que 
ens aportava la informació cronològica fonamental.

Figura 4. Barris del districte de l’Eixample: 2.1 Russafa, 2.2 el Pla del Remei, 
2.3 la Gran Via.

Figura 3. Barris del districte de Ciutat Vella: 1.1 la Seu, 1.2 la Xerea, 1.3 el Carme, 1.4 
el Pilar, 1.5 el Mercat, 1.6 Sant Francesc.



a la nova classe social. Simultàniament, el fenomen comença a 
penetrar els barris de predomini popular, però afecta sobretot les 
famílies més ben situades econòmicament que també hi viuen: 
Russafa (1903-1930), el Carme (1907-1923). Això no obstant, ja hi 
fan acte de presència persones d’extracció social baixa que són 
pujades en castellà pels seus pares a Russafa (1902-1921). Quant 
als casos capdavanters dels primers anys del nou-cents al distric-
te d’Extramurs, en trobem al barri d’Arrancapins (1927-1938) i la 
Roqueta (1933-1937) entre les famílies de millor posició, però ja hi 
fan entrada els estrats inferiors que hi conviuen del Botànic (1930-
1939) i la Roqueta (1928-1932).
Fora dels tres districtes de formació més antiga (Ciutat Vella, Ei-
xample i Extramurs), en el segon període que acabem de repassar 
(primer terç del segle XX) trobem casos primerencs d’interrupció 
als districtes contigus de la Saïdia i Quatre Carreres (barri de 
Montolivet), però també al més allunyat dels Poblats Marítims 
(barri del Grau). Aquesta casuística es repartix entre famílies de 
posició mitjana, com són les que recollim a la Saïdia (1924-1937), a 
Montolivet (1924-1926) i al Grau (1900-1937), i de posició baixa: del 
barri de Sagunt o Morvedre, a la Saïdia (1926), de Patraix (1935), 
de Jesús (1936) i del Cabanyal (1919-1932). Hi destaquen els casos 
més avançats dels Poblats Marítims (1900-1919), que segurament 
podríem atribuir a la influència dels primers estiuejants burgesos 
a la vora del mar (Llorente Falcó 1943-1948, I: 43, 309). Finalment, 
hem de qualificar d’excepcionals en aquest període els casos que 
hem recollit a Benimàmet (1919) i Benicalap (1938).
El tercer període, que s’estén entre el començament de la post-
guerra (1939) i es clou amb l’inici del període autonòmic (1982),5 

és el que podem considerar de veritable expansió urbana i social 
del procés. No debades, és el moment que més arrelat està en la 
consciència popular com el de la gran transformació sociolingüís-
tica de la ciutat, en gran part també perquè ha quedat associat 
estretament amb la persecució del valencià durant la dictadura 

5. L’any correspon al de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana.

Figura 5. Barris del districte d’Extramurs: 3.1 el Botànic, 3.2 la Roqueta, 3.3 la 
Petxina, 3.4 Arrancapins.



de Franco. Així, els anys 40, 50, 60 i 70 es dóna una generalització 
espectacular del fenomen als sectors socials baixos i als barris 
perifèrics que encara no s’hi havien incorporat. Socialment, en-
cara hi trobem famílies benestants del nucli «dur» (Ciutat Vella, 
l’Eixample i Extramurs) que havien «resistit» i s’hi afigen en els 
anys 40; també trobem algunes d’aquestes famílies a la segona 
àrea d’expansió que hem vist més amunt (la Saïdia, Montolivet i el 
Grau), però en una i altra zona ja són clara minoria. A la resta de 
la ciutat impera l’extracció popular en els primers casos que es 
produïxen a partir de la postguerra. Només hi ha dues excepcions 
a la gran expansió del fenomen: els Pobles del Nord i del Sud, que 
són els districtes municipals més desconnectats del nucli urbà i 
que encara conserven un caràcter semirural.
Finalment, hem de parlar de la darrera època del procés, que 
s’enceta, en el context de la recent instauració del règim au-
tonòmic, amb l’oficialització del valencià i la seua introducció 
com a matèria d’estudi escolar. El fet comporta una autèntica 
revolució per a la mentalitat valenciana majoritària, conven-
çuda que la llengua pròpia no tenia cap valor social i convenia 
anar abandonant-la, especialment en l’educació dels fills. No 
respon a cap altra motivació (subjacent, molt sovint) la negació 
de la seua transmissió intergeneracional. Així, la presència del 
valencià a l’àmbit escolar trastocava l’orde de valors establit i 
provocava un replantejament en els usos lingüístics familiars 
dels valencians. Naturalment, això podria succeir entre els qui 
s’ho podien plantejar, que eren els pocs de classe baixa i barris 
perifèrics que encara havien rebut el valencià en família i els 
ben escassos que es veien amb cor de recuperar-lo perquè no 
havien transcorregut massa generacions «sense el valencià» 
en el seu arbre de transmissió lingüística intergeneracional. 
Tanmateix, els canvis d’envergadura com el present són lents i 
encara durant els anys 80 i 90 del segle XX (i 2000 del segle XXI) 
detectem primers casos de castellanització familiar entre fills 
de pares que són valencianoparlants de primera llengua. Ara 
bé, la norma actual és que els progenitors als qui ha arribat el 
valencià el transmeten als seus descendents i, fins i tot, que 

alguns dels pares que no l’han rebut però han estat capaços de 
recuperar-lo l’adopten com a llengua de transmissió als des-
cendents. En aquest cas, parlarem de revernacularització, és a 
dir, la criança dels fills en valencià a càrrec de persones que no 
l’han rebut. Com palesa l’enquesta de l’AVL (2004), això succeïx 
amb independència de la llengua d’ús al si de la parella, que 
sempre queda per baix de la llengua adreçada als fills a totes 
les regions i hàbitats valencians (taula 3).
En la nostra enquesta, a València ciutat hem verificat també, en-
tre els progenitors «revernacularitzadors», unes proporcions d’ús 
més baix de la llengua amb la parella que amb els fills. Segurament, 
aquests progenitors, que tenen el valencià com a llengua segona 
(L2), es veuen més segurs usant la seua llengua primera (L1), el cas-
tellà, amb els seus iguals, que amb els seus fills, amb els quals, com 
que són aprenents (igual que ells), no es preocupen tant per exhibir 
una gran seguretat lingüística. Si ens fixem en el cas invers, quan el 
procés d’interrupció del valencià estava plenament actiu, la situació 
més típica era que els pares usaven el valencià (la seua L1) entre 
ells, i el castellà (la seua L2, que no dominaven tant) amb els fills. En 
la casuística actual dels qui recuperen el valencià amb els fills, hi ha 
parelles en què tots dos membres tenen el castellà com a L1 i n’hi 
ha d’altres en què un d’ells té el valencià com a L1 i l’altre el té com 
a segona. En el primer cas, la majoria usen el castellà com a llengua 
de relació, però en el segon, el fet que un membre de la parella tinga 
el valencià com a L1 fa que aquest idioma puga arribar a ser també 
llengua de la parella. Pot donar-se així mateix la circumstància que 
cadascun tinga una L1 diferent i que s’hi establisca una comuni-
cació bilingüe, és a dir, que cada membre use una llengua diferent 
en la relació de parella, però això és molt minoritari. I per últim, en 
una quarta part dels casos recollits, els dos membres que tenen el 
valencià com a L2 l’adopten com a llengua de relació. Aquest últim 
és el cas més positiu per a la reintroducció del valencià perquè els 
dos membres de la parella, que tenen el valencià com a L2, no es 
conformen a usar-lo per a pujar els fills, sinó que el recuperen entre 
ells, cosa que suposa un esforç major. 



A la nostra enquesta hem registrat revernacularització des de 
finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle XX (amb uns ca-
sos isolats entre 1966 i 1974) per bé que la major freqüència es 
dóna a partir dels anys 90, que és quan a les escoles comencen 
a obrir-se línies en valencià. La relació entre la llengua de l’àmbit 
escolar i el familiar l’establixen ben clarament els pares quan ens 
diuen per què fan ús del valencià amb els fills quan no el gasten 
en parella. Per zones urbanes, el districte on hem trobat major 
presència de la revernacularització és el d’Algirós, i, després, el 
dels Poblats Marítims; entre els dos reunixen prop del 50% dels 
casos detectats. La major proporció d’Algirós podria respondre 
al fet que hi ha molts residents amb formació universitària (hi ha 
instal·lacions tant de la Universitat Literària de València com de 
la Politècnica) i, com sabem, el moviment actual de recuperació 
del valencià, que comença en els anys 60, és bàsicament univer-
sitari. Si hi afegim els casos de Benimaclet, districte veí i habitu-
al també dels universitaris, entre els dos districtes sumen un terç 
de tota la casuística revernacularitzadora que hem localitzat. Pel 
que fa al nivell sociocultural dels progenitors que practiquen la 
revernacularització, hi observem un 40% amb carreres univer-
sitàries, un terç dels quals residixen entre Algirós i Benimaclet. 
Quant als Poblats Marítims, ho hauríem d’atribuir a la bona pro-
porció de valencianoparlants que ha mantingut sempre aquest 
districte en comparació a altres àrees urbanes.6 

El fenomen que hem vist iniciar-se a la ciutat de València a 
partir dels anys 30 del segle XIX s’estén al segon nivell urbà 
valencià durant la segona meitat del segle XIX. També ho fa a 
través de les classes benestants, que, a diferència dels esta-

6. A la majoria dels censos lingüístics (1986-1991-2001) s’ha mantingut constant al 
voltant del 52% de valencianoparlants. Fem excepció dels Poblats del Nord i del 
Sud, que, gràcies al seu caràcter semirural, es mouen entre el 60% i el 70%, mentre 
que la mitjana de la ciutat ha oscil·lat entre el 37% del 1981 i el 45% del 2001.

ments populars, constituïen una superestructura interurbana 
que mantenia contactes i relacions gràcies a les seues ma-
jors possibilitats de moviment. A la taula 4 podem veure, en 
comparació de la capital valenciana, l’evolució de la població 
durant el darrer terç del huit-cents a les ciutats valencianes 
mitjanes, que és quan trobem implantat l’hàbit de transmetre el 
castellà entre els descendents d’aquest sector social (hi afe-
gim la població actual com a punt de referència).7 Com es pot 
veure, aquest segon àmbit urbà estava constituït aleshores per 
Alacant, Alcoi, Castelló i Elx, per aquest orde de grandària. La 
distància demogràfica i cronològica quant a l’inici del fenomen 
objecte d’estudi la marcava el cap i casal, que concentrava la 
major part de la burgesia valenciana. En el segon nivell urbà 
referit destacava Alacant, que durant el darrer terç del segle 
XIX gairebé duplica la seua població i deixa arrere les altres tres 
ciutats. No debades, la seua classe dirigent adopta la interrup-
ció de la transmissió familiar del valencià poc després que a 
València i abans que a les altres ciutats.

L’única enquesta del SIES dedicada a la ciutat d’Alacant és de 
1994 i dóna un ús a casa del 17%, el més baix de totes les ciutats 
valencianes. Tanmateix, el procés d’interrupció de la transmissió, 
per les dades que tenim, no és anterior al de València, del qual és 
continuadora Alacant. Ja hem vist més amunt una cita de Milà i 
Fontanals que ens fa remuntar el procés alacantí, com a mínim, a 
1875. Doncs bé, la reconstrucció que hem pogut practicar a partir 
d’un sainet estrenat el 1904 a Alacant ens permet recular fins al 
1855 (figura 6).8

7. Les dades de població més antigues (1877) procedixen de la Nueva Geografía Universal 
(Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1883). A partir de 1900 i fins les més actuals, són 
les proporcionades per el web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
8. Bàsicament, es tracta del tipus de diagrama que empra l’antropologia per a la 
descripció del parentiu (per ex.: Mira, 1974: 148) combinat amb el que fan servir 
Harding i Riley (1986: 84) per a indicar la transmissió lingüística. Les línies contínues 
indiquen transmissió del valencià i les discontínues, del castellà. «VL» significa 
possessió del valencià com a L1 i «vl» com a L2. Igualment pel que fa a «CS» i «cs», 



En concordança amb aquesta representació prou aproximada 
de la realitat alacantina de l’època, la memòria dels nostres sub-
jectes ens el fa recular amb un primer cas devers el 1865, en què 
trobaríem l’inici del fenomen al centre modern de la ciutat, resi-
dència de la burgesia local. Fins a la fi de segle es donen primers 
casos de castellanització en la classe benestant d’Alacant i a la 
mateixa àrea urbana, per bé que el fenomen ja va adoptant un 
sentit descendent que el fa acabar d’incloure la petita burgesia 
cap als anys 10 del segle XX. En aquest moment, la interrupció de 
la transmissió familiar del valencià es trasllada al barri antic de 
la ciutat, Santa Creu, habitat bàsicament per classes populars 
però molt pròximes als estaments socials alts del centre mo-
dern. De seguida el procés s’estendrà als barris perifèrics que 
envolten les zones cèntriques d’Alacant: Benalua, Sant Anton, 
les Carolines, el Raval Roig, de manera que en els anys 20 i 30 
la gran massa d’alacantins és educada pels seus progenitors en 
castellà. Encara durant aquests anys, els xiquets que creixen 
són capaços de reaprendre el valencià al carrer, però cada volta 
els carrers han de ser més perifèrics perquè la llengua s’hi senta 
viva. Ja cauen fora de l’àmbit estrictament urbà les partides ru-
rals del municipi, on l’extensió del procés és molt més tardana: 
dels anys 60 i 70, en paral·lel a les poblacions veïnes de menor 
demografia. 
La revernacularització a Alacant es troba restringida a una part 
més conscienciada dels pares que duen els seus fills als escas-
sos col·legis públics de línia en valencià que existixen a la ciutat. 
Entre aquests destaquen els qui posseïxen una formació acadè-
mica superior, però la proporció que representen en relació al 
total de la ciutat és ínfim.9

La ciutat d’Alcoi, malgrat no haver arribat al moment present amb 
una demografia equiparable a la de les altres tres ciutats que 

que volen dir «castellà». Quant al sainet, vegeu Rubert (1904).
9. Són conclusions avançades d’una enquesta que encara es troba en curs 
d’anàlisi dels resultats.

Taula 4. Les ciutats valencianes del segon nivell.

Figura 6. Arbre de transmissió lingüística de la família representada en un 
sainet alacantí.



l’acompanyen en aquest segon nivell urbà de difusió del procés 
d’interrupció de la transmissió familiar del valencià, a l’època en 
què s’inicia el nostre objecte d’estudi sí que era perfectament 
equiparable, i no sols en demografia. Efectivament, d’una extensa 
nissaga de metges i industrials de la ciutat ens vénen les notícies dels 
primers casos de castellanitzacions al centre urbà de la ciutat de-
vers els anys 1875-1880, és a dir, molt poc després que a Alacant. 
El procés continua al si de la mateixa classe social durant els se-
güents decennis. Els casos recollits són de 1900-1911, 1923-1931 i 
1934-1937. En paraules d’un dels informadors actuals, descendent 
d’aquestes famílies:

N’hi ha dos époques: la época del castellà antes de la guerra, que 
parlaven els senyorets i les persones de més açò, i después la 
época de después de la guerra...

D’aquesta segona època, que queda indefinida pels punts sus-
pensius, ja disposem d’una major profusió de dades, tant perquè 
s’acosta al present i la memòria dels informadors és més fresca 
com perquè els casos comencen a multiplicar-se. En la immediata 
postguerra (anys 40), encara el fenomen apareix prou restringit a 
la classe social privilegiada, on sembla que s’acabava de «tancar 
el cercle»:

Que parlaven en valencià, hi hauria un dos o un tres per cent 
dels que jo conec del cercle d’amistats dels meus pares. Tots 
en castellà, menos un dos o un tres per cent... un cinc per cent 
com a màxim.

A partir dels anys 50, el procés s’estén a les classes baixes i a l’Eixam-
ple de la població, i en el decenni següent coneix la màxima generalit-
zació, però els alcoians no s’hi adherixen totalment, i els descendents 
castellanitzats en aquests anys recuperen amb facilitat la llengua dels 
seus pares. Segurament, el fet que la ciutat no haja crescut al mateix 
ritme que les altres del seu nivell inicial ha facilitat que la transmissió 
del valencià s’hi haja mantingut en contingents prou importants de 
la població fins al present. En aquest sentit, aquesta continuïtat s’ha 
unit sense solució de continuïtat a la revernacularització dels casos 
produïts en les classes populars ja des de mitjans dels anys 70.

L’enquesta del SIES de 1995 passada a Castelló ens diu que la ca-
pital de la Plana és, de les quatre primeres ciutats valencianes 
actuals (València, Alacant, Elx i Castelló), la que posseïx un ús més 
elevat del valencià a casa, un 44%. A pesar d’això, altres enques-
tes que s’han passat a la ciutat donen compte d’una interrupció 
de la transmissió familiar del valencià elevada que no passa de-
sapercebuda. Els anys 1985 i 2000 es va sotmetre la població que 
estudiava Educació Secundària a sengles enquestes que mostren 
l’evolució que s’exposa a la taula 5.
La primera d’aquestes enquestes, que data dels anys inicials de la 
introducció del valencià com a matèria escolar, encara mostrava 
un desfasament notable entre pares i fills (16 punts negatius). En 
canvi, la segona, passada quan ja estaven establides les línies 
en valencià, mostra una reducció a només 4 punts a l’ensems 
que un inapreciable repuntament en la llengua de transmissió de 
pares a fills (Prats 2000). L’evolució és positiva, però la generació 
dels progenitors ha minvat considerablement en el seu ús del 
valencià perquè ha estat l’afectada durant la màxima expansió 
del procés d’interrupció de la transmissió familiar del valencià 
(anys 50 i 60). La primera d’aquestes enquestes (Ferrando et al. 
1990) assajava el mapa dels percentatges d’abandó familiar per 
la ciutat que exposem de la figura 7.
Aquest plànol esquemàtic ens permet induir que la interrupció 
de la transmissió s’inicia a la Vila, que és el centre històric de la 
ciutat, es difon després a la Trinitat, a continuació a Sant Fèlix, i 
arriba últimament a la zona més moderna (on hi ha l’actual esta-
ció intermodal, la universitat, etc.) i al Grau, que encara es manté 
pràcticament separat del nucli urbà. Però aquestes dues zones 
urbanes ja no han estat gaire afectades. Amb aquestes dades, el 
nostre treball de camp es va centrar en les tres primeres zones i, 
com tindrem ocasió de comprovar, hi ha una coincidència en els 
resultats que exposarem. 
Tradicionalment, la composició urbana de la capital de la Pla-
na s’ha repartit entre l’espai comprés dins l’antiga ciutat mura-



da o centre històric (la Vila) i els dos ravals, el de la Trinitat, al 
sud, i el de Sant Fèlix, al nord. La Vila ha acollit preferentment 
la classe benestant, formada originàriament per propietaris ru-
rals i professionals liberals. Al raval de la Trinitat han dominat 
els comerciants, i al raval de Sant Fèlix, els llauradors. Aquesta 
distribució ha donat lloc a tres nivells socials, més de caràcter 
cultural que econòmic: el més alt a la Vila, el mitjà a la Trinitat i 
el baix a Sant Fèlix. Així, quan s’introduïx el fenomen ho fa entre 
els habitants de la Vila, on els primers casos de castellanització 
daten dels anys 1875-1880; continua entre els de la Trinitat, on 
el cas més primerenc és del decenni dels 90 del mateix segle, i 
coneix l’última etapa a Sant Fèlix, on no comença fins als anys 
40 del segle XX. Tots aquests principis tenen lloc entre els sectors 
socials més ben situats de cada zona urbana i després s’estenen 
a les classes populars.10

En el conjunt de la ciutat podem distingir tres etapes en el desen-
volupament del fenomen, que es reduïxen a dues al raval de Sant 
Fèlix: entre els anys 70-80 del segle XIX i el final de la Guerra Civil 
(1938-1939), des de la postguerra fins a la Transició democràtica 
(entre els anys 70 i 80 del segle XX), i a partir de la promulgació de 
la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983). Lògicament, a la 
Vila i la Trinitat es donen més casos perquè coneixen un període 
més dilatat, però coincidixen amb el raval de Sant Fèlix en l’etapa 
de major abast del fenomen, que és la que va de la postguerra a 
la Transició. Durant els anys 80 i 90 del segle XX va minvant la ca-
suística, perquè deixa d’actuar la interrupció de la transmissió del 
valencià a recer de la introducció del seu estudi a l’escola. Ales-
hores trobem la reintroducció del valencià en famílies que l’havien 
abandonat i que ara el revernacularitzen. Ara ja no hi ha distincions 
urbanes, per bé que sí socioculturals: entre els progenitors que 
pugen els seus fills en valencià a pesar de no tenir-lo com a llen-
gua primera, dominen els d’estatus educatiu més elevat.

10. És interessant contrastar aquest resum dels nostres resultats amb la visió des 
de dins de Castelló que fan Conill i Querol (2006: 74-76).

Taula 5. La transmissió familiar del valencià a Castelló de la Plana en el període 1985-2000.

Figura 7. Percentatges d’abandó familiar del valencià per zones urbanes de 
Castelló de la Plana.



L’enquesta del SIES passada a Elx el 1994 dóna un ús a casa 
per part dels il·licitans d’un 33%. És un percentatge baix que no 
sols respon a la interrupció de la transmissió intergeneracional 
que s’ha produït a la ciutat, ja que, contràriament al cas d’Alcoi, 
Elx ha crescut molt durant la segona meitat del segle XX i s’ha 
situat en el tercer lloc entre les ciutats valencianes, per davant 
de Castelló de la Plana. Com a conseqüència d’aquest desenvo-
lupament relativament recent i del fet que, en el moment d’es-
campar-se el fenomen objecte d’estudi a les ciutats mitjanes la 
capital del Baix Vinalopó era la menor d’aquestes poblacions, els 
primers casos que detectem a Elx daten dels anys 10 del segle 
XX (des de 1912), i els trobem en una família de metges que ha 
continuat fins hui la nissaga professional. A partir d’ací, durant 
el mateix decenni i el següent (anys 20) van reproduint la inter-
rupció altres professionals liberals i empresaris d’alt nivell que 
residixen a la Vila Murada (antic nucli emmurallat de la ciutat i 
actual centre urbà). En els anys 30, s’hi incorporen empresaris 
mitjans del calçat, que continuen l’expansió del fenomen en els 
anys 40, ja després de la guerra. Fins aleshores, a Elx no existien 
col·legis religiosos privats. La instal·lació els anys 1953 d’un de 
monges i el 1961 d’un altre de frares ajuda a una difusió més 
àmplia de la substitució lingüística, a la qual es dóna un ampli 
suport des d’aquests centres docents.
Els anys 50 suposen l’eixida del fenomen de la Vila i l’accés als bar-
ris populars, per bé que l’afermament del fenomen no té lloc fins 
als anys 60 i 70, que són els de la generalització al Raval (antic pri-
mer barri sorgit fora de la murada i que ha hostatjat sempre sectors 
socials baixos) i a barriades com el Pla de Sant Josep o Altabix. 
Aquesta última és significativa perquè acull famílies immigrades de 
les partides del Camp d’Elx, on el fenomen ha romàs inèdit fins hui i 
ha continuat estenent-se fins als anys 80 (vegeu la figura 7). 
Actualment, l’escolarització en valencià, ben difosa per tota la 
ciutat, ha donat lloc a la pràctica de la revernacularització per 
part de molts progenitors, fins i tot entre els provinents de les 

classes altes que, en no tenir al seu darrere una castellanitza-
ció intergeneracional antiga, han estat capaços de recuperar la 
llengua dels seus pares i avis per a reintegrar-la als seus fills. 

La interrupció de la transmissió familiar del valencià, com hem 
vist, és un fenomen que té una difusió social i urbana: respecti-
vament, de les classes altes a les baixes i de la major ciutat a les 
mitjanes. Per a observar el darrer període d’expansió territorial 
del fenomen, l’hem resseguit a través d’una sèrie de poblacions 
que tenien una mínima entitat demogràfica en el trànsit dels se-
gles XIX al XX i que representaven diferents tipus d’implantació 
del procés objecte d’estudi. Les hem repartides en dos grups a 
partir de la hipòtesi, de base geogràfica, que unes responien a 
la influència de València (i Castelló), i les altres, a la d’Alacant 
(i Elx).

A la taula 6 presentem les poblacions seleccionades del nord i 
centre del territori valencià amb la demografia amb què encaren 
el segle XX, que és quan es difon el procés substitutori de la llen-
gua a les llars familiars (hi afegim les dades més actuals com a 
punt de referència).11

La tria respon a quatre criteris comuns i a algun de particular. Els 
comuns són: 

a) la importància demogràfica que presentaven aquestes locali-
tats a principis del nou-cents i que presenten ara;
b) els desfasaments quant a saber parlar valencià entre genera-
cions del primer cens lingüístic (1986);
c) el repartiment geogràfic equilibrat per tota la CV, i
d) les notícies que n’hem rebut sobre els efectes produïts per la 
interrupció. 

11. Totes les dades demogràfiques procedixen de l’INE.



Així, el darrer criteri ha prevalgut sobre els dos primers en la 
tria de Borriana sobre Vila-real.12 En el cas de Burjassot, ha 
estat fonamental la gran proximitat i vinculació amb València. 
Sobre l’influx exercit a la zona, és indubtable que prové de 
València, fins i tot en el cas de Borriana, que així ha man-
tingut la seua rivalitat amb Castelló, però és indubtable que 
la capital de la Plana ha d’haver exercit de centre secundari 
d’irradiació del fenomen sobre Borriana i, potser fins a cert 
punt, sobre Sagunt.
Si entrem a analitzar els resultats de la recerca, descobrim 
que de tota la zona destaquen les localitats de Sagunt i Bur-
jassot com les primeres introductores de la interrupció de la 
transmissió del valencià en els anys 20. No debades són les 
més properes al cap i casal. Els primers casos saguntins són 
de 1922 i 1928, en famílies de professionals liberals i funcio-
naris. Durant els anys 30 continuen produint-se nous casos a 
Sagunt. Una d’aquelles primeres persones castellanitzades, 
nascuda el 1932, ens fa veure el privilegi que suposava parlar 
castellà:

La gente que yo me trataba todos hablaban en castellano, todos, 
mis tíos, mis tías, todos [...]. Entonces había más diferencia que 
ahora. Entonces érem senyoretes: «la senyoreta, el senyoret i...» 
Ahora no hay... Pero yo... el almacén, como tenía..., pues era la 
senyoreta, y todo el mundo... Era distinto.

Pel que fa a Burjassot, els casos inicials corresponen a la filla d’un 
mestre (1925) i a la d’un metge (1928). 
Dels anys 30 són els començaments d’Alzira i Borriana. A la ca-
pital de la Ribera Alta els fills d’un advocat, nascuts els anys 1933 
i 1935, són els primers que pugen en castellà. A Borriana hi ha el 
descendent d’una família de comerciants i propietaris rurals, nascut 

12. Més al nord i a l’interior de Castelló-Borriana no hem escollit cap localitat 
perquè el cens lingüístic de 1986 no registra pràcticament desfasaments entre 
generacions en comparació a les localitats al sud de la Plana Baixa. Això no 
obstant, la zona septentrional valenciana quedaria coberta amb el primer estudi 
que hi ha al PV sobre el tema que ens ocupa, dedicat a la comarca dels Ports de 
Morella (Querol 1989).

Figura8. Plànol esquemàtic d’Elx amb els barris principals.

Taula 6. Poblacions de l’àrea d’influència de València (i Castelló).



el 1936, i d’altres que són referits en el mateix decenni, com un que 
ha acabat sent metge. Tota aquesta casuística primerenca de Sa-
gunt, Burjassot, Alzira i Borriana correspon, lògicament, a famílies 
residents a les zones més cèntriques d’aquestes poblacions.
A partir dels anys 40 s’incorpora Gandia, amb uns primers casos, 
també de família benestant, de 1944 i 1947, que acaben trans-
cendint a la resta del seu grup social durant els anys 50. Aquests 
dos decennis d’inici gandienc es mantenen encara restringits a 
l’estrat alt, amb el degoteig constant de nous casos, a les altres 
quatre localitats de l’àrea d’influència nord-centre.
En els anys 60 hi ha un canvi qualitatiu a tot arreu: el fenomen s’es-
campa a les classes populars i a tots els àmbits urbans d’aquestes 
cinc poblacions. Una informant de Burjassot de les que no reberen 
el valencià, nascuda el 1966, ens ho descriu de la següent manera:

Con mis amigos en castellano, todos. Todos somos de la misma 
quinta y todos tienen padres que la mayoría hablan valenciano y 
les pasa lo mismo que a nosotros.

Finalment, un informador de Sagunt dels qui no transmeteren el va-
lencià, amb una major perspectiva per la seua edat, ens fa veure la 
direcció de reversibilitat que ha pres el fenomen els darrers anys:

Això, anys cinquanta, sixanta. Començaren a canviar. [...] I en después, 
dels noranta cap ací, quan ja vullgueren possar el valencià en les 
escoles, és quan tamé s’ha escomençat a parlar més el valencià.

La selecció de localitats efectuada a l’àrea meridional de la Comu-
nitat Valenciana és la que s’exposa a la taula 7 (la completem amb 
les dades més actuals de població).13

Dels quatre criteris comuns que hem utilitzat per a la selecció 
de localitats de l’àrea d’influència de València (2.3.1), ara hem 
aplicat només el b (els desfasaments quant a saber parlar va-
lencià entre generacions del primer cens lingüistic), al qual hem 
afegit criteris particulars per a cada poble. Així, la tria de Sant 

13. Les dades de població han estat obtingudes del web de l’INE.

Vicent del Raspeig respon a la gran proximitat amb Alacant (en 
paral·lel a Burjassot); la de Guardamar, al fet de trobar-se aïllat 
lingüísticament a l’extrem sud de la zona valencianoparlant i 
més prop d’Elx que d’Alacant. El cas de Petrer i el d’Elda van 
relacionats. Des dels anys 70 constituïxen una conurbació a 
partir del creixement d’Elda sobre Petrer, cosa que palesa que 
la influència l’ha exercit sempre Elda sobre Petrer. A principis 
del segle XX Elda va rebre un contingent substanciós de població 
immigrada dels pobles veïns valencianoparlants que va inter-
rompre la transmissió del valencià en els seus descendents.
Dels municipis valencianoparlants, els dos que incorporen més 
prompte el castellà com a llengua de transmissió en famílies 
autòctones són Petrer i Sant Vicent del Raspeig. A Petrer són 
els fills d’una família important d’industrials de la sabata, nas-
cuts en el decenni dels anys 20. A Sant Vicent, els casos més 
primerencs són els dels fills majors d’un constructor, que nai-
xen en els anys 1936 i 1938. No podem perdre de vista tampoc 
els «models» externs de prestigi: a Petrer la filla major del ma-
trimoni citat va emparentar amb una nissaga de metges d’Elda 
que exercien a Petrer, i de Sant Vicent llegim aquest testimoni-
atge d’una informadora:

Com era senyoreta, coneixia gent d’Alacant [de la seua colla 
d’amics], i la gent d’Alacant li parlava en castellà. [...] Estava la 
colònia d’alicantins que venien a veranejar, i eixos eren es senyo-
rets: el metge, el farmacèutic...

Mentrestant, Guardamar no coneix el fenomen fins al 1947, ja 
molt després de la Guerra Civil, i comença a escampar-s’hi en els 
50, quan ja sol ser habitual a tot arreu. En els primers casos, no 
es tracta de famílies d’estatus alt. De fet, a Guardamar no existia 
un model de famílies d’aquest nivell social i cultural que poguera 
exercir influència sobre les classes inferiors. Qualsevol model a 
seguir havia de ser extern: Alacant, Elx...
La continuació del procés als dos pobles iniciadors té lloc de 
manera diferent. A Sant Vicent hi ha una continuïtat en el de-
cenni dels 40 a partir dels casos que hem vist dels anys 30, 
però a Petrer hi ha una desconnexió temporal important perquè 



no tornem a registrar casos fins als anys 50. Després d’aquest 
moment, tant a Petrer i Sant Vicent com a Guardamar sobrevé la 
generalització i el desclassament del fenomen dels anys 60 i 70. 
En els anys 80 es nota una retracció i a partir dels 90 comencem 
a trobar casos de revernacularització a l’empara de les línies 
escolars en valencià:

Io es duria a que li ensenyaren es dos coses [=valencià i caste-
llà] perquè hui està en l’escola [=el valencià] i és millor dur-los a 
una escola de valencià, que és lo que està fent la majoria d’aquí 
del poble.

En el cas d’Elda, el fenomen no respon a la tipologia valencia-
na general sinó al procés normal d’integració de les comunitats 
immigrades. Per tant, els matrimonis dels pobles de la ruralia 
pròxima que s’hi establixen, quan naixen els seus fills a Elda, els 
pugen en castellà, però no emmirallats en cap classe alta local 
sinó en la llengua nadiua del poble d’acollida. Si ja vénen amb els 
seus fills, els mantenen el valencià que porten dels seus pobles. 
Aquestes dues regles generals coneixen algunes excepcions, 
com en el cas d’uns pares que mantenen el valencià amb la filla 
nascuda ja a Elda o, en sentit contrari, d’uns altres progenitors 
que decidixen canviar de llengua amb el fill (de cinc anys) quan 
arriben a Elda. Pel que fa a la major antiguitat del fenomen, no 
té rellevància en el cas que examinem, però el primer cas que 
tenim registrat és el d’un home i una dona —procedents tots dos 
del Pinós però que es coneixen i es casen a Elda— els fills dels 
quals naixen en 1937 i 1940 i són educats en castellà «perquè era 
lo que parlaen aquí», segons el testimoniatge recollit.

Acabem un recorregut històric i sociolingüístic de la interrup-
ció de la transmissió familiar del valencià per la societat i la ge-
ografia valencianes. La documentació més antiga del fenomen 
data de mitjan segle XVI, quan la noblesa valenciana decidix 
deixar d’educar els seus descendents amb la llengua que havia 
rebut dels avantpassats. D’aquesta manera, els hereus directes 

Taula 7. Poblacions de l’àrea d’influència d’Alacant (i Elx).



dels qui havien portat la llengua catalana a este país en el segle 
XIII, amb la conquista de Jaume I, trenquen la cadena lingüística 
que, només per citar el camp literari, havia donat obres i figures 
de la talla del Tirant lo Blanc o Ausiàs March. El trencament, però, 
queda reclòs al si de la classe que l’havia iniciat durant els segles 
de l’edat moderna (XVI-XVIII). Fins que en els anys 30 del segle XIX 
una nova classe ocupa el poder, la burgesia, i pren la mateixa de-
cisió que els seus predecessors en l’alta jerarquia de la CV havien 
adoptat tres segles arrere: deixar de transmetre la llengua pròpia 
als seus fills. Tanmateix, el fet que la nova classe dirigent no pose 
més restriccions a la incorporació de nous membres que les que 
depenen de l’enriquiment personal o l’augment de la instrucció 
acadèmica, fa que la burgesia vaja eixamplant-se constantment. 
Així, l’ascens social es convertix en un mitjà de substitució lingü-
ística, perquè un dels requisits implícits per a pertànyer a l’alta 
societat és abandonar el valencià. Amb el pas del temps i l’accés a 
l’educació escolar, que és exclusivament en castellà, l’abandó del 
valencià comença a estendre’s a tots els grups socials, sense neces-
sitat d’un ascens econòmic o cultural, per bé que l’adopció de la nova 
llengua és associada al progrés econòmic i social de l’individu.
Aquest lligam sociolingüístic està molt ben documentat a les ciu-
tats de València i Alacant, les primeres que s’incorporen, a cavall 
dels seus grups socials dirigents, a la transmissió familiar del cas-
tellà en detriment de la llengua que fins aleshores els havia estat 
pròpia. Les notícies referides a la resta ja no són tan abundants, 
perquè l’entitat que ha assolit el fenomen ha estat menor, però 
tampoc no en falten. Amb aquesta base documental, hem dut a 
terme una enquesta en catorze localitats valencianes que ha tin-
gut els següents objectius: a) reconstruir el procés històric;

b) explicar la casuística del fenomen a cada lloc;
c) intentar esbrinar les raons per les quals s’ha generat i s’ha 
propagat, i
d) determinar si el procés s’ha fet reversible i en quin grau.

Els resultats que avancem en el present capítol del Llibre blanc 
de l’ús del valencià II ens indiquen que l’origen del fenomen és 
la ciutat de València, cap a mitjan segle XIX es difon a Alacant, i, 
ja amb una pràctica simultaneïtat, passa al grup de ciutats valen-

cianes que seguien molt de prop Alacant en demografia: Alcoi, 
Castelló i Elx, on el procés s’enceta en el trànsit dels segles XIX al 
XX. D’aquest segon nivell urbà, la interrupció de la transmissió in-
tergeneracional del valencià fa un bot al nivell semiurbà ja a partir 
del segon decenni del segle XX, per bé que normalment, dins cada 
localitat, seguint la piràmide social de dalt cap avall (i, d’acord 
amb el model de les ciutats majors i sempre que hi ha suficient 
grandària, del centre a la perifèria). Aquest tercer nivell ha estat 
representat al nostre treball de camp per les poblacions de Borri-
ana, Sagunt, Burjassot, Alzira i Gandia, dins de l’àrea d’influència 
de València, i les de Petrer, Elda, Sant Vicent del Raspeig i Guar-
damar, dins de l’àrea d’influència d’Alacant.14 En aquest avanç de 
resultats no ens hem pogut aturar en l’anàlisi de les raons adduï-
des pels nostres subjectes per a justificar la substitució lingüística 
amb els fills, per bé que, de passada, n’hem deixat anar alguna de 
les més importants, com ara, ja iniciat el procés, el major prestigi 
social dels valencians que eren usuaris habituals del castellà.
Per últim, en moltes anàlisis locals hem dedicat algun espai a co-
mentar la presència de la revernacularització o recuperació del 
valencià per part de progenitors que ja no havien rebut aquesta 
llengua per a educar els seus fills. Aquesta reversibilitat del pro-
cés, però, està estretament lligada a tres factors que quantitati-
vament són molt febles: a) la proporció de línies en valencià que 
s’oferixen als pares que escolaritzen els seus fills, que encara és 
molt baixa (no arriba a un quart de les existents);

b) el contingent reduït de valencianoparlants de primera llengua 
(un terç de tots els valencians) que ha resultat després de gaire-
bé dos segles d’encetat el procés de substitució, i
c) l’agreujament que presenten els dos anteriors factors als nu-
clis urbans valencians més importants.

Les expectatives de futur del valencià dependran del fet que els 
tres factors esmentats siguen superats amb l’ajuda d’una política 
lingüística decidida que, ara com ara, no es veu per enlloc.

14. En conjunt, la suma de la població de les 14 localitats enquestades representa 
un 41% de tota la població valenciana actual (2007).
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Ens estalviarem de ponderar la importància del tema que trac-
tem perquè els estudiosos d’arreu coincideixen a considerar-lo 
cabdal. Només hi aportarem una evidència extreta de l’anàlisi 
conjunta dels territoris on es parla la nostra llengua Querol, E. 
(coord.), Chessa, E., Sorolla, N., Torres, J., Villaverde, J. A. (2007): 
Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici del se-
gle XXI. L’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja, 
Illes Balears i la Comunitat Valenciana, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Secretaria de Política Lingüística, Sèrie Estudis, 
núm. 12): la llengua emprada amb els progenitors és el factor 
més relacionat amb els usos del català a Andorra, a Catalunya, 
a la Franja, a les Illes Balears i del valencià a la Comunitat Va-
lenciana.

Per a presentar els principals resultats del procés de substitu-
ció en l’àmbit familiar seguirem el criteri cronològic perquè és 
indispensable que el bosc no ens tape l’arbre de cada genera-
ció. L’enquesta del 2004 de l’AVL, en la qual basarem els nos-
tres comentaris, inclou dades de 7 generacions. Volem aprofitar 
totes les preguntes relacionades amb els usos lingüístics dels 
membres de la família que s’hi inclouen: llengua de l’entrevistat 
amb els seus progenitors, amb la seua parella, amb els seus fills 
i també la llengua dels seus progenitors entre ells. Començarem 
justament per aquesta relació atés que és la més llunyana en el 
temps. Vegem-ho tot plegat en el gràfic 1.
Observem molt clarament la davallada (que va entre els 18,29 i 
els 39 punts percentuals) en les quatre interaccions que tractem. 
Seguint el criteri que hem exposat, comencem per les relacions 

més llunyanes: la llengua que parlaven entre ells els pares de 
la persona entrevistada. Des d’abans dels anys 40 fins a l’actu-
alitat, l’ús preferent del valencià ha tingut un descens de 23,75 
punts percentuals. Van produir la pèrdua més gran (-9,35) els 
nascuts en la dècada dels 50 respecte als nascuts anteriorment. 
En canvi, en els que tenien entre 15 i 24 anys quan es va passar 
l’enquesta es dóna la baixada més lleu (-0,93) respecte als nas-
cuts en la dècada precedent, la dels 70.
Pel que fa a la llengua de la persona entrevistada amb els seus 
progenitors, s’han perdut en tot el període estudiat 18,29 punts 
percentuals d’ús prioritari del valencià. Produeixen les oscil-
lacions extremes els nascuts en les mateixes dècades que co-
mentàvem en el paràgraf anterior i són tan semblants que quasi 
coincideixen en els punts de baixada més gran i en els punts 
percentuals de menor descens, com es pot veure molt clarament 
resseguint l’evolució de les dues primeres línies del gràfic 1.
En tercer lloc, tractarem els usos de la persona entrevistada 
amb la seua parella. És en la interacció en què trobem la da-
vallada més accentuada d’ús prioritari del valencià: 39 punts 
percentuals, que deixa aquests usos en un exigu 11,84% en els 
que tenien l’any 2004 entre 15 i 24 anys. En aquest àmbit, tots els 
descensos han estat superiors a cinc punts respecte als nascuts 
en la dècada precedent.
Finalment, abordarem la llengua que han transmés les persones 
entrevistades als seus fills. En tot el període que abraça l’en-
questa s’hi han perdut 29,8 punts percentuals. Observem que 
l’evolució d’aquests usos és força semblant als de la parella, que 
comentàvem en el paràgraf anterior, encara que és inferior de 
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9,2 punts percentuals i es dóna un decreixement de només dos 
punts en els que van néixer en la dècada dels 60.

L’anàlisi de les davallades globals ens mostra que en la gene-
ració dels pares de la persona entrevistada, bé siga parlant en-
tre ells (-18,29 punts percentuals), bé siga fent-ho amb aquesta 
(-23,75), són inferiors a les de les noves relacions que la persona 
entrevistada estableix bé amb la seva parella (-39) o bé amb els 
seus fills (-29,8). Aquestes dades ens dibuixen palmàriament la 
tendència de descens accelerat que representem en el gràfic 1. 
L’única dada positiva és que en els que tenien de 15 a 24 anys 
quan es va passar l’enquesta la llengua parlada per la persona 
entrevistada amb els seus progenitors puja 0,88 punts percentu-
als respecte als nascuts en la dècada anterior. També s’ha d’es-
mentar que en la resta d’interaccions les baixades són inferiors 
als nascuts en altres dècades tant pel que fa a la llengua parlada 
entre els pares com a la parlada amb els fills. Tanmateix, en els 
usos amb la parella es continua perdent 0,26 punts percentuals 
respecte als nascuts en la dècada anterior. Tot plegat una puja-
da molt tímida i dues desacceleracions en els descensos, però 
clarament insuficients per capgirar les davallades continuades 
i contundents.
Si deixem que el bosc ens tape els arbres de les generacions 
obtindrem dades fal·laces, com ara que en el conjunt de la Co-
munitat Valenciana l’Índex de Transmissió Intergeneracional del 
Català (ITIC) augmente un 0,02. Aquesta lliçó metodològica i les 
lectures de les anàlisis recents ens han de servir per a diferen-
ciar la sociolingüística del descobriment, que recerca la realitat, 

de la de l’encobriment, que n’imposa el doble o que en té una 
percepció inútil i només malda per tapar el que tots ja sabem: 
que, havent perdut a cada bugada molts llençols, el rei va nu.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta de l’AVL.
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Un tema social molt important és investigar quins efectes es pro-
duïxen quan uns pares valencianoparlants no eduquen els fills en 
valencià. Darrere d’eixe procés, sempre hi ha la voluntat d’afavorir 
la promoció social dels fills. Com que el castellà és la llengua do-
minant i calia parlar-la per a ascendir socialment, els pares pen-
saven que, parlant en castellà als fills, els facilitarien eixe procés. 
Ara bé, quan hi ha les condicions socials i educatives adequades 
podem aprendre diverses llengües, com demostra la realitat de 
Suïssa i d’uns altres estats europeus. En canvi, si hi ha una ideo-
logia que presenta el monolingüisme en castellà com a model, els 
pares no veuen que els seus fills poden aprendre diverses llen-
gües —el valencià, el castellà i, sense massa esforç, l’anglés. Ben 
mirat, la substitució del valencià pel castellà està impulsada pel 
fet que l’estat espanyol s’ha identificat des de fa segles només 
amb el castellà, i ha expulsat de l’ensenyament i de l’ús públic les 
altres llengües d’Espanya. Justament per això, un dels canvis que 
s’han de produir per a assegurar la recuperació de l’ús familiar 
del valencià és que els governs espanyols i la seua administració 
s’identifiquen amb totes les llengües oficials d’Espanya i, com a 
conseqüència, les practiquen en la seua activitat.
Quan uns pares valencianoparlants no parlen en valencià als fills, 
habitualment patixen. Saben que hi ha un trencament social amb 
el passat, i la civilització humana no pot existir sense estar arrela-
da al passat i a l’experiència que un poble ha adquirit al llarg de la 
història. A més, la substitució del valencià pel castellà en la forma-
ció del fills repercutix tant sobre la persona com sobre la societat. 
El fet d’abandonar el valencià i acostar-se al monolingüisme en 

castellà afavoria que els valencians ens identificàrem cada volta 
més poc amb la societat valenciana, procés molt greu. Quan en un 
poble comença a haver-hi un sector significatiu que no s’identifica 
amb la seua societat, el resultat inevitable és descohesionar pro-
gressivament eixa societat. Per una altra banda, eixe procés social 
potencia el creixement del menfotisme i de les actituds egoistes 
en les persones. Sense equilibri entre els valors individuals i els 
valors col·lectius, perd la persona i perd la societat.
Una part de les afirmacions anteriors és comprovable en estudis 
de sociolingüística. Exposaré unes dades de la tesina d’Eugeni 
Alberola Bisbal —La transmissió familiar del valencià a Alzira: 
interrupció i recuperació, Universitat de València, 18-09-2007. En 
els cinquanta i sixanta, una part significativa dels pares d’Alzira 
parlava als fills en castellà. Una de les persones que actuaven així 
opina que eixe procés tenia dos efectes: d’una banda, «els qui no 
parlaven en valencià es pensaven que eren superiors»; de l’altra, 
«no tots eren valencians». És a dir, el fet de substituir el valencià 
pel castellà dividia la població en dos parts; a més, els qui es con-
sideraven superiors eren els «no valencians». En eixes paraules hi 
ha una bona fotografia de dos efectes correlatius: deixar de sentir-
se valencians i separar persones poc diferents entre elles. A més, 
al costat de la fractura social hem de notar que la valencianitat es 
queda per als de baix, cosa que impulsa a continuar el procés de 
substituir el valencià pel castellà en tots els aspectes de la vida. 
La mateixa dona que valora negativament no haver parlat als fills 
en valencià és molt favorable a la recuperació del valencià i, per a 
fonamentar la seua opinió, es basa en raons socials. Creu que en 
la seua ciutat la vitalitat del valencià ha crescut molt i que això ha 
tingut conseqüències positives sobre la societat d’Alzira, ja que 



ara «tots som valencians». De la fractura social al procés contrari: 
cohesionar la ciutat d’Alzira. A més, la valoració del valencià de-
senvolupa la consciència i la voluntat de ser valencians. Així, una 
altra dona entrevistada veu el valencià com a «senya d’identitat» 
del poble valencià.

En el procés de recuperació de la consciència valenciana i la vo-
luntat de dirigir el nostre futur, hauríem d’evitar un perill: culpa-
bilitzar els valencians que, en el passat, no varen transmetre el 
valencià als fills. Certament, tota persona és finalment responsa-
ble de la seua vida. Però també és veritat que, en tot tema social, 
hi ha factors socials. I eixes són les causes que els investigadors 
valencians hem de focalitzar. La nostra obligació és mostrar com 
la ideologia i la política lingüística de l’Estat espanyol apartava el 
valencià dels usos públics i espentava els pares a parlar en cas-
tellà als fills. En realitat, quan reduïm una actuació social negativa 
a una qüestió individual, en compte de contribuir a rectificar-la, 
ajudem a perpetuar-la. Així, si condemnem els alemanys pel fei-
xisme dels anys trenta no contribuirem a superar aquell trauma. La 
millor manera de superar-lo és mostrar com el feixisme feia mal al 
conjunt d’Europa i, també, al mateix poble alemany. En definitiva, 
les actituds socials negatives acaben per ser perjudicials per als 
mateixos que les practiquen. 
Quant al valencianisme, hem de tindre en compte que, si algú 
culpa la seua societat de la situació en què es troba, només pot 
aconseguir una cosa: que la seua societat desconfie d’ell. Cal 
fugir del binomi maniqueu bons i roïns. Hem d’elaborar anàlisis 
de la realitat que siguen objectives, de tal manera que potencie 
que els valencians ens identifiquem amb nosaltres mateixos i, així, 
superem aquelles actituds que a la llarga ens perjudiquen, tant 
com a persones com com a membres d’un poble. Els intel·lectuals 
deuen fer reflexions que ajuden els valencians a conéixer-se més 
i a autoestimar-se més, perquè qui augmenta la seua autoestima 
és capaç de rectificar errors i superar conflictes, de la mateixa 

manera que, qui es té autoodi, reproduïx indefinidament els er-
rors i els conflictes. Si busquem eixos objectius, els investigadors 
valencians ens acostarem al nord que hauria de ser central en 
la nostra activitat: fer créixer la consciència de ser valencians i 
incrementar la voluntat de compartir un projecte social de futur.

Fins ara hem parlat dels valencians que en el passat no varen 
transmetre el valencià als fills i, d’una manera implícita, també 
hem parlat dels valencians actuals que han tingut el valencià 
com a llengua materna. Passem al tercer grup. ¿Quina hauria 
de ser l’actitud familiar cap al valencià dels valencians que 
han sigut formats en castellà —o en un altre idioma? Si estem 
d’acord que el valencià és un mitjà important per a augmentar 
la identificació com a valencians i per a fer créixer la cohesió 
de la societat valenciana, hauríem de deduir que les famílies 
castellanoparlants haurien de procurar que els seus fills tinguen 
estima pel valencià. De fet, els beneficis socials que comporta 
la recuperació de l’ús públic del valencià és el factor que pot 
afavorir que un pare valencià castellanoparlant decidisca parlar 
als fills en valencià. 
En definitiva, el valencià no és una cosa que només forma part de 
la història valenciana. Lluny d’eixa visió, el valencià és fonamen-
talment una força prospectiva: un mitjà per a augmentar la iden-
tificació amb la societat valenciana, amb tots els efectes positius 
que es deriven d’eixe procés —sobretot fer créixer el compromís 
social i la responsabilitat davant dels altres. Eixa manera de mirar 
el valencià justifica l’afirmació que la llengua pròpia del poble va-
lencià és cosa de tots, siguen els nostres pares autòctons o immi-
grats, i independentment que la nostra llengua materna haja sigut 
el valencià, el castellà o una altra. Quan un poble és conscient 
d’ell mateix, s’autoestima i té capacitat crítica, els seus membres 
viuen d’una manera més satisfactòria. I eixe és un objectiu que 
hauríem de buscar tots els valencians.



ANTONI MAS I MIRALLES

Una llengua sobreviu, fonamentalment, perquè es transmet de ge-
neració en generació. Tan simple com això. Per aquesta mateixa 
raó, aquesta pot desaparéixer quan una determinada generació 
decideix interrompre la seua transmissió. Es crea així una nova 
norma d’ús, la qual consisteix a convéncer els progenitors que la 
llengua que han rebut dels seus avantpassats ja no és vàlida per 
als seus descendents. I aquesta decisió marca, ineludiblement, 
una fita primordial en la vida sociolingüística de qualsevol soci-
etat, ja que es posa en perill, fins i tot, la integració de la mateixa 
comunitat lingüística.
En realitat, cal dir que el manteniment o la substitució d’una llengua 
depén d’un procés social molt més complex. No volem pecar de 
simplistes ni de reduccionistes. Però també és veritat que en aquest 
procés subjau implícitament el fenomen de la transmissió i de la in-
terrupció lingüística. Aquests dos fenòmens, antagònics i comple-
mentaris alhora, formen part de l’estructura de qualsevol procés de 
normalització i de substitució. Analitzar-ne, doncs, els factors soci-
als que hi intervenen vol dir també aprofundir en els mecanismes 
que possibiliten la vigència o el reemplaçament d’una llengua. 
La interrupció intergeneracional sorgeix quan es produeixen els 
condicionants sociolingüístics adients. El brou de cultiu sol ser 
l’existència en un context multilingüe d’una situació de bilingüis-
me social —és a dir, de bilingüització—, un procés que es diri-
geix, si ningú no ho atura, cap a la substitució i que, una vegada 
que s’ha iniciat, esdevé irreversible en la majoria dels casos. Al 
llarg d’aquesta etapa, el conflicte lingüístic accelera el seu ritme 
fins a situar la societat enfront d’una difícil conjuntura. És a partir 
d’aleshores quan l’estructura social que es mantenia compacta 
fins aleshores comença a ressentir-se. I és en aquest context 

quan els parlants de les llengües minoritzades fan un primer pas: 
canvien de llengua en les relacions endogrupals. En la següent 
etapa, algunes parelles, conscientment o inconscient, transme-
ten una nova llengua als fills, una llengua que arriba a assolir un 
protagonisme preponderant en els àmbits de més prestigi social, 
i que, a més, es dedica a arraconar socialment, com més va més, 
la llengua recessiva. 
Arribats en aquesta fase, quan els progenitors opten per trans-
metre la llengua dominant, tot és ja qüestió de temps. Per una 
banda, les generacions més grans es veuen recloses a usar la 
llengua pròpia en àmbits d’intercomunicació cada vegada més 
reduïts, i, per una altra, les generacions més joves van ampliant 
la seua base d’interrelació comunicativa amb la llengua expan-
siva. El desenllaç, doncs, ja el coneixem, i les conseqüències són 
irreparables. La nòmina de llengües desaparegudes darrerament 
augmenta en una glotofàgia indefugible i irresponsable, davant de 
la indiferència d’un món massa ocupat en coses intranscendents. 
I tot això ocorre quan ja ens han preparat el parany de fer-nos 
creure que la llengua només serveix per a comunicar-nos. Situats 
en aquest punt, tant fa usar la llengua A, que la B, que la C. I amb 
aquesta tessitura, per què no elegir la que compta amb més par-
lants, la més universal? Tot açò és coherent quan observes que no 
interessa explicar que la llengua és el fonament que possibilita el 
nostre desenvolupament intel·lectual i cognitiu, que és el suport 
del nostre pensament i el nostre mitjà de socialització, que la llen-
gua és també un element cohesionador i diferenciador alhora d’un 
grup social, que és el principal referent d’una cultura i el portador 
de l’ADN de cada poble. Arguments que resulten poc convincents 
per als defensors de la utopia de la globalització lingüística, per a 



aquells que, amb tota la hipocresia, formulen tesis diferents se-
gons l’organisme a què s’adrecen, per a aquells que són capaços 
de negar el pa i la sal a qualsevol llengua minoritària si aquesta 
obstaculitza la seua expansió. Són, en definitiva, els partidaris del 
pensament únic, del model econòmic neoliberal, de l’homogeneït-
zació lingüística i cultural, i que s’escuden en uns plantejaments 
arcaics i bel·licistes partidaris i defensors de la llei del més fort. 
El fenomen de la interrupció no és nou a casa nostra, tot i que la 
seua anàlisi és totalment recent. Sembla que podem datar els pri-
mers casos a mitjan segle XVI al si de la noblesa, i més de forma 
significativa a partir de la segona meitat del XIX, a les ciutats de Va-
lència i d’Alacant, i al si de la burgesia local, com no podia ser d’una 
altra manera. A més, el procés també té un itinerari socioeconòmic 
conegut, s’inicia per les classes més benestants i acaba estenent-
se per les classes mitjanes i baixes, ja en el segle XX. És, per tant, un 
procés social que va de dalt cap avall, que és la direcció que prenen 
la majoria dels recorreguts de la substitució. Un procés que s’estén 
des de les grans ciutats, ja adés esmentades, fins a les ciutats mit-
janes i que acaba en les poblacions més menudes. 
Al llarg d’aquests gairebé dos segles des que s’encetà la interrup-
ció, hem de destacar els anys 60 del segle passat com el decen-
ni que marcarà el punt àlgid de tot aquest procés. És en aquesta 
dècada quan el fenomen es generalitza en totes les poblacions i 
en totes les esferes socials. Les pregones transformacions que 
es produeixen en el poble valencià justifiquen plenament aquesta 
situació sociolingüística. És el canvi d’una societat tradicional a 
una de moderna, d’una societat fonamentalment agrícola a una 
altra d’industrial. Durant aquesta etapa, a més, té lloc l’aparició i 
l’extensió de nous mitjans de comunicació de masses, la univer-
salització del sistema escolar —i tot el que comporta veure el món 
acadèmic i cultural únicament sota el prisma castellà—, l’inici del 
fenomen del turisme, les immigracions, etc. i, a més a més, és una 
etapa en què vivien immersos en un règim dictatorial i contrari al 
reconeixement plurinacional de l’Estat. Tot plegat, doncs, un con-
text social ben propici perquè s’esdevingueren canvis d’aquesta 
magnitud sociolingüística.

Cal afegir, finalment, que aquest procés té el seu antídot en forma 
de procés de reversió, fet que suposa l’aparició dels primers símp-
tomes de recuperació social de la llengua. La seua reincorporació 
entre les parelles que van ser educades en castellà els donarà 
la possibilitat de transmetre de nou el valencià als seus descen-
dents, així corregim l’anomalia sociolingüística patida, i tot pot tor-
nar a una situació de plena normalitat. Aquest procés rep el nom 
de revernacularització. Afortunadament, aquest nou fenomen el 
detectem en les dues darreres dècades, tot i que l’embranzida no 
pren encara la força que caldria esperar per tal de contrarestar 
les pèrdues anteriors. Però, així i tot, ara s’obre una nova escletxa 
d’esperança dins d’aquest futur incert del valencià. Que el nostre 
desig no es quede només en un simple miratge. 
Si totes les llengües tenen dret a viure en plena normalitat, hem 
de començar per possibilitar-ne la transmissió. El món és intrín-
secament multilingüe, i avui dia, fins i tot la biodiversitat del pla-
neta, depén també del seu caràcter plurilingüe. Conservar, doncs, 
aquest ric patrimoni de la humanitat és una responsabilitat que no 
podem defugir de cap manera. Per això, la salvaguarda de totes 
les llengües del món ha esdevingut, a hores d’ara, el gran repte 
que ens depara la societat del segle XXI.
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ANSELM BODOQUE 

En totes les polítiques públiques, tant en les educatives, sanitàries, lingüís-
tiques o de qualsevol altre tipus, els governs ocupen una posició central i, 
sobretot, tenen també una funció d’exemple i espill del compromís del go-
vern amb les polítiques públiques que diu prometre. En l’Estat espanyol, les 
polítiques lingüístiques que centren l’atenció en les llengües diferents de la 
castellana depenen, essencialment, de la voluntat política dels governs au-
tonòmics, i, en el nostre cas, del Govern valencià. En conseqüència, conéixer 
els trets bàsics de les polítiques lingüístiques aplicades pel Govern valen-
cià en l’àmbit intern i en el funcionament quotidià dels òrgans de govern i de 
l’Administració valenciana, així com en totes les administracions i àmbits 
públics que estan presents en el territori valencià, diu molt de les caracte-
rístiques i la intensitat de les polítiques lingüístiques valencianes tant en el 
món politicoadministratiu com en la resta d’aspectes i àmbits socials. 
Per això, l’objecte d’este treball és analitzar les polítiques lingüístiques 
valencianes en els àmbits de Govern i de les administracions públiques pre-
sents a la Comunitat Valenciana. Partim dels usos lingüístics interns del 
Govern valencià i l’atenció i importància que esta institució ha donat a la 
política lingüística dins del conjunt de les polítiques públiques, per a com-
provar que, més enllà de la retòrica oficial, la política per a recuperar l’ús 
oficial normal del valencià ha sigut una preocupació secundària i poc siste-
màtica. Posteriorment, s’analitzen les actuacions impulsades pel Consell en 
l’àmbit de l’Administració pública de la Generalitat, en les administracions 
locals i en les d’àmbit estatal i justícia i s’arriba a la conclusió que, en ge-
neral, no han anat molt més enllà d’una normalització de la retolació pública 
dels departaments, d’afavorir l’aprenentatge voluntari del coneixement del 
valencià pels funcionaris i del respecte genèric al dret dels ciutadans de 
ser atesos per les administracions públiques en la llengua oficial que desit-
gen. Finalment, l’autor tracta un aspecte que és responsabilitat dels poders 
públics i té una càrrega simbòlica important en qualsevol societat, com és 
la toponímia, i constata que la mera valencianització modernitzada del nom 
dels municipis ha sigut assimilada a la figura jurídica de canvi de nom i que 
el procés d’este canvi de nom és prou lent i encara hui, després de més de 
trenta anys de democràcia, hi ha un percentatge notable de municipis amb 
els noms castellanitzats o amb formes ortogràfiques arcaiques. 
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declaracions als mitjans de comunicació. El criteri seguit pels 
responsables del Consell ha estat, com ja hem dit, guiat per la 
voluntat individual de cada persona d’usar una de les llengües 
oficials. En conseqüència, dins del Consell, els usos lingüístics 
no seran diferents dels existents en la societat valenciana; és 
a dir, se segueix una dinàmica segons la qual mentre les perso-
nes del Govern valencianoparlants per origen familiar o voluntat 
pròpia usen habitualment les dues llengües i opten habitualment 
per l’una o l’altra en funció de les circumstàncies o els inter-
locutors, els que eren per origen o voluntat castellanoparlants 
usen el castellà pràcticament de manera exclusiva en totes les 
ocasions. La idea, bastant estesa en els polítics valencians, que 
les dues llengües s’usen amb normalitat perquè qualsevol per-
sona pot expressar-se amb total llibertat en la llengua de la seua 
preferència amaga que tant els usos socials com els polítics de 
les llengües són desiguals i reforcen la posició de clara preemi-
nència del castellà. 
No obstant això, comparant els usos lingüístics formals interns i 
externs del Consell hi ha algunes diferències, tot i compartir els 
principis essencials de la voluntarietat i la iniciativa individual en 
l’ús de cada llengua, i la tendència a usar de manera predominant 
el castellà. Així, en els responsables del Consell, especialment 
durant la primera dècada d’autonomia, caldrà distingir els espais 
externs (públics) i els interns, i les persones valencianoparlants i 
castellanoparlants. En aquest sentit, els usos externs dels valen-
cianoparlants seran desiguals i aniran des d’un nombre reduït de 
càrrecs públics que utilitzaran el valencià de manera pràctica-
ment exclusiva fins a altres que ho faran de forma ocasional, no 
sent massa habituals casos en què no l’usaren mai. Per contra, 
entre els responsables castellanoparlants l’ús públic del valen-
cià, especialment de manera oral, serà ocasional, i només de 
manera minoritària hi haurà qui l’usarà de manera preferent. En 
els usos interns formals, essencialment en la correspondència, 
no hi haurà massa diferències i es tendirà a usar-lo amb més 

A l’hora d’analitzar les polítiques lingüístiques en els àmbits pú-
blics, ens referirem: primer, a les lògiques dominants pel que fa 
a l’ús de les llengües dins del Consell i la importància instituci-
onal donada a la política lingüística i considerarem, després, les 
actuacions impulsades pel Consell en l’àmbit de l’Administració 
pública (organismes públics i parapúblics) de la Generalitat, en les 
administracions locals i en les d’àmbit estatal i justícia; per a refe-
rir-nos, finalment, a un aspecte que és responsabilitat dels poders 
públics i té una càrrega simbòlica notable, com és la toponímia i la 
seua valencianització.

Ens referirem en aquest apartat al que podríem denominar l’au-
toaplicació pel Consell de la seua política lingüística i als usos 
lingüístics dels seus membres; considerant ací Govern no sols 
el president, vicepresidents i els consellers, sinó també els se-
cretaris autonòmics, secretaris generals de les conselleries i els 
directors generals. Possiblement en cap àmbit de les polítiques 
lingüístiques impulsades pel Govern valencià es posen tant de 
manifest, despullats de la retòrica convencional oficial, els ob-
jectius reals o, com a mínim, la concepció que es té de cada 
llengua com a instrument de comunicació i cohesió comunitària, 
com en els usos lingüístics del Govern en les seues actuacions 
públiques. Encara més, l’autoaplicació de les polítiques lingüísti-
ques dins del Govern evidencia els principis ordenadors en què 
es fonamenta la política lingüística valenciana, que són essenci-
alment la voluntarietat i el voluntarisme personal, amb un siste-
ma d’incentius governamentals escassament sistemàtics.
En aquest sentit, cal observar que ni la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià ni la del Govern valencià han estat desenvolupa-
des per a donar cap mena d’orientació sobre els usos lingüístics 
preferents dels membres del Consell de la Generalitat en les re-
unions del Govern, en les relacions internes entre departaments, 
intervencions en el parlament, compareixences públiques i 



freqüència que el castellà, però mai de manera exclusiva i sem-
pre en funció de la voluntat personal.1

Així mateix, durant aquests anys, hi hagué una certa tendència 
a vincular l’ús del valencià amb els discursos identitaris i lingü-
ístics, l’ensenyament i la cultura, amb una voluntat de generar 
complicitats amb grups socials favorables a la recuperació del 
valencià; mentre que, en altres matèries i àmbits de govern o 
que afectaven sectors socials menys preocupats per la llengua, 
es considerava, implícitament, que no era necessari l’ús del va-
lencià. 
Des de mitjan anys noranta, la característica principal és que, en 
termes generals, disminuirà lleugerament l’ús del valencià en els 
registres formals. Així, en les activitats públiques, els represen-
tants valencianoparlants del Consell tendiran a usar-lo amb una 
freqüència més ocasional que en l’anterior Govern. Mentre que 
els castellanoparlants faran servir el castellà de manera predo-
minant i només puntualment utilitzaran el valencià. Respecte a 
l’ús intern formal, el valencià serà també menys utilitzat que en 
els primers anys d’autogovern i tindrà una freqüència d’ús ocasi-
onal en la major part dels departaments i càrrecs públics, excep-
ció feta d’alguns responsables polítics aïlladament considerats. 
Val a dir que, també ara, la majoria de les comunicacions formals 
escrites i de caràcter intern quan són en valencià acostumen a 
ser producte d’una traducció prèvia.
Així mateix, l’ús del valencià va continuar relacionant-se amb els 
discursos identitaris i amb aspectes de l’ensenyament i la cultu-
ra; entenent, dins d’aquesta lògica, que en la resta de matèries 
el castellà era la llengua més adequada. Pot destacar-se, a més 
a més, que, a diferència dels primers anys d’autogovern, l’ús pú-
blic del valencià pels membres del Consell pretén generar com-
plicitats, ara, amb sectors socials més preocupats pel nom i la 
identitat del valencià que per la recuperació social del seu ús.

1. Aquesta mena de comunicacions formals escrites, com la gran majoria de la 
documentació escrita en valencià dins de les administracions, són realment 
versions en valencià de documents prèviament escrits en castellà i traduïts pels 
serveis de promoció del valencià.

La diferència, per tant, entre les diverses etapes de govern no és 
en aspectes essencials, ja que se segueixen pràctiques diglòssi-
ques i l’ús del valencià depén de la voluntat personal. Els canvis 
tindran a veure amb la intensitat i freqüència de l’ús, i amb les 
complicitats que es volen establir amb sectors socials concrets.

Un element bàsic de qualsevol política lingüística pública que 
vulga incrementar el prestigi d’una llengua és que el Govern, els 
representants polítics i l’Administració en faça un ús públic ha-
bitual i que siga llengua de treball habitual de les institucions 
públiques. Això es dóna amb una intensitat bastant baixa en el 
cas valencià. Només cal analitzar les intervencions hagudes en 
els vuit debats d’investidura del president de la Generalitat i els 
18 de política general per a adonar-nos de quin és l’ús vehicular 
del valencià entre les elits polítiques valencianes.
Així, pel que fa al principal debat polític de les Corts, el debat 
d’investidura durant el qual s’elegeix el president de la Gene-
ralitat, sorprén que l’ús del valencià només comença a tenir un 
nivell mitjanament considerable a partir de 1991 (vegeu taula 1), 
i només supera el 50 per cent del temps de les intervencions en 

Taula 1. Percentatges d’ús del valencià en els debats d’investidura.
Font: Elaboració pròpia.



una ocasió (2003), primer any en què el president fa íntegrament 
el discurs en valencià (l’única ocasió en els vuit debats d’inves-
tidura) i torna a baixar en el següent debat. La segona conclusió 
evident és que els principals partits sempre utilitzen el valencià 
amb una freqüència habitualment inferior a la mitjana, entre el 
10% i el 30% de les intervencions.
Les xifres d’ús del valencià durant el debat anual de política 
general2 són més elevades, especialment pel que fa als actors 
principals, excepció feta de les intervencions dels presidents 
durant l’exposició de la valoració del programa de govern. De 
fet, durant els 18 debats únicament en una ocasió (1995) s’utilit-
zarà el valencià en l’exposició del programa de govern per part 
del president en tota la intervenció. Cal destacar, així mateix, que 
encara que l’ús del valencià supera el que es fa en els debats 
d’investidura, fins al 1992 no superen lleugerament el 50% de les 
intervencions, i disminueix en alguns dels darrers debats (2004 i 
2006) als nivells de la dècada dels vuitanta (per baix o al voltant 
del 30%). Així mateix, com en els debats d’investidura, l’ús del 
valencià per les dues formacions polítiques principals és bas-
tant inferior a la mitjana i generalment ha estat bastant lluny del 
50%. Els anys més baixos són 2004 i 2006 en què a penes usen 
el valencià en un 14% i 16% d’ocasions exclusivament (vegeu 
taula 2).

El rang politicoadministratiu dels departaments responsables de 
la política lingüística o les referències que hi ha a la política lin-
güística als principals discursos polítics del Govern valencià són 

2. Habitualment el debat té lloc una volta a l’any, sempre que no hi haja hagut debat 
d’investidura, amb una excepció, 1995, en què hi va haver debat de política general 
i debat d’investidura. De manera extraordinària, hi va haver dos debats de política 
general el 1984.

uns bons indicadors de la importància que aquesta política ha 
tingut dins de les prioritats i les polítiques públiques del Consell.
En aquest sentit, el reglament orgànic de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència de 1984 crea el Gabinet d’Ús i Ensenyament 
del Valencià per a programar i executar la política relacionada 
«amb la utilització normal i oficial del valencià, així com el seu 
ensenyament». Aquest gabinet tenia una posició politicoadmi-
nistrativa similar a la d’una subdirecció general,3 però amb una 
consideració especial per la seua dependència quasi directa del 
conseller. En 1987, la Conselleria es reestructura i el Gabinet és 
dividit. El Servei d’Ensenyament del Valencià queda adscrit a la 
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i la resta de 
serveis constitueixen el Gabinet d’Ús del Valencià, que dependrà 
de la Secretaria General de la Conselleria amb l’única funció de-
finida de fer «l’estudi i el seguiment de l’aplicació de la normativa 
relativa a l’ús i l’ensenyament del valencià». D’aquesta manera, 
malgrat que es manté el rang administratiu del Gabinet a un nivell 
similar al d’una subdirecció, es perd rellevància política relativa i 
la competència de la política d’ensenyament, que tindrà un altre 
responsable polític immediat (vegeu taula 3). 
Aquesta organització es manté fins que al març de 1991 es crea 
la Direcció General de Política Lingüística. Amb aquest fet se su-
peren alguns dels tabús dels governs valencians, com ara usar 
el concepte política lingüística per a referir-se a la política de 
promoció del valencià, i alhora s’augmenta el rang politicoad-
ministratiu del departament, que passa a ser una direcció gene-
ral. Les funcions de la nova direcció general seran formalment 
ampliades, especialment en l’àmbit de les administracions pú-
bliques i l’assessorament. En termes reals, la creació de la 

3. Durant la primera dècada d’autonomia, la jerarquia del Govern era president, 
conseller i secretari general/director general, i els caps d’àrea/gabinet 
(subdirectors) eren pocs i tenien, com els caps de servei, un caràcter funcionarial, 
encara que sovint polititzat. Des de mitjan anys noranta, la jerarquia serà president, 
vicepresident, conseller, secretari autonòmic i secretari/director general, i els 
caps d’àrea i de servei seran bàsicament de caràcter funcionarial, però sense 
sostraure’s a fenòmens de politització.



DGPL no comporta un increment substancial de recursos ni no-
ves dinàmiques de treball, diferents de les del Gabinet d’Ús del 
Valencià, però sí que significà una importància política relativa 
lleugerament superior.
Posteriorment, en 1995, la Direcció General de Política Lingüísti-
ca és suprimida i serà adscrita com una àrea a la nova Direcció 
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. 
Hi ha la particularitat que el Servei d’Ensenyament del Valencià 
i l’Àrea de Política Lingüística queden integrats en la mateixa di-
recció general, cosa que no passava des de 1987, tot i dependre 
de dos caps d’àrea diferents. El rang politicoadministratiu dels 
organismes encarregats de la política lingüística torna a una si-
tuació similar a la de 1987-1991, si bé amb menor nivell polític 
relatiu que el que havia tingut, especialment des que el 1999 es 
creen les figures dels vicepresidents del Govern i dels secretaris 
autonòmics.
Finalment, si tenim en compte les declaracions polítiques dels 
presidents de la Generalitat en els discursos d’investidura i de 

Taula 2. Percentatge de l’ús del valencià en els debats de política general.
Font: Elaboració pròpia. Pres IP (intervenció programàtica del president), Pres D (president en el debat).

Taula 3. Rang politicoadministratiu dels departaments encarregats de la política lingüística.
Elaboració pròpia (en ombra).



política general, observem que les referències a aspectes de la 
política lingüística són escasses i no ocupen la part nuclear de 
les intervencions (llevat de la referència a la necessitat d’una 
institució acadèmica per a normativitzar el valencià, en el debat 
de política general de 1997). La majoria de les al·lusions estan 
referides a l’ensenyament del valencià i a la vinculació entre 
identitat i llengua (vegeu taula 4). Tot plegat, les referències te-
nen molt de retòric i sempre molt per baix de les valoracions que 
els responsables polítics van fer sobre la llengua en el moment 
d’aprovar les lleis d’Ús i Ensenyament del Valencià o la de Crea-
ció de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En conclusió, la im-
portància política de les polítiques lingüístiques dins de l’acció 
de govern del Consell de la Generalitat ha estat d’un nivell més 
aviat secundari.

Les característiques bàsiques, i podríem dir els objectius mà-
xims, de les polítiques lingüístiques dels governs valencians en 
l’àmbit de l’Administració pública i dels organismes parapúblics 
es van fixar en els primers anys d’autonomia i tenien com a ele-
ments estructuradors la voluntat de donar una resposta posi-
tiva al dret dels ciutadans a usar i ser atesos en valencià per 
les administracions públiques, evitar pressions sobre els treba-
lladors públics per la llengua que voluntàriament usaven en el 
seu treball i incentivar genèricament el coneixement voluntari 
del valencià entre els treballadors públics. En altres paraules, la 
pràctica de l’Administració de la Generalitat en matèria d’ús del 
valencià no ha estat massa diferent de la seguida pels òrgans 
de govern que la dirigien, i s’ha dut a terme sense voluntat de 
superar el context social de diglòssia i l’ús social desigual de 
les dues llengües i ignorant, de fet, la força dels hàbits d’usar el 
castellà en els àmbits de l’Administració pública, i especialment 
davant els poders públics amb funcions més coercitives, com 
ara la Justícia i la policia. I, sobretot, s’ha impulsat amb pocs 

incentius perquè els treballadors públics dominaren el valencià 
i sense una estratègia per a fer del valencià llengua de treball 
habitual de l’Administració.
Cal precisar que els esforços del Consell en promoció de l’ús 
del valencià s’han concentrat en l’Administració que depén del 
Govern valencià, mentre que l’actuació del Consell ha estat es-
cassa en les altres institucions de la Generalitat (Consell Valen-
cià de Cultura, Sindicatura de Comptes, Corts Valencianes), les 
administracions locals, la perifèrica de l’Estat, la de Justícia o 
les forces de seguretat de l’Estat.

Cal recordar que la LUEV establia que l’Administració usarà les 
dues llengües oficials «en la forma regulada per la llei» i que el 
valencià és llengua pròpia de la Generalitat i de la seua Admi-
nistració pública, de l’Administració local i de les corporacions 
i institucions parapúbliques d’aquestes institucions. S’ha de dir, 
però, que el concepte llengua pròpia no ha tingut cap mena de 
significació especial dins del Consell i de l’Administració pública, 
i no ha adquirit la connotació ni de llengua primera ni prioritària i 
ha quedat com un enunciat poc significatiu. Igualment, de la ma-
teixa manera que succeïa amb el Consell, la regulació dels usos 
de les dues llengües oficials en les administracions públiques ha 
estat escassa, inestable i irregularment seguida. 
Amb caràcter genèric, per a impulsar i avaluar l’aplicació de la 
LUEV a l’àmbit de l’Administració es va crear a l’abril de 1984 la 
Comissió Interdepartamental per a l’Aplicació de l’Ús del Valen-
cià; que fixava com a objectius la coordinació de l’acció dels 
departaments de l’Administració del Consell i de les administra-
cions dependents de la Generalitat, així com establir convenis 
amb la resta d’administracions. Per bé que el funcionament de la 
comissió no va ser massa àgil i les iniciatives que va prendre van 
ser molt limitades en la pràctica, més enllà de recomanar als se-
cretaris generals de les conselleries l’elaboració de circulars 
que regularen l’ús del valencià en la documentació, corres-



pondència i en l’atenció als ciutadans. Les causes de la limitada 
transcendència i activitat de la comissió són diverses: només en 
formaven part representants de tres conselleries, les prioritats 
llavors dels departaments de la Generalitat eren autoorganitzar-
se i hi havia poca tradició de coordinació, molts responsables 
polítics consideraven que la promoció del valencià s’havia de 
concentrar primerament (o exclusivament) al món de la cultura i 
l’ensenyament, i fins i tot que hi havia qui identificava la LUEV i la 
promoció del valencià no tant com una iniciativa del Consell en 

Taula 4. Referències dels presidents de la Generalitat a la política lingüística en els discursos d’investidura i de política general.
Font: Elaboració pròpia.

el seu conjunt, sinó tan sols de la llavors Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència.
La comissió fou reorganitzada, sense modificar-ne els objectius, 
a finals de 1988. El funcionament va millorar en termes relatius 
respecte a l’etapa anterior. Essencialment, va contribuir a donar 
cobertura al Pla Triennal de Promoció de l’Ús del Valencià a la 
Comunitat Valenciana de 1990. El Pla era la primera visió integra-
da de l’acció del Consell pel que fa al valencià; i, si bé no introdu-
ïa massa iniciatives que no estigueren fent-se i era voluntarista 



respecte a la necessitat d’incrementar l’ús del valencià en l’Ad-
ministració i de promoure’l socialment, va servir de suport per a 
intensificar algunes formes de promoció lingüística, augmentar 
les ajudes econòmiques a sectors socials i econòmics i impulsar 
l’ensenyament en valencià a començaments dels anys noranta. 
Amb tot, una de les propostes més innovadores d’aquells mo-
ments va ser la idea de crear una xarxa coordinada d’unitats de 
promoció del valencià en les administracions públiques. Propos-
ta que serà assumida per la Comissió Interdepartamental, que en 
1991 acordà la modificació de les funcions formals dels funcio-
naris encarregats de l’assessorament lingüístic, que va canviar 
també la denominació de traductors-correctors per la de tècnics 
de Promoció Lingüística, i en 1992 aprovà la creació d’unitats de 
promoció lingüística a totes les conselleries.4 Posteriorment, les 
mesures de contenció de la despesa pública preses pel Consell 
el 1993 per a fer front a la crisi econòmica van anul·lar la inci-
pient xarxa d’unitats tècniques de promoció lingüística; i, pro-
gressivament, la Comissió Interdepartamental deixà de reunir-se 
i d’impulsar noves iniciatives de promoció de l’ús del valencià 
dins de les conselleries.

La LUEV obliga a redactar i publicar les lleis de les Corts Valen-
cianes les dues llengües, i val a dir que aquesta obligació s’ha 
estés a totes les normes que publica en una única edició a dues 
columnes, una en cada llengua oficial, el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana. De la mateixa manera, la pràctica totalitat de 
circulars internes dels departaments del Consell sobre qüestions 
de personal i criteris de funcionament intern han tendit també a 
publicar-se i difondre’s en les dues llengües oficials i, en general, 
aquest ha estat l’hàbit pel que fa als anuncis públics adreçats al 

4. El canvi de nom dels traductors-redactors per tècnics en Promoció Lingüística 
no tingué conseqüències pràctiques, ja que les funcions reals continuaren sent les 
de traducció passiva de documents i no les d’agents normalitzadors actius de les 
conselleries com es pretenia amb el canvi de nom. 

conjunt de la ciutadania; encara que no és inhabitual que la in-
formació interna i a la ciutadania estiga exclusivament en una de 
les llengües oficials, generalment el castellà. Si bé, normalment, 
els documents es redacten primer en castellà i només quan s’ha 
conclòs el procediment es fa la traducció al valencià i s’editen 
o difonen en les dues llengües; i, de la mateixa manera, la do-
cumentació bàsica i els informes jurídics, econòmics i adminis-
tratius que estan en la base dels projectes de lleis, reglaments i 
anuncis públics es redacten sols en castellà, sobretot quan són 
més extensos i detallats. 
Les iniciatives per a modificar la situació de predomini funcio-
nal del castellà en la preparació de la reglamentació i legislació 
promoguda pel Consell han estat poc sistemàtiques i escasses. 
Puntualment, algunes denúncies parlamentàries o de grups soci-
als sobre el poc ús del valencià en aquesta classe de processos 
han provocat el compromís genèric del Consell de fer un major 
esforç per a augmentar-hi l’ús del valencià, sense que s’hagen 
materialitzat en cap modificació en la dinàmica del usos lingüís-
tics en l’elaboració de les lleis, reglaments, circulars i informes 
jurídics interns del Consell, i el predomini del castellà ha conti-
nuat sent aclaparador.

La primera normativa sobre senyalització pública que té en 
compte les dues llengües correspon al 1981, durant l’etapa 
preautonòmica, tot i que limitada a la senyalització de carrete-
res, aeroports i estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes. 
Aquesta normativa garantia una posició de predomini per a la 
llengua castellana, ja que es regula que les indicacions havien 
d’estar generalment en castellà, o en valencià i castellà alhora.
Constituït el Consell després de les primeres eleccions autonò-
miques de 1983, la retolació interna dels departaments de la Ge-
neralitat es va fer de manera habitual exclusivament en valencià; 
però no serà fins al 1986 que es regule l’ús de les llengües en la 
senyalització de tots els serveis públics i s’establisca l’obligació de 



retolar en valencià els senyals d’autopistes, carreteres, camins, 
estacions ferroviàries i d’autobusos, ports i les dependències i 
els serveis d’interés públic que depenen de la Generalitat i de 
les entitats locals, que, ocasionalment, també es retolaran en 
castellà. D’aquest criteri general, se’n podia exceptuar les zo-
nes castellanoparlants. La retolació informativa i dels noms dels 
òrgans de l’Administració de la Generalitat i de les institucions 
que en depenen ha de ser en valencià en tots els casos, llevat 
dels panells d’informació a les zones castellanoparlants. Men-
tre que la retolació interior de les administracions locals serà 
almenys en valencià a les zones valencianoparlants i almenys 
en castellà a les castellanoparlants. Respecte a l’Administració 
central, la regulació de la retolació es faria establint convenis de 
col·laboració amb la Generalitat. No es considera, però, fins al 
1993, la senyalització de les vies públiques i la toponímia. 
L’aplicació d’aquesta norma als noms dels organismes depen-
dents de la Generalitat va ser habitualment en valencià, men-
tre que en l’Administració local, encara que la tendència va ser 
retolar en valencià als municipis de la zona valencianoparlant, 
la casuística és molt àmplia i dispersa, i depén sempre de la vo-
luntat política de cada ajuntament i dels serveis que es presten, 
i la reglamentació de la Generalitat ha tingut un impacte desi-
gual. La retolació de l’Administració central i de l’Administració 
de Justícia va tendir a ser en les dues llengües oficials, sobretot 
a partir de finals dels anys noranta. En la darrera dècada, s’hi 
observa una certa tendència a usar en més ocasions el castellà 
en dependències dels serveis perifèrics, sanitaris, d’empreses 
públiques i de serveis socials, i fins i tot en alguns casos en els 
serveis centrals de les conselleries.

Pel que fa als impresos, formularis i documentació d’ús públic no 
hi ha hagut desplegament reglamentari específic de la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià i els criteris seguits pels diferents 
departaments del Consell han estat diversos i gens sistemàtics, 

tant en els aspectes formals i de disseny com en l’ús de les llen-
gües oficials i el seu tractament en els impresos i formularis pú-
blics.
En termes generals, durant els primers anys d’autonomia, els 
impresos de caràcter genèric, com ara els formularis per a la 
correspondència administrativa més habitual, valencianitzaran 
els aspectes fixos (encapçalament i peu de pàgina) i el mateix 
passarà, si bé d’una manera menys sistemàtica, amb els certi-
ficats, oficis i sol·licituds, reclamacions i els documents d’infor-
mació generals a disposició dels ciutadans. Amb tot, la casu-
ística fou molt diversa i els usos concrets depenien sovint dels 
departaments i de les persones que tenien la responsabilitat de 
dirigir-los, de manera que en uns casos l’única llengua d’aquesta 
mena de formularis fou el valencià, en altres ocasions s’hi usa-
ven les dues llengües i, en altres, l’imprés era sols en castellà. La 
llengua de la documentació interna de la Generalitat (informes, 
actes de reunions, correspondència, etc.) depén fonamental-
ment de la voluntat dels responsables polítics i, en tot cas, dels 
funcionaris de cada departament o unitat administrativa. Si bé 
acostuma a predominar el castellà i bona part dels documents 
en valencià són producte de traduccions des del castellà. La 
documentació administrativa més qualificada (informes econò-
mics, jurídics i d’inspecció de serveis) serà quasi de manera 
exclusiva en castellà.
Posteriorment, es generalitza l’ús de formularis amb les dues 
llengües, si bé continua sense haver-hi una mínima homogene-
ïtzació de formularis i criteris, i continuen havent-hi casos de 
documents únicament en castellà; mentre que es consolida la 
tendència que la llengua dominant i habitual en la documentació 
interna (oficis, correspondència, etc.) siga el castellà. Les inicia-
tives del Consell per a valencianitzar els impresos i formularis 
de l’Administració local es limitaren a la promoció de cursos de 
llenguatge administratiu per a funcionaris de les administracions 
locals i a l’edició, ocasional, de manuals sobre el llenguatge ad-
ministratiu valencià de caràcter general o dirigits preferentment 
a les administracions locals. Tot i que els cursos de llenguatge 



administratiu es van mantenir durant els governs del PP, la difu-
sió de manuals per a incentivar l’ús del valencià en l’elaboració 
de formularis, escassa en l’època socialista, es va aturar. Així 
doncs, els criteris seguits per cada ajuntament seran absoluta-
ment independents i dependran de les persones responsables 
de les polítiques lingüístiques locals o directament de la voluntat 
personal dels alcaldes. 
Pel que fa a la resta d’administracions, la perifèrica de l’Estat i 
l’Administració de Justícia, les iniciatives del Govern valencià 
en els aspectes que estem analitzant s’inicien a finals dels anys 
vuitanta i es limitaran a la col·laboració amb l’Administració de 
Justícia en la publicació d’alguns manuals de formularis i la tra-
ducció d’alguns de la declaració de renda, llibre de família i al-
tres documents administratius i, des de finals dels noranta, de 
les lleis publicades al Boletín Oficial del Estado. 

La Llei d’Ús insisteix bastant en el dret dels ciutadans a usar el 
valencià davant els poders públics amb plens efectes jurídics i el 
dret a ser atesos en valencià, i obliga els serveis administratius i 
les empreses públiques a garantir que els treballadors que tenen 
relació directa amb el públic tinguen coneixement suficient del va-
lencià. El desplegament reglamentari d’aquests aspectes de la llei 
és quasi inexistent i s’ha limitat a circulars de caràcter intern de les 
conselleries i d’algunes empreses públiques. I el mateix caldria dir 
sobre l’exigència de requisits de coneixement lingüístic en llocs de 
treball de l’Administració autonòmica, ja que, ara per ara, el Con-
sell no ha garantit que a tots els llocs de treball relacionats amb 
l’atenció directa als ciutadans se’ls exigisca un determinat nivell de 
coneixement del valencià ni ha establit quins eren aquests llocs 
de treball.5

5. A més, no es fàcil precisar quins llocs són d’atenció directa als ciutadans. De 
l’anàlisi de les relacions de llocs de treball de la Generalitat de 2000 es desprenia que 
només en 165 llocs de treball es demanaven coneixements de valencià, dels 16.500 
que aproximadament componien llavors les plantilles de l’Administració, i a més a 
més 68 dels 165 llocs eren de tècnics en Promoció i Assessorament Lingüístic. 

L’absència de reglamentació sistemàtica i global sobre els usos 
lingüístics en l’atenció als ciutadans va ser substituïda, de fet, per 
la negociació permanent entre els ciutadans i els funcionaris pú-
blics pel que fa a l’ús oral del valencià, que no garanteix sempre 
ni l’atenció en aquesta llengua ni l’ús normal del valencià pels ciu-
tadans. Això ha donat lloc a denúncies creixents davant el Síndic 
de Greuges contra l’Administració de la Generalitat. Per escrit, es 
tendeix a informar en les dues llengües quan és una correspon-
dència de caràcter divulgatiu; si bé, quan només usa una llengua, 
hi predomina el castellà. Mentre que en la correspondència i la 
documentació administrativa generada a instàncies dels ciuta-
dans es respecta habitualment la llengua dels ciutadans. 
En general, aquests mateixos criteris van ser seguits per les ad-
ministracions locals i alguns serveis de les altres administracions 
públiques, tot i que el castellà ha estat la llengua preferent d’aten-
ció tant en l’Administració de Justícia com en l’Administració pe-
rifèrica de l’Estat, i més encara en els serveis judicials, notarials, 
de registre públic i de policia. Els governs valencians, que no han 
reglamentat els usos lingüístics dins de la Generalitat amb ca-
ràcter general, tampoc han promogut acords o convenis amb les 
administracions locals i les altres administracions sobre els seus 
usos lingüístics interns i en l’atenció als ciutadans.

La Llei d’Ús i Ensenyament estableix, com hem vist, que els tre-
balladors que tenen relació directa amb el públic han de tenir un 
coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat 
el servei i que el Consell indicarà els llocs de treball per als quals 
és preceptiu el coneixement del valencià; si bé l’aplicació de la llei 
ha estat poc sistemàtica. Igualment, s’hi afirma, amb caràcter més 
general, la consideració del valencià com un mèrit en els proces-
sos de selecció dels treballadors públics de la Generalitat i de les 
administracions locals, i que el Consell promourà el coneixement 
del valencià pels treballadors públics seguint els principis de 
gradualitat i voluntarietat.



Caldrà esperar, però, al 1989 perquè el Consell regule alguns as-
pectes referits a la formació i capacitació lingüística en valencià 
dels funcionaris en les proves selectives i en els concursos de 
provisió de llocs de treball. La norma serà vàlida tant per a la to-
talitat de les institucions, administracions i organismes parapú-
blics de la Generalitat, com per a les administracions locals amb 
caràcter orientatiu, i obliga que les convocatòries de les proves 
especifiquen la possibilitat d’usar-hi el valencià i que tres quin-
tes parts del tribunal tinguen coneixement oral i escrit d’aquesta 
llengua.6 
En un altre ordre de coses, un any abans, l’Administració de la 
Generalitat havia regulat el primer barem de mèrits per als con-
cursos de provisió de llocs de treball de la Generalitat. El barem, 
que preveia una suma màxima de 25 punts per la valoració dels 
mèrits, no valorava el valencià de manera específica i únicament 
considerava en l’apartat d’altres mèrits el coneixement d’idio-
mes, i entre aquests idiomes podia estar també el valencià.7 De 
la mateixa manera, en les normes i el barem per a la creació de 
borses de treball de personal laboral que s’acorda amb els prin-
cipals sindicats en 1989 tampoc no es considera la valoració de 
coneixements específics de valencià.
No serà fins al 1990 quan una nova regulació del barem dels 
concursos reconega per als funcionaris de manera específica el 
mèrit de tenir coneixements de valencià i considere que, d’una 
puntuació màxima de 28 punts, 4 podrien correspondre al co-
neixement del valencià. No obstant això, un any després la nor-
ma fou modificada i el nou barem, que es mantindrà fins ara en 
l’essencial, estableix una puntuació màxima, flexible en funció 
dels grups de funcionaris, situada entre 30 i 35 punts i el valor de 

6. Es posava fi així, després d’algunes denúncies d’opositors, al costum fins 
aleshores que els exàmens selectius per ser funcionaris de la Generalitat tingueren 
el castellà com a única llengua vehicular dels tribunals i de la documentació, tot i 
que, legalment, les proves també es podien fer en valencià.
7. La puntuació màxima per coneixements de valencià podia estar entre 1,5 i 2 
punts, és a dir, entre el 6% i 8% dels mèrits totals potencials del concurs.

l’apartat de coneixements de valencià reduirà la importància a 
un màxim de 3 punts. 8

La formació i la capacitació lingüística dels funcionaris públics 
de la Generalitat i sovint també de les administracions locals s’ha 
promogut des del Consell, des d’un primer moment, a través de 
cursos genèrics de llengua dins de l’horari laboral, que des de la 
creació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
s’han orientat a la superació dels exàmens d’aquest organisme. 
Paral·lelament a aquests cursos, l’Institut Valencià d’Administra-
ció Pública convoca cursos específics de llenguatge administra-
tiu per a treballadors de la Generalitat i de les administracions 
locals amb coneixements mitjans de valencià acreditats, dins de 
l’oferta de cursos de formació de funcionaris.
Llevat d’aquestes iniciatives orientades a incentivar el coneixe-
ment del valencià entre els funcionaris de manera voluntària i, 
molt ocasionalment, a establir l’obligació d’un determinat grau 
de coneixement del valencià per a accedir a un lloc de treball, el 
Consell no ha impulsat més accions per a millorar la competèn-
cia lingüística en valencià dels treballadors públics i, sobretot, no 
l’ha impulsat com a llengua vehicular i de treball normal de l’Ad-
ministració. Això ha contribuït a fer que el castellà siga la llengua 
d’ús habitual i majoritari en el treball diari dels funcionaris i de 
l’Administració autonòmica tant oralment com, sobretot, per es-
crit. Les xifres dels estudis de la mateixa Generalitat publicats el 
1990 són il·lustratives: el valencià és la llengua predominant en la 
comunicació oral amb els companys en un 15,4% de les ocasions 
(el castellà en un 67,3%), malgrat que és la llengua habitual del 
33% dels funcionaris;9 i cal considerar que, amb el pas del temps, 
la inèrcia del predomini del castellà s’ha reforçat. 

8. La valoració es feia sobre els certificats de la JQCV en funció del nivell. En la 
primera regulació i en el supòsit de la màxima puntuació possible, el valencià 
aportava prop del 14% dels mèrits. En la segona regulació, l’aportació del valencià 
podria arribar a ser entre el 8,6% i el 10% del total.
9. A Castelló l’ús oral preferent del valencià (38,5%) era similar al del castellà (41%). 
A València (66,7% per 15% del valencià) i a Alacant (83,4% per 3,6% del valencià) 
dominava el castellà.



En resum, el Consell ha incentivat moderadament el coneixement 
voluntari del valencià pels treballadors públics; evitant, però, qual-
sevol mena de política activa, sistemàtica i incentivada per a fer 
del valencià llengua primera (o igual) de treball, oralment i per es-
crit, de l’Administració de la Generalitat. 

La Llei d’Ús pràcticament no distingeix entre la responsabilitat que 
té el Consell en la promoció del valencià en l’Administració de la 
Generalitat i en les administracions locals. Però, si, com acabem 
de veure, la reglamentació i les iniciatives en l’àmbit de l’Adminis-
tració autonòmica són desiguals, en les administracions locals es 
deixarà tot el pes de la promoció i ús del valencià a la iniciativa 
particular de cada un dels ajuntaments i diputacions. Així, les obli-
gacions de retolar en valencià, com a mínim, les dependències 
locals, la senyalització de les vies públiques i toponímia menor en 
les localitats valencianoparlants, serà complit progressivament i 
sempre de manera irregular; si bé, en general, en l’Administració 
local, la tendència va ser retolar en valencià als municipis de la 
zona valencianoparlant, especialment als ajuntaments de dimen-
sió mitjana, però cada ajuntament i cada equip de govern ha estat 
una realitat distinta i no es pot parlar d’un criteri assentat amb 
caràcter general. 
D’igual manera, les iniciatives seguides per cada ajuntament per 
a valencianitzar la seua documentació dependran dels respon-
sables de les polítiques lingüístiques locals o directament de la 
voluntat dels alcaldes. Fins i tot quan hi ha gabinets de promo-
ció lingüística o cartes municipals de normalització lingüística, el 
compliment dels reglaments municipals dependrà del criteri dels 
responsables polítics en cada moment concret i no d’un criteri 
general. I el mateix passarà amb l’atenció en valencià als ciuta-
dans, on cada municipi serà una realitat diferent, en funció de la 
voluntat política dels governants, de la capacitació lingüística dels 
funcionaris i de les dinàmiques sociolingüístiques pròpies.

Respecte a la promoció del valencià en l’àmbit local, la política 
del Govern valencià s’ha orientat a facilitar ajudes per a establir 
unitats de promoció lingüística als ajuntaments i per a fer cursos 
de valencià entre els treballadors públics seguint els principis de 
gradualitat i voluntarietat, com en la Generalitat. En aquest sen-
tit, a partir de 1988, el Consell convocarà concursos públics per a 
atorgar ajudes econòmiques als ajuntaments per a fer programes 
de foment del valencià, com ara cursos de valencià, traducció de 
documents administratius, valencianització de la senyalització 
municipal o campanyes de sensibilització i difusió del valencià en 
l’àmbit municipal. A partir de 1990, les ajudes insistiran, especial-
ment, en la creació de les oficines municipals de promoció de l’ús 
del valencià. A partir de 1999, les ajudes adreçades als ajunta-
ments se situen al voltant del mig milió d’euros anualment.
Així doncs, es pot apuntar una certa tendència a promoure de ma-
nera genèrica l’impuls de polítiques locals de promoció del valen-
cià des de finals dels anys vuitanta, però deixant la responsabilitat 
final de les polítiques lingüístiques municipals als governs locals.

Ja ens hem referit al fet que, tot i que la Llei d’Ús regula el dret 
dels ciutadans a adreçar-se a totes les administracions i poders 
públics en valencià, hi ha poques referències a la garantia del 
dret en les administracions perifèriques de l’Estat, de Justícia, 
registres públics i policia. De fet, més enllà de les declaracions 
genèriques, la llei distingeix entre les administracions i poders 
públics locals i de la Generalitat i la resta d’administracions, i 
deixa la regulació dels usos lingüístics en aquestes administra-
cions i poders públics a la legislació estatal i, ocasionalment, a 
l’establiment d’acords i convenis entre el Govern valencià i les 
institucions estatals corresponents.
Sense detenir-nos massa en la normativa i les iniciatives esta-
tals, val a dir que la Llei per a la Reforma de la Funció Pública 
estableix que, en el procés de selecció de funcionaris, s’havia de 



preveure mesures en matèria lingüística per a cobrir «els llocs 
de treball a les comunitats autònomes que gaudeixen de dues 
llengües oficials». No obstant això, no serà fins al 1990 que el Mi-
nisteri d’Administracions Públiques regule que per a la provisió 
de determinats llocs de treball en l’Administració perifèrica de 
l’Estat era necessari el coneixement de les llengües cooficials, 
després que les sentències del Tribunal Constitucional recone-
gueren expressament el dret dels ciutadans a ser atesos en la 
llengua pròpia per aquesta Administració en les respectives co-
munitats autònomes. En conseqüència, a les comunitats autòno-
mes amb llengua cooficial els departaments ministerials havien 
de determinar els llocs per als quals n’era preceptiu el coneixe-
ment, tenint en compte, a més, que el coneixement d’aquestes 
llengües havia de ser un mèrit en els llocs de treball que tingue-
ren relació directa amb la informació al públic i el registre de do-
cuments. L’aplicació d’aquesta ordre ministerial a la Comunitat 
Valenciana s’ha produït de manera irregular.
Posteriorment, en 1992, la Llei 39/92 de Règim Jurídic de les Ad-
ministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
establirà que els ciutadans, en les relacions amb les adminis-
tracions públiques, tenen dret a usar les llengües oficials en el 
territori de la seua comunitat autònoma i que el procediment es 
tramite en la llengua que trien els ciutadans i siguen en aquesta 
llengua les comunicacions que reba. I, així mateix, en 1997 el Go-
vern d’Espanya regularà que les lleis, els reials decrets lleis i els 
reials decrets legislatius puguen ser publicats en les llengües 
oficials de les diferents comunitats autònomes si ho decideixen 
els seus executius. 
Finalment, en 1999, l’Administració central regularà l’ús de les 
llengües cooficials en els documents, material imprés, senyalit-
zació i imatge institucional de l’Administració general de l’Estat, 
i establirà que els impresos que puguen ser utilitzats pels ciuta-
dans en les dependències estatals situades en una comunitat 
autònoma amb llengua cooficial han de ser bilingües, llevat que 
siguen per a comunicacions dirigides fora de l’àmbit territorial 
de la comunitat autònoma. Mentre que, pel que fa a la utilitza-

ció de llengües cooficials en senyalitzacions i cartells adminis-
tratius, establirà que haurien d’estar redactats en castellà i en 
la llengua cooficial corresponent. En termes generals, aquesta 
normativa d’àmbit estatal sembla haver-se seguit, encara que no 
sempre de manera sistemàtica, en els formularis. Si bé el predo-
mini del castellà és pràcticament total en el treball diari i en les 
relacions orals i escrites dels treballadors de l’Administració 
perifèrica de l’Estat.
Les actuacions del Consell per a promoure el valencià en l’Admi-
nistració de l’Estat; se centraran, d’una banda, en la col·laboració 
ocasional per a la traducció al valencià de documents adminis-
tratius i, des de mitjan anys noranta, de les disposicions amb 
rang de llei que publica el Boletín Oficial del Estado. I, d’una al-
tra, en la realització de cursos de valencià per a funcionaris de 
l’Estat i, per això, es va subscriure en 1995 un conveni entre la 
Generalitat i l’Institut Nacional d’Administració Pública. Els cur-
sos eren per a funcionaris d’Administració general en un primer 
moment, però s’amplien anys després també a guàrdies civils i 
policies nacionals. L’Administració de l’Estat aporta els locals i el 
Consell, els recursos humans i materials específics.
Cal destacar l’escàs seguiment específic que ha fet el Consell 
del compliment dels reglaments que obligaven l’Administració 
de l’Estat a permetre-hi l’ús del valencià als ciutadans i a aten-
dre’ls en aquesta llengua, especialment davant la Policia Nacio-
nal o la Guàrdia Civil, ja que la Generalitat té policia pròpia com-
parable als Mossos d’Esquadra catalans o a l’Ertzaintza basca, 
i l’atenció i relació de les forces de seguretat amb els ciutadans 
tendeix a fer-se, pràcticament de manera exclusiva, en castellà, 
atesa la situació de força en què es troba la policia respecte 
als ciutadans i considerant que l’única llengua de treball i d’ús 
habitual d’aquests funcionaris és el castellà, fet al qual cal afegir 
les pròpies dinàmiques de desigualtat lingüística de la societat 
valenciana. 
Cal dir que la legislació estatal és restrictiva pel que fa a l’ús de 
les llengües cooficials en els àmbits militars. Així, la Llei sobre 
les Ordenances de les Forces Armades de 1978 establia l’obli-



gació d’usar exclusivament el castellà i permetia l’ús de llengües 
estrangeres en condicions de maniobres i operacions conjuntes. 
No serà fins al 1987 que es regule l’ús de les llengües oficials de 
les comunitats autònomes a l’Administració militar, establint que 
l’Administració militar haurà d’usar els noms i cognoms oficials 
dels ciutadans i la toponímia oficial en qualsevol de les llengües 
cooficials, i reconéixer la plena validesa i eficàcia dels escrits 
redactats en una llengua cooficial adreçats a l’Administració 
militar; garantint, així mateix, l’atenció en la llengua cooficial en 
les relacions verbals entre particulars i l’Administració militar. 
Si bé, en tots els actes i relacions interiors, l’única llengua havia 
de ser el castellà. Mentre que, finalment, la Llei del Procediment 
Militar de 1989 estableix que en totes les actuacions judicials es 
pot usar, a més del castellà, la llengua cooficial del territori on 
es produeixen les actuacions judicials. Amb tot, en aquest àmbit, 
l’actuació del Consell ha estat pràcticament nul·la, i la llengua 
de relació quasi exclusiva en la relació entre ciutadans (i les ad-
ministracions valencianes) i les institucions militars ha estat el 
castellà.
Pel que fa a l’àmbit del Poder Judicial i l’Administració de Justí-
cia, hem de reiterar el que hem dit per a l’Administració perifèri-
ca del Govern central a la Comunitat Valenciana: la Llei d’Ús s’hi 
refereix en diverses ocasions; però deixa, de fet, la regulació a la 
legislació estatal i el seu desenvolupament als acords que con-
vinguen el Consell i els organismes competents. Posteriorment, 
la Llei del Poder Judicial de 1985 (modificada en 1994) estableix 
que el Consell General del Poder Judicial valorarà com a mèrit 
preferent del coneixement de les llengües cooficials en la provi-
sió de places judicials i de comissions de serveis a les comuni-
tats autònomes amb llengua pròpia; mentre que per al personal 
al servei de l’Administració de Justícia es valorarà com a mèrit 
el seu coneixement. Així mateix, aquesta llei estableix que els 
jutges, magistrats, fiscals, secretaris i els altres funcionaris de 
Justícia podran usar les llengües cooficials si cap de les parts en 
el judici no s’hi oposava, al·legant-ne desconeixement. I, igual-
ment, les parts, els seus representants, els testimonis i els perits 

podien utilitzar les llengües cooficials, tant en les manifestacions 
orals com en les escrites. També s’hi regulen els casos en què 
seria necessària traducció al castellà i la possibilitat d’habilitar 
intèrprets.
Posteriorment, la Llei d’Enjudiciament Civil de 2000 regula, de 
manera similar, que els funcionaris de Justícia podien usar qual-
sevol de les llengües cooficials si cap de les parts no s’hi oposa 
al·legant-ne desconeixement, mentre que els ciutadans que in-
tervenen en una actuació judicial poden utilitzar la llengua coofi-
cial, tant en manifestacions orals com escrites. També regula les 
traduccions al castellà de manera semblant al que hem vist amb 
caràcter general, i preveu intèrprets i traduccions per a altres 
llengües diferents a les cooficials a Espanya i també per a la llen-
gua dels sordmuts. De manera similar, però més favorable a l’ús 
de les llengües cooficials diferents del castellà, es manifesta la 
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, en vigor 
a Espanya des de l’1 d’agost de 2001.
El Consell, com en el cas de l’Administració de l’Estat, ha pres 
escasses iniciatives per a incentivar-hi la promoció del valencià. 
Les primeres col·laboracions s’inicien a finals dels vuitanta per a 
traduir la retolació dels serveis propis i part de la documentació 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana. Posteriorment, a començaments dels noranta 
hi ha una nova col·laboració puntual i aïllada amb l’Administra-
ció de Justícia per a publicar un manual de formularis judicials. 
Caldrà esperar a l’any 2000 perquè s’establisca un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat i el Consell General del Poder 
Judicial, en matèria d’acreditació del coneixement del valencià, 
després que en 1998 el Consell General del Poder Judicial des-
plegara reglamentàriament la Llei del Poder Judicial pel que fa 
a la valoració del coneixement de les llengües en els concursos 
d’accés a òrgans jurisdiccionals. Així, a la Comunitat Valencia-
na, els membres de la carrera judicial que al·leguen com a mèrit 
preferent en els concursos de trasllats el coneixement del valen-
cià hauran d’aportar durant els primers deu anys des de la firma 
del conveni (fins al 2010) el títol de nivell elemental de la Junta 



Qualificadora de Coneixement del Valencià i, a partir de 2010, 
la titulació que n’acreditarà el coneixement serà el certificat de 
nivell mitjà o superior. 
Més enllà de les iniciatives i de col·laboracions puntuals entre 
el Govern valencià i l’Administració de Justícia, els usos lin-
güístics de l’Administració de Justícia i del Poder Judicial, i la 
llengua dels ciutadans davant aquestes institucions, com amb 
la resta de poders estatals de major intensitat coercitiva, serà 
de forma habitual el castellà i l’ús del valencià ha estat ocasio-
nal i quasi testimonial.

Finalment, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià es refe-
reix als assentaments en els registres públics i als documents 
notarials i de fe pública en tres ocasions. La primera, quan 
afirma que la redacció de tots els documents públics notarials 
es faran en valencià o en castellà a indicació de l’atorgant, i 
seran lliurades en la llengua sol·licitada les còpies i certifica-
cions. La segona, en mantenir que els assentaments que s’ha-
gen de realitzar en un registre públic es faran en la llengua 
oficial sol·licitada per l’interessat o els interessats de comú 
acord. I la tercera, quan s’obliga la Generalitat a fer acords 
amb els òrgans competents en matèria notarial i de registres 
públics per a normalitzar l’ús del valencià en els registres pú-
blics en què no és competent.
La normativa estatal en matèria de Registre Civil permetrà 
des dels primers moments de la democràcia la inscripció dels 
noms i cognoms de persona en les formes corresponents a 
qualsevol llengua espanyola, sense necessitat que fóra co-
oficial, i, a començaments dels anys noranta, oficialitzarà la 
versió bilingüe del llibre de família; però, encara ara, els as-
sentaments, certificats de naixement, de matrimoni i d’altres 
actes civils s’emeten habitualment en castellà a tot l’Estat es-
panyol. Mentre que, en altra mena de registres, el reglament 
del Registre Mercantil és taxatiu en afirmar que «els assenta-

ments del registre es redactaran en llengua castellana, ajustats 
als models oficials aprovats», sense que hi haja cap referència a 
les altres llengües cooficials. 
En termes generals, hem de destacar la falta de reglamentació 
autonòmica en l’àmbit dels registres públics que faça referèn-
cia a l’ús de les llengües oficials i desconeixem iniciatives del 
Consell, en forma d’acords de col·laboració o convenis amb els 
organismes corresponents, per a promoure l’ús del valencià en 
els registres públics (civil, mercantil, de la propietat, etc.) o en 
els assentaments notarials, malgrat que, en aquest darrer cas, 
s’ha tendit a respectar la voluntat dels ciutadans pel que fa als 
usos de les llengües.

Abans d’analitzar les polítiques sobre la toponímia, ens referirem 
breument als antropònims o noms i cognoms de les persones. 
Com hem dit, des de l’aprovació de la llei estatal de reforma del 
Registre Civil (1977), és possible posar un nom en valencià als na-
dons i valencianitzar el nom i els cognoms de qualsevol ciutadà, 
mitjançant la simple manifestació de voluntat davant el Registre 
Civil. En aquest sentit, només es poden destacar iniciatives pun-
tuals per a incentivar la valencianització dels noms de persona: 
la primera va correspondre al Govern preautonòmic i la segona, 
al Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià a principi dels anys 
noranta dins de la campanya «Visquem en valencià», i en els dos 
casos van consistir en l’edició de publicacions sobre noms de 
persona en valencià acompanyades d’informació sobre com ins-
criure els noms en valencià al Registre Civil i per a valencianitzar 
el nom dels adults. Més enllà d’això, el Consell ha mantingut un 
servei d’assessorament tècnic per a consultes ciutadanes.
Respecte a la toponímia, la Llei d’Ús estableix que el Consell ha 
de determinar els noms oficials dels topònims, excepció feta de 
les vies urbanes, que havien de ser decidides pels ajuntaments 
en cada cas. Ara bé, la llei no aclareix si el Consell té la inicia-
tiva en la valencianització ortogràfica dels noms oficials (ofi-



cialitzar les formes València o Senyera en comptes de Valencia 
o Señera), en el canvi de nom (oficialitzar Castelló de la Ribera 
en comptes de Vilanova de Castelló), o si, per contra, es limita a 
aprovar les propostes de canvi promogudes pels ajuntaments. El 
desplegament reglamentari de la llei en 1984 dissiparà els dub-
tes i determinarà que els municipis no podran usar noms que no 
hagen estat autoritzats i que s’hi haurà de procurar respectar 
les tradicions històriques, i remet l’inici del procés d’alteració 
de nom (tant la forma en valencià del nom del municipi com el 
seu canvi en sentit estricte) al que estableix la llei estatal de 
règim local de 1981, i per tant deixa la iniciativa en mans dels 
ajuntaments per procediments que exigeixen majoria i quòrums 
qualificats. Finalment, fixa que, quan el canvi del nom comporte 
recuperar la denominació tradicional en valencià, haurà d’estar 
informat pel servei responsable en matèria de toponímia i, igual-
ment, estén aquest procediment de canvi de nom als nuclis de 
població que siguen entitats locals menors. En altres paraules, la 
reglamentació valenciana sobre el canvi del nom d’un municipi 
o d’una entitat local menor no fa més que reiterar la pràctica ja 
establida en la legislació estatal de règim local, i deixa la iniciati-
va de la valencianització del nom dels municipis i dels ens locals 
menors a la voluntat dels governs dels ajuntaments.
Entre els municipis existents a la Comunitat Valenciana, cal dis-
tingir tres categories bàsiques: els de la zona castellanoparlant, 
els de la zona valencianoparlant que tenien en 1975 un nom ofici-
al acordant amb la tradició històrica i l’ortografia valenciana mo-
derna i que, per tant, no havien de valencianitzar-lo,10 que sumen 
un total de 161, i els municipis valencianoparlants que tenien el 
topònim castellanitzat (Vinaroz) o amb formes ortogràfiques me-
dievals (Albuixech), que n’eren 236. Serà sobre el procés de va-

10. Hi ha algun cas de canvi de nom de pobles de la zona valencianoparlant i amb 
formes d’acord amb la tradició històrica i l’ortografia actual com ara, en 2002, 
Guadalest, que passà a dir-se el Castell de Guadalest. Aquesta mena de municipis 
sempre han format part del grup de noms valencianitzats i els canvis no han estat 
comptabilitzats com a valencianització del nom. 

lencianització d’aquests municipis que anem a centrar l’atenció 
(vegeu taula 5). 
La valencianització del noms dels municipis començà abans 
de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia i, fins i tot, abans de la 
constitució dels primers ajuntaments democràtics (1979), ja que 
la Font d’en Carròs va valencianitzar el nom en 1977. Durant el 
període de temps de la transició democràtica valenciana i la 
preautonomia (1977-1982), hi ha un total de 34 valencianitzacions 
de noms de municipi, la pràctica totalitat dels quals eren de la 
província de València (32) i només un d’Alacant (Benissa) i un de 
Castelló (Vinaròs). Hi hagué també un municipi que oficialitzà el 
seu nom en les dues llengües (Castelló de la Plana/Castellón de 
la Plana). Posteriorment, el procés es generalitza pel que fa a la 
valencianització del nom dels municipis; si bé, a voltes, quan es 
recorre a denominacions en les dues llengües oficials, es dóna 
lloc a denominacions de difícil comprensió ortogràfica i històrica, 
com és el cas de l’Orxa/Lorcha, i, fins i tot, hi ha hagut un cas de 
recastellanització d’un nom, ja que en 1999 Castelló de la Ribera 
tornà al nom oficial anterior a 1994 (Villanueva de Castellón).11

En resum, podem observar que, en el període 1977-2008, hi ha 
hagut 145 municipis que han valencianitzat el nom i uns altres 
31 que han oficialitzat la denominació en les dues llengües; i 
queden 60 municipis dels territoris valencianoparlants, el més 
significatiu dels quals és la ciutat de València, que mantenen el 
seu nom castellanitzat.
Considerant només els municipis que tenien el nom castellanit-
zat en 1976 i l’evolució relativa del procés de valencianització 
i d’oficialització de denominacions en les dues llengües, tenim 
que a començaments de 2008 un 61,4% dels ajuntaments havi-

11. El procés de canvi de nom de Castelló de la Ribera va seguir una tramitació sense 
cap problema especial en un primer moment. Posteriorment, es creà un Col·lectiu de 
Veïns Pro-Referèndum que discutirà el nom de Castelló de la Ribera i propugnarà el 
de Vilanova de Castelló i que interposarà un recurs contra la decisió del Consell que 
aprovava el canvi de denominació. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana donà la raó al col·lectiu i la Generalitat, en 1999, en comptes de recórrer 
la sentència, decidí complir-la i restituí l’oficialitat del nom en castellà. 



en valencianitzat el nom (74,6% a la província de València; 50% 
a la d’Alacant i 42,6% a la de Castelló), un 13,1% l’havia oficialit-
zat en les dues llengües i un 25,4% el mantenia castellanitzat. És 
a dir, encara hui, 30 anys després de recuperades les llibertats 
democràtiques, més d’una quarta part dels municipis valencians 
amb el nom castellanitzat en 1976 no han adequat el nom a la 
tradició històrica i lingüística pròpia (vegeu taula 6).
Pel que fa a la valencianització de la toponímia menor, respon-
sabilitat del Consell segons la Llei d’Ús i Ensenyament del Valen-
cià, en els primers anys de Govern autonòmic no va haver-hi cap 
mena de regulació ni iniciativa significativa. La nomenclatura 
oficial i la senyalització i retolació seguia línies sovint contra-
dictòries, ja que s’hi sumava la voluntat de valencianització dels 
topònims d’alguns ajuntaments amb les pràctiques dels regis-
tres del Cadastre i la influència de les cartografies oficials de 
l’Institut Geogràfic Nacional, del Centre Cartogràfic de l’Exèrcit 
i d’altres institucions, que proporcionaven en general una infor-
mació toponímica irregular, contradictòria en la nomenclatura, 
força castellanitzada i amb un nombre elevat de transcripcions 
incorrectes dels noms dels llocs. 
L’acció del Consell va ser escassa en aquest àmbit fins a final de 
la dècada dels anys vuitanta i començament dels noranta, i només 
s’iniciarà de manera sistemàtica després que en 1988 i 1989 es 
faça un màster de Toponímia, gràcies a la col·laboració del Con-
sell i la Universitat de València.12 També serà llavors quan, des de 
la Direcció General de Política Lingüística, s’encete una línia de 
treball estable orientada al coneixement, inventari i divulgació de 
la toponímia menor, que va contribuir a la valencianització dels 
noms de llocs a través de diversos mecanismes: en primer lloc, fa-
cilitant als ajuntaments informació bastant detallada i cartogràfi-
ca de la toponímia menor del seu municipi; en segon, ajudant, amb 

12. Aquest màster servirà per a comptar amb una visió més completa dels problemes 
referits a la toponímia menor, tant en els aspectes legals com en els d’investigació 
històrica, transcripció cartogràfica i adaptacions ortogràfiques, i servirà també per 
a formar grups d’investigadors i per a promoure línies d’investigació toponímica en 
els departaments universitaris i en la mateixa Generalitat. 

Taula 5. Valencianització de noms de municipis de la zona valencianoparlant.
Font: Elaboració pròpia sobre dades de la Generalitat Valenciana.

Taula 6. Percentatge de noms valencianitzats sobre els castellanitzats en 1976.
Font: Elaboració pròpia sobre dades de la Generalitat Valenciana.



la col·laboració del Departament de Geografia de la Universitat de 
València, que, en la revisió de la cartografia de l’Institut Geogràfic 
Nacional la transcripció de la toponímia valenciana, es corregira 
i s’adaptara al nom tradicional del topònim i a l’ortografia moder-
na; en tercer lloc, impulsant la reglamentació de la senyalització 
toponímica de 1993, on s’afirma que els topònims i la designació 
genèrica que els acompanya s’hauran d’usar, siga quina siga la 
llengua emprada en la resta d’elements informatius, «en la llengua 
de predomini lingüístic de la zona a què pertany el topònim» i que, 
quan el element geogràfic corresponga a dues, s’usarà en cada 
zona en la llengua pròpia.
Aquesta tasca va contribuir al fet que des de principis dels anys 
noranta, i especialment des de la creació de l’Institut Cartogràfic 
Valencià en 1997, es produïra una progressiva valencianització 
de la cartografia oficial editada per l’Institut Cartogràfic Valencià 
i també per l’Institut Geogràfic Nacional i, en menor mesura, per 
altres centres cartogràfics. I va servir també perquè els munici-
pis valencianitzaren part de la toponímia menor. No obstant això, 
encara que en aquest camp la capacitat d’incidència del Consell 
és més intensa que en la toponímia major, la valencianització 
dels noms dels llocs menors i la seua senyalització dependrà, en 
bona mesura, de la voluntat política dels ajuntaments en els seus 
àmbits municipals, que, a més, tenien la competència per a posar 
el nom dels carrers dels municipis i usar en aquesta retolació la 
llengua que estimaren oportuna, si bé la majoria dels municipis 
valencianoparlants han tendit a valencianitzar els noms de les 
vies públiques, o en ocasions a posar-los en les dues llengües. 

Com hem pogut comprovar, l’ús del valencià en les diferents ad-
ministracions públiques de la Comunitat Valenciana és més aviat 
dèbil i, en termes generals, els drets lingüístics de les persones 
que volen usar el valencià de manera normal davant tots els po-
ders públics estan, en la pràctica, insuficientment garantits, ja 
que hi ha una seguretat lingüística inferior dels ciutadans que 

volen fer servir el valencià a la que tenen els que volen utilitzar 
el castellà. El Consell de la Generalitat i la resta de nivells de 
govern de la Comunitat Valenciana haurien de fer un esforç per 
a augmentar l’ús normal del valencià com a llengua de treball 
de les administracions i poders públics i, sobretot, per a garantir 
plenament la igualtat lingüística i els drets lingüístics dels va-
lencians. Curiosament, en aquest mateix sentit, s’han manifestat 
tant el Consell Valencià de Cultura en el dictamen de 1998 sobre 
la llengua, les Corts Valencianes en el mateix any quan apro-
ven la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els dos 
principals partits valencians (PP i PSPV-PSOE) en el Pacte pel 
Valencià signat el 2001 i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en 
el seu dictamen de 2003 sobre el vinté aniversari de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià. Ara és un bon moment per a valorar 
el que de positiu té la tasca feta en els últims 25 anys, i sobretot 
de fer realitat la plena igualtat de drets lingüístics de tots els 
valencians davant les administracions i els poders públics i de 
convertir el valencià en llengua de treball habitual i normal de 
totes les administracions valencianes.





VICENT MORENO I MONTAÑÉS

Pregunta difícil de respondre perquè sempre estarà condicionada 
per molts factors. Però, en parlar del valencià a l’Administració 
pública valenciana, no podem defugir centrar el comentari en els 
25 anys de vigència de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.
Tinc el privilegi d’haver participat, des de l’inici fins ara, en to-
tes les etapes de la política lingüística de la Generalitat des de 
les conselleries de Cultura i Educació i d’Administració Pública. 
Com a tècnic, he tingut l’oportunitat de treballar i de ser testimoni 
de les iniciatives exitoses, de les dubtoses i de les reculades de 
tots els consellers: Barceló, Peris Soler, Amparo Cabanes, Ciprià 
Ciscar, Vicent Soler, Antoni Escarré, Andreu López, Joan Rome-
ro, Fernando Villalonga, Marcela Miró, Francisco Camps, Manuel 
Tarancón, González Pons i Font de Mora. Des que vaig començar 
en la Conselleria d’Educació de l’etapa preautonòmica de 1978, la 
del «Decreto de bilingüismo, de las lenguas vernáculas», en què, 
per primera vegada en la història, es regulava la possibilitat d’en-
senyar el valencià d’una manera oficial, han passat moltes coses, 
s’han generat frustracions, s’han invertit molts esforços i s’han 
complit moltes il·lusions.
El ben cert és que ara ens trobem, 30 anys després, amb la nostra 
llengua incardinada en el sistema educatiu, utilitzada en mitjans 
de comunicació, en organismes públics i privats, en les noves tec-
nologies, en el món de la cultura, de la investigació, dels negocis, 
de l’oci…, però està suficientment present? La situació social del 
valencià és prou forta i estable per a avançar cap al futur? Les 
respostes segurament s’hauran donat, en el present Llibre blanc, 
en altres articles i estudis que tracten directament la qüestió. La 
meua opinió sobre l’ús del valencià a l’Administració és positiva, 
encara que no satisfactòria, perquè tinc molt present quin era el 

punt de partida en què estava situada la llengua en el franquisme 
i en els inicis de la Transició. Hem transitat per un camí ple de 
dificultats socials que han posat pedres i enterbolit l’horitzó que 
han impedit avançar més decididament, però també s’ha produït 
un gran esforç, per part de molta gent, per a fer possible que el 
valencià estiga present en l’Administració. No és gens fàcil partir 
d’una situació en què els empleats i els dirigents públics no es-
tan alfabetitzats en la llengua pròpia, en què la valoració social no 
està clara i en què les controvèrsies socials i polítiques sobre el 
tema tenen una transcendència extraordinària. 
Però ara crec que ja podem donar per acabada l’etapa dels inicis, 
de la Transició. Estem en el segle XXI, amb un Estatut i una Llei d’Ús 
que ens han d’assenyalar el nou camí, sobretot, en l’àmbit públic. 
L’Administració pública valenciana és la casa comuna de totes les 
valencianes i valencians, té l’obligació de marcar la bona senda 
i, en este cas, val més anar per les novelles sendes que per les 
velles. Hem superat els obstacles, ara cal planificar el futur amb 
reflexió i il·lusió.
Avançar en la normalització de l’ús del valencià està més en el 
terreny de la voluntat política que no en l’estrictament jurídic. L’Es-
tatut i la Llei d’Ús tenen plena vigència i estan necessitats d’un 
bon desplegament normatiu, encara que es podrien actualitzar en 
el context sociopolític actual. Hi ha molt per fer; però, no obstant 
això, és suficient la normativa actual per a poder usar el valencià 
amb plena normalitat i eficàcia. Com a polític he participat en molts 
diversos àmbits, però he tingut l’experiència i responsabilitat de 24 
anys com a alcalde de Castelló de Rugat i puc dir que, aprofitant 
la normativa existent, el valencià ha sigut, i és, la llengua normal 
de treball i de comunicació de l’Ajuntament sense cap problema. 



Això sí, sols ha sigut possible amb una voluntat ferma i contínua 
de dignificar l’ús del valencià en tots els llocs i els àmbits de la 
vida municipal. Des de posicions de govern no caben excuses, cal 
voluntat política. Els representants polítics no poden obviar els 25 
anys de possibilitats d’aprendre valencià, i d’organitzar interna-
ment l’Administració, que ha suposat la Llei d’Ús. No s’entén, ni 
es comprén, ni és molt respectuós amb el valencià, com encara 
hui, molts il·lustres representants i alts càrrecs públics desconei-
xen, ignoren i no fan ús de «la llengua pròpia» que diu l’Estatut 
d’Autonomia. El valencià ha de deixar de ser, definitivament, un 
instrument per a la discussió política. Valencianitzar l’Administra-
ció requerix una gran dosi de voluntat política, abstraure’s de les 
polèmiques.
Ja hem organitzat i impartit molts cursos, ja hem tingut temps per 
a retolar dependències i indicadors urbans, per a normalitzar la 
documentació..., ara és el temps del futur. El repte està a incor-
porar el coneixement i l’ús del valencià en el context de les altres 
llengües, de les noves tecnologies per a la comunicació amb la 
ciutadania i de la integració dels nouvinguts en la vida i cultura 
municipals. Anem cap a una situació de multilingüisme en què 
hem de saber situar-nos convenientment per a no caure, una ve-
gada més, en una posició diglòssica. S’ha de considerar el conei-
xement i l’ús de les llengües com a exponent de riquesa cultural, 
de major nivell de preparació tècnica, de respecte i de professi-
onalitat, bandejant, al màxim, les marques ideològiques. Situar el 
valencià com a «la llengua pròpia» requerix equilibrar l’ús de les 
llengües oficials en un espai bilingüe i, també, plantejar-nos el fet 
plurilingüe de l’Estat espanyol, i el multilingüe del món globalitzat, 
com els nous paradigmes en què hem d’emmarcar la política lin-

güística del futur immediat. Cal dissenyar una nova aplicació del 
bilingüisme, del plurilingüisme i del multilingüisme. L’Administració 
estatal, l’autonòmica i la local tenen molt de treball per fer encara. 
Hem d’avançar en allò de l’Espanya plurilingüe.
La societat, en els darrers 25 anys, ha canviat molt sociològicament 
i socioeconòmicament; és, per això mateix, inajornable planificar 
i aprofundir en mesures concretes per a fer eficaç qualsevol po-
lítica lingüística de futur. I entre les accions concretes, l’Adminis-
tració ha d’estar preparada i ben capacitada lingüísticament per 
a atendre les realitats, les necessitats i les diversitats comunica-
tives de les persones en un món globalitzat. Ara que sembla que 
els sindicats i l’Administració valenciana estan d’acord en mesu-
res per a dignificar la funció pública, els polítics tindran una bona 
ocasió perquè la nova llei de la funció pública valenciana regule 
convenientment el coneixement del valencià entre el personal al 
servei de l’Administració, un aspecte jurídic fonamental que ha 
sigut una feblesa en l’actual normativa. Hem de garantir els drets 
lingüístics de la ciutadania. Els perfils lingüístics, entesos com a 
major capacitació i preparació tècnica dels empleats públics i 
dels representants polítics, han de ser determinants per al futur. 
Hem de fer realitat el dret que ens reconeix l’article 9 de l’Estatut a 
utilitzar qualsevol llengua oficial i a rebre la resposta en la mateixa 
llengua utilitzada. Està molt clar que la normalització de l’ús del 
valencià no és tasca exclusiva de l’Administració pública, però ha 
de ser-ne el motor sense el qual no serà possible avançar.
Per eixe objectiu, en el món globalitzat del futur, valdrà la pena 
continuar treballant. És el repte. Vint-i-cinc anys no són res.



IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

L’Administració local és la més pròxima al ciutadà. Els nostres veïns 
veuen l’ajuntament com la porta d’accés als tràmits administra-
tius: sol·licituds, queixes, denúncies, informació de subvencions… 
Els ajuntaments suporten la càrrega més gran de peticions de la 
ciutadania, no sempre proporcional als recursos humans i als ma-
terials de què disposen. La necessitat d’equilibrar l’esforç que fan 
les entitats municipals és la raó de ser les diputacions.
La Llei de Bases de Règim Local de 1985 establia un nou paper per 
a les diputacions: menys prestador de servicis directes i més de 
suport i col·laboració amb els ajuntaments. Dins d’esta nova pers-
pectiva, la diputació pot començar a treballar amb un nou sistema 
que es basa més en la negociació de prioritats i en la connexió 
dels agents. És a dir: pensar en comú i treballar en xarxa. El pa-
per equilibrador de les diputacions permet assegurar els servicis 
que la ciutadania demana amb la mateixa garantia de qualitat i 
eficàcia, independentment del pressupost de què dispose cada 
ajuntament.
La Diputació de València, a través de la Unitat de Normalització 
Lingüística, ha fet una aposta per la col·laboració com a distin-
tiu. Hem definit un estil de treball basat en la creació d’una xarxa 
d’assistència, en la instauració d’espais d’intercanvi d’idees i en 
l’impuls de la formació professional.

Hem apostat per la qualitat del treball i per la implicació personal 
en tot el que fem. L’aposta per la qualitat ens ha permés mantenir, 
des de l’inici, el 1995, fins a enguany, els nostres cursos en els 

Plans de Formació Contínua dins dels 10 més sol·licitats i dels 5 
més ben valorats. El nostre curs de valencià en línia (subvencionat 
per l’AVL) va obtindre el premi de l’Institut Nacional d’Administra-
ció Pública (INAP) a la qualitat dels materials didàctics.
La qualitat passa també per poder interactuar amb les altres ad-
ministracions; ser generosos i compartir té sempre grans recom-
penses. En el nostre cas no hauríem pogut distribuir 25.000 còpies 
del Salt 3.0 sense la col·laboració de l’Àrea de Política Lingüística 
de la Generalitat Valenciana, ni crear el primer curs de valencià en 
línia sense el suport de l’AVL.
L’aposta per la implicació personal passa per sentir-se útils, saber 
que això que fem beneficia algú: no perdre mai de vista per a qui 
treballem. 
Des del 2001 ens esforcem a millorar l’assistència als ajuntaments 
en el foment del valencià. El nostre objectiu és generar una xarxa 
de professionals de l’àmbit local (ajuntaments, diputacions i man-
comunitats) que continue creant materials de promoció del valen-
cià, una xarxa dotada de formació tècnica per als responsables de 
les oficines i que afavorisca l’aplicació de les noves tecnologies, 
i també una xarxa de treballadors de l’Administració que, sense 
ser tècnics, s’impliquen en la promoció del valencià en els ajunta-
ments més menuts.
La formació professional és una de les prioritats de la Diputació 
de València, que des del 1995 (any de creació del Pla Agrupat 
de Formació Contínua) manté cursos de llenguatge administratiu 
valencià, d’elaboració d’informes, el taller d’elaboració de docu-
ments administratius, el curs de valencià en línia de nivell mitjà 
i de promoció del valencià en l’àmbit local. Els treballadors dels 
ajuntaments de la província de València han millorat la seua com-



petència lingüística gràcies a este esforç de formació i els tècnics 
de les oficines del valencià han rebut formació en noves tecnolo-
gies aplicades a la traducció, en legislació lingüística, màrqueting, 
toponímia, habilitats personals i comunicació, entre d’altres.
En l’àmbit intern, la Unitat de Normalització Lingüística treballa 
per la normalització del valencià dins de plans per departaments, 
amb formació per perfils laborals atenent les necessitats del lloc 
de treball. L’establiment de criteris de redacció que milloren la 
qualitat dels nostres escrits és el vincle que ha permés associar 
valencià a qualitat i que impulsa la Secretaria General, amb la 
publicació d’instruccions relatives a la confecció de documents 
administratius.
El personal de la Diputació de València rep formació en valencià 
des del nivell oral fins al superior i participa en tallers de redacció 
de textos administratius per departaments. Quant a la tasca de 
traduccions, estem implantant sistemes de TAO (traducció assis-
tida per ordinador), que ens permetrà treballar en xarxa amb una 
qualitat màxima. Al mateix temps, podrem generar terminologia 
que distribuirem a través de la xarxa de tècnics lingüístics, dins de 
la nostra filosofia de treballar en equip i rendibilitzar els esforços 
comuns.
Fruit de la col·laboració entre les oficines, naixen les campanyes 
de promoció del valencià. Els tècnics de les oficines municipals 
de promoció del valencià detecten la necessitat d’incidir en algun 
sector de la societat i a partir d’eixa necessitat es creen els mate-
rials. La Unitat de Normalització Lingüística ha assumit el disseny 
de moltes d’estes més que per estalviar costos, per l’aposta per la 
qualitat que ens definix. Promocionem el valencià en els pobles; 
en comerços minoristes: peixateries, forns, carnisseries i botigues 

de roba i aconseguim la seua col·laboració, perquè els oferim un 
producte útil i de qualitat. De fet, en els ajuntament menuts que no 
disposen d’Oficina de Promoció del Valencià, el nostre contacte 
són els ADL (agents de desenvolupament local), perquè estan més 
en contacte amb l’entramat social i als quals resultem útils també 
per a buscar recursos d’altres administracions.

Hui es parla que les empreses que tenen més potencial són les 
que aposten per la cultura del talent, entenent com a talent l’apti-
tud unida al compromís. El talent és l’especial aptitud intel·lectual, 
capacitat natural o adquirida per a fer certes coses; però també 
és la disposició bona per a fer alguna cosa. Perquè el treball té 
una part de privilegi, si treballes en una cosa que estimes.



EMPAR MINGUET I TOMÀS

Els serveis lingüístics municipals van començar a aparéixer, molt 
tímidament i a poc a poc, cap als anys 80, amb la contractació 
de traductors de valencià (l’any 1979 a Quart de Poblet); amb la 
contractació de professorat per a impartir cursos de llengua (el 
1984-85, 15 ajuntaments van rebre ajuts per aquests cursos i el 
1986-87, en van ser 58); amb l’enviament de 10 dinamitzadors lin-
güístics des del Gabinet d’Ús del Valencià de la Conselleria de 
Cultura i Educació i, finalment, arran de les subvencions de la 
Generalitat Valenciana (el 1990, només 7 ajuntaments van rebre 
subvenció per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i el 1993, en 
van ser 26).
Avui en dia, molts d’aquests tècnics lingüístics han consolidat el 
seu lloc de treball i s’han fet «necessaris». En general, les funci-
ons d’aquests tècnics han anat ampliant-se, com a conseqüència 
de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983) 
i posteriors reglaments de normalització lingüística aprovats per 
una cinquantena ajuntaments, i han esdevingut serveis lingüís-
tics tant per al personal de l’ajuntament com per a la població en 
general: organitzen o imparteixen cursos de llengua, fan tasques 
d’assessorament lingüístic i sobre drets lingüístics, fan d’asses-
sors en les oposicions, informen sobre les subvencions per a la 
promoció de l’ús del valencià i, si tenen temps i hi ha predisposi-
ció política, fan de dinamitzadors de l’ús de la llengua…, fins i tot, 
a vegades, duen a terme projectes de cultura i d’educació, com 
ara els premis literaris, el cinema en valencià o els homenatges a 
persones de la cultura i la literatura valencianes. 
A les acaballes del anys 90, i en un clima de creixent desinterés 
polític i institucional pel català, els tècnics dels serveis lingüístics 
municipals es trobaven bastant aïllats, sovint dins d’una adminis-

tració envoltada de funcionaris que consideraven la nostra llen-
gua com un entrebanc i una càrrega afegida al seu treball diari.
Així, a partir d’aquest moment, alguns tècnics lingüístics d’ajun-
taments més sensibles per la recuperació de la llengua comen-
çaren a reunir-se per tal d’unir esforços a favor de la dinamització 
lingüística. Llavors va nàixer el que podríem anomenar la Xarxa 
Tècnica de Serveis Lingüístics Valencians (XTSLV), basada en la 
cooperació, la col·laboració i la coordinació de campanyes de di-
namització lingüística, així com en l’intercanvi d’experiències. 
Actualment, la XTSLV està formada per una seixantena de tècnics 
lingüístics de l’Administració local i es reuneix periòdicament per 
tal de tractar els diferents temes que els afecten: campanyes, 
creació d’un consorci, legislació lingüística, formació, regla-
ments de normalització lingüística, requisit lingüístic, reglaments 
de toponímia…
Gràcies a aquestes reunions s’han planificat i distribuït diver-
ses campanyes de dinamització lingüística per tota la Comunitat 
Valenciana, com ara les cartes als Reis Mags; els cartells i les 
etiquetes de «Rebaixes» i «Descomptes»; els díptics de drets lin-
güístics «En valencià… a l’Administració. Demana-ho en valen-
cià: és el teu dret», «L’atenem en valencià», «Escriu en valencià», 
«Posa-li el nom en valencià»; adhesius d’«Espenteu / Estireu»; els 
cartells d’«Ossos» i «Músculs», «Fruites» i «Verdures», «Dolç» i 
«Salat», «Circulem en valencià», «Les constel·lacions»; els lèxics 
sobre la salut, la banca, la música, els restaurants, la meteoro-
logia, la roba…, i un llarg etcètera, amb l’objectiu d’arribar als 
comerços, les escoles, les associacions, l’Administració, els cen-
tres de salut…



Cada vegada és un tècnic el que s’encarrega de convidar al seu 
poble la XTSLV i, per tant, el responsable de convocar la reunió i 
fer-ne l’acta corresponent. D’aquesta manera, la xarxa s’ha reu-
nit a Alaquàs, Alboraia, l’Alcúdia, Almassora, Alzira, Carcaixent, 
Carlet, Catarroja, Cullera, Dénia, Gandia, Mislata, Monòver, Oliva, 
Paterna, Peníscola, Picassent, Puçol, Sagunt, Silla, Tavernes de 
la Valldigna, València (Diputació), Vila-real, Xirivella, Xixona…, la 
qual cosa demostra el seu dinamisme i vitalitat. 
Malgrat la importància d’aquesta xarxa per la llengua, al meu en-
tendre, a hores d’ara encara no ha aconseguit la transcendència i 
la projecció que hauria de tenir per motius i mancances diferents. 
En primer lloc, perquè no té l’entitat pròpia d’un consorci i manca 
dels recursos humans i pressupostaris corresponents, propis del 
que hauria de ser una política lingüística basada en l’extensió de 
l’ús del valencià amb normalitat en tots els àmbits del territori. En 
segon lloc, per la precària situació laboral d’alguns tècnics que 
estan contractats a mitja jornada o que no sols porten endavant, 
amb prou feines, les tasques del servei lingüístic, sinó que també 
fan activitats d’altres departaments com cultura o educació. 
En general, els tècnics lingüístics es troben amb diversos obsta-
cles, com ara la manca d’una política lingüística municipal ferma i 
decidida —i una planificació lingüística— que impulse l’aplicació 
de mesures a favor de l’ús prioritari del valencià al si de l’Admi-
nistració; d’altra banda, per l’absència d’actuacions de política 
general a favor de la nostra llengua, cosa que afavoreix, de fet, 
la llengua dominant i que afecta també l’Administració local, com 
ara l’aprovació d’una llei de la funció pública que no regula el re-
quisit lingüístic per tal d’accedir a l’Administració pública valen-
ciana —ni la perfilació lingüística, ni la capacitació lingüística de 
les places del personal que hi treballa— o, per exemple, la nul·la 
voluntat de crear una xarxa de coordinació dels serveis lingüís-
tics municipals amb personalitat pròpia i reconeguda.
Només una llengua amb prestigi, necessària i estimada, augmen-
tarà els seus aprenents i usuaris. I això no es podrà aconseguir 
si els serveis lingüístics municipals (la XTSLV) no es consideren 
fonamentals i, fins i tot, si no es consideren un dels pilars bàsics, 

una prioritat estratègica per a la recuperació de la llengua pertot 
arreu, tant des del govern local com l’autonòmic. 
Cal tenir present que ben sovint la imatge de comunicació d’un 
ajuntament passa pel servei lingüístic, que assessora, corregeix 
i garanteix la qualitat lingüística dels textos de l’Administració 
(el web, la senyalització viària, el butlletí d’informació municipal, 
els tríptics o cartells informatius dels diferents departaments, el 
llibre de festes, les actes, els diferents models de sol·licituds o 
notificacions, els edictes, les ordenances i els reglaments muni-
cipals, els saludes…). 
A més, els tècnics lingüístics són la via de comunicació direc-
ta de les actuacions i activitats de promoció del valencià amb la 
ciutadania. A través dels serveis lingüístics municipals s’ofereix 
una informació personalitzada als ciutadans sobre els exàmens 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, sobre on 
i com poden aprendre la llengua, sobre les subvencions i ajudes 
econòmiques relacionades amb la promoció de l’ús del valencià, 
sobre els avantatges de l’ensenyament en valencià als col·legis 
i instituts…, però amb això no n’hi ha prou. Ens cal una verta-
dera política lingüística local i autonòmica, un pla ambiciós de 
normalització lingüística general, una implicació ferma i decidida 
que tinga com a objectiu principal l’extensió de l’ús social de la 
llengua pròpia i, per tant, la voluntat de crear xarxes de coordi-
nació entre els serveis lingüístics, una mena de Consorci per a la 
Promoció de l’Ús del Valencià amb els recursos humans i pressu-
postaris suficients. 
Per a acabar, només vull remarcar que la coordinació i la planifi-
cació d’actuacions comunes dutes a terme pels serveis lingüís-
tics municipals valencians ha estat ben positiva per al procés de 
normalització lingüística dels pobles que hi han participat, tant 
per la repercussió positiva de les campanyes portades a terme 
com per l’intercanvi d’experiències entre els serveis. Tanmateix, 
vull insistir-hi: cal anar més enllà en política i planificació lingüís-
tica general si es vol fer camí en la promoció de l’ús de la llengua 
entre la societat. Arribats a aquest punt, no avançar és recular.
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TUDI TORRÓ I FERRERO 

La Comunitat Valenciana està molt condicionada per la seua realitat sociolingüística, 
amb dos territoris clarament diferenciats en la LUEV, com de predomini lingüístic 
valencià o de predomini lingüístic castellà, la qual cosa fa que l’aplicació d’un 
model bilingüe siga, en molts casos, complexa i conflictiva.
Això no obstant, i a la vista dels resultats, podem deduir quin ha estat el nivell de 
compromís de l’administració educativa valenciana respecte a fer possible tots 
els objectius plantejats per la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 
Podem manifestar, sense por a equivocar-nos, que no s’han assolit els mínims 
desitjables pel que fa a l’ús i a l’ensenyament del valencià, ja que no s’acomplix 
ni s’ha fet complir la legislació vigent. No podem parlar d’acompliment de la Llei 
si —25 anys després de publicada— l’ensenyament en valencià només arriba al 
24% de l’alumnat.
Hem de lamentar, així mateix, que durant tots aquests anys la major part de l’alum-
nat de les zones castellanoparlants haja passat tota la seua escolaritat obligatò-
ria sense conéixer ni aprendre una de les dos llengües oficials. Esta situació no 
ha fet més que perpetuar la divisió entre valencians bilingües (valencià i castellà) 
i valencians monolingües (únicament en castellà). 
Constatem que, de totes les dades presentades, les més sorprenents són les de l’es-
cola concertada, tant pel que fa a l’oferta de centres com a la demanda de l’alumnat 
en els programes PEV/PIL. No hi ha cap dubte que estem davant d’una doble xàrcia 
consolidada: centres públics en valencià – centres concertats en castellà. 
Quant a l’ús, no es pot recuperar una llengua si la gent no sap parlar-la. Hem 
de reconéixer que si el futur del valencià a l’escola passa indefugiblement pel 
futur del valencià a la societat, encara queda molt per fer. És imprescindible que 
l’administració valenciana es prenga ben seriosament la legislació vigent i s’afa-
nye a definir una política de planificació lingüística en la línia que col·lectius i 
professionals compromesos demanen.

5.1 Evolució dels programes PEV/PIL 1998-2007
5.2 Situació dels programes bilingües —PEV/PIL-PIP/PB— curs 

2006-2007 (dades provisionals)

6.1 L’ensenyament
6.2 L’ús



Els aniversaris sempre ens donen peu a revisar, recapitular, mi-
rar endarrere, avaluar, analitzar el present i encarar el futur. Tots 
els anys es compleixen anys, enguany es compleixen 75 anys 
de l’aprovació de les Normes de Castelló —21 de desembre de 
1932— amb les quals s’assolia una fita important en el procés 
de normalització de la llengua dels valencians, ja que valenci-
ans, catalans i mallorquins decidien de manera formal adoptar 
un codi uniforme.
També celebrem, aquest any, altres aniversaris: 28 anys des que 
els primers centres públics començaren l’ensenyament en va-
lencià, 25 anys de la publicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià —23 de novembre de 1983— i 23 anys que començaren 
els primers programes d’immersió lingüística a Elx.
S’han superat els mítics 25 anys en moltes iniciatives que co-
mençaren en la dècada dels 80, amb empenta, il·lusió i, sobretot, 
amb una gran dosi d’idealisme i convenciment d’un futur més 
digne per al poble valencià. 
D’aleshores ençà, s’ha treballat molt, s’ha lluitat per a dignificar 
la nostra llengua, i ara, quan mirem cap arrere, ens preguntem si 
tants esforços pagaven i paguen la pena pels fruits aconseguits.
Parafrasejant J. Francesc Mira:1 

El 1995, la percepció de ser valencians, o de viure en un es-
pai comú valencià, és molt més viva, i molt més extensament 
conscient, present i valuosa del que era el 1980, el 1960, el 
1930 o el 1900… Ara, vint anys després, el món real dels va-
lencians està fet: d’una televisió valenciana i el mapa de la 
meteorologia, la llengua a l’escola dels fills, la figura del Pre-
sident de la Generalitat i el Servei Valencià de Salut.

Ja han passat 13 anys d’aquelles afirmacions, mirant-ho així, 
no estava gens malament, partint d’on partíem fins i tot aque-
lles reflexions i constatacions semblaven esperançadores, 

1. Projecte nacional, Identitat i Convivència: El País Valencià, jornades celebrades 
a Elx l’any 1995.
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s’anava pel bon camí assolint fites que mai hagueren pensat els 
nostres avis.

Res millor que conéixer d’on venim per a saber on anem.
- El 1982 les Corts espanyoles aprovaren el primer Estatut d’Au-
tonomia de la Comunitat Valenciana.2

Uns mesos després es constituïa el primer govern autonòmic 
socialista, immediatament es van aturar tots els despropòsits 
que es feren pel que fa a l’ensenyament de la llengua durant el 
període anterior.
- A finals de 1983, les Corts Valencianes aprovaren en solemne 
sessió celebrada a la Diputació d’Alacant —amb l’abstenció de 
la dreta representada per Alianza Popular i Unió Valenciana— la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).3

La denominada «Llei d’Alacant» s’aprovava a Alacant, en una 
mena de gest simbòlic perquè la ciutat i les comarques prope-
res assumiren molt millor el procés de recuperació de la dignitat 
de la nostra llengua. Tanmateix, el gest no va tenir l’efecte de-
sitjat, com s’ha encarregat de demostrar el temps i els polítics 
representants en les respectives comarques i ciutats del sud del 
País.
Siga com siga, la cosa certa és que l’ambigua i possibilista LUEV 
va servir per a possibilitar el desenvolupament d’una política lin-
güística al Sistema Educatiu Valencià que, per altra banda, ja 
s’havia encetat a començament del curs 1983-1984. 
- L’any 2006, les Corts espanyoles aproven la Llei de Reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.4

Aquest, a l’igual que l’anterior, diu a l’article 6é, 1: «La llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià»; i al punt 5 

2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 5/1982 de l’1 de juliol.
3. Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià.
4. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

del mateix article: «S’atorgarà especial protecció i respecte a la 
recuperació del valencià».
Tornant a la LUEV, en la disposició transitòria primera s’establia 
un període de tres anys perquè en les distintes àrees de l’ad-
ministració valenciana es dugueren a terme les disposicions 
d’aquesta Llei, així mateix, a la disposició transitòria segona, es 
diu que: 

A l’objecte que els alumnes que actualment cursen estudis als 
centres de formació del professorat i en tant que els centres 
no adapten els plans d’estudi al que disposa aquesta Llei, el 
Consell de la Generalitat Valenciana […] prendrà les mesures 
[…] per assegurar que els alumnes, en finalitzar els estudis, 
hagen adquirit un coneixement suficient del valencià.

Per a dur a terme l’objectiu de la LUEV, la Generalitat Valenci-
ana, a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
desplegà, a partir de l’any 1984, les següents mesures orga-
nitzatives i actuacions de política lingüística:
1. Desenvolupament d’un corpus legal que concretara la LUEV, 
un seguit de decrets,5 ordres6 i resolucions,7 es desplegaren 

5. Decret 79/1984 sobre l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(DOGV núm. 186 de 23).
6. Ordre d’1 de setembre de 1984 (DOGV núm. 191 de 25 de setembre de 1984).
- Ordre de 31 de gener de 1987 (DOGV núm. 531 de 20 de febrer de 1987).
- Ordre de 23 de novembre de 1990 (DOGV núm. 1.496 de 4 de març de 1991) que 
desplega els Programes d’Immersió Lingüística.
- Correcció d’errades de l’Ordre de 23 de novembre de 1990 (DOGV núm 1.583 de 
10 de juliol de 1991).
- Ordre de 12 de maig de 1994 (DOGV núm. 2.313 de 19 de juliol de 1994).
- Ordre de 30 de juny de 1998 (DOGV núm. 3.285 de 14 de juliol de 1998) que regula 
els procediments per a aplicar en els centres educatius un programa d’educació 
bilingüe enriquit.
7. Resolució de 21 de juliol de 1997 (DOGV núm. 3.047 de 31 de juliol de 1997), 
instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil 
i Primària).
- Resolució de 29 de juny de 2000 (DOGV núm. 3.789 de 10 de juliol de 2000), 
instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat 
docent als centres d’ESO per al curs 2000-2001.
- Resolució de 26 de juliol de 2000 (DOGV núm. 3.827 d’1 de setembre de 2001) sobre 
les programacions didàctiques en ESO.



immediatament per a garantir als ciutadans valencians els seus 
drets i deures en matèria lingüística. Tanmateix, som la comunitat 
autònoma amb llengua pròpia que més legislació ha publicat per 
a garantir el coneixement d’aquesta i que menys l’ha aplicada.
2. Creació del Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià, amb un 
equip tècnic de coordinadors i coordinadores per a l’ensenya-
ment del valencià, de caràcter comarcal, que comptà, el primer 
any, amb 17 ensenyants dels diversos nivells educatius especi-
alistes en llengua. 
3. Implicació de la Inspecció Educativa, mitjançant la creació de 
la figura de l’inspector ponent per a l’Ensenyament del Valencià 
a cada Direcció Territorial d’Educació. 
Aquesta ponència va recaure, en totes les direccions territorials 
d’Educació, en l’inspector o inspectora en cap, el qual havia de 
supervisar l’acció dels coordinadors i coordinadores comarcals 
adés esmentats i, a més a més, implicar els seus col·legues, cosa 
bastant complicada si tenim en compte que en aquest cos funcio-
narial s’havien manifestat, i s’hi manifestaven encara, notables 
actituds passives, si no absolutament hostils, envers l’ensenya-
ment del i en valencià.
4. Contractació de quasi 500 professors «extraplantilles» d’EGB i d’En-
senyament Mitjà, especialistes en valencià, per a garantir l’en-
senyament de la llengua en tots els centres públics d’aquests 
nivells educatius.
5. Posada en funcionament d’un ambiciós Pla de Formació, junta-
ment amb les universitats valencianes, adreçat als ensenyants, 
que suposava una certa continuïtat dels cursos de Lingüística 
Valenciana i la seua Didàctica encara que quantitativament molt 
més significatiu que en anys anteriors. 
6. Incorporació del valencià als plans d’estudis de les escoles 
de Magisteri, s’instà les universitats valencianes perquè en els 
seus plans d’estudis de Magisteri incorporaren el valencià i la 
seua didàctica, de manera que els futurs mestres comptaren 
amb una competència i formació suficients per a l’ensenyament 
del valencià i, si s’esqueia, en valencià. Aquest aspecte volia 
acomplir la disposició transitòria segona de la LUEV.

7. Ajuda a les editorials valencianes, desplegament d’un seguit 
d’accions encaminades a fer que les editorials valencianes, i en 
general totes les de caràcter educatiu que incidien al País, ela-
boraren materials didàctics en valencià.

Aquest conjunt de mesures propicià en els tres primers anys de 
LUEV (1983-1986) —termini assenyalat en la Llei per a executar 
la seua normativa— la consecució dels següents aspectes:
1. L’increment considerable i, en alguns casos, quasi espectacu-
lar, de l’ensenyament de l’àrea de valencià als centres públics 
dels «municipis de predomini lingüístic valencià». El curs 1985-
1986, l’ensenyament del valencià a l’Ensenyament Secundari ja 
es trobava generalitzat i en l’Ensenyament Bàsic s’arribava al 
77% dels escolars.
2. Un altre esdeveniment relacionat amb la presència de la llen-
gua pròpia en l’ensenyament durant la dècada dels 80 fou la 
incorporació d’una àrea impartida en valencià de manera pro-
gressiva des de 3r d’EGB a partir del curs 1984-1985, l’anomenat 
Programa d’Extensió Progressiva del Valencià com a Llengua 
d’Ensenyament a l’EGB. Aquest programa era semblant al que 
ara coneixem com Programa Bilingüe d’Incorporació Progres-
siva (PIP).8

Es tractava de fer que tots els escolars dels «municipis de pre-
domini lingüístic valencià» adquiriren coneixements acadèmics 
vehiculats en la llengua pròpia —normalment en l’àrea de Soci-
als i/o Naturals. El procés d’implantació fou planificat adequa-
dament per l’equip tècnic del Gabinet d’Ús i Ensenyament del 
Valencià i impulsat per la Direcció General d’Ordenació i Innova-
ció Educativa, es féu arribar suficient informació i orientacions 
a directius escolars i mestres i s’assessorà didàcticament en 
tot allò que es considerà imprescindible.9

8. Ordre d’1 de setembre de 1984 (DOGV núm. 191 de 25 de setembre de 1984) i 
Ordre de 31 de gener de 1987 (DOGV núm. 531 de 20 de febrer de 1987).
9. Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià (1986): Programa de l’Àrea d’Experiències 



En encetar-se el procés, però, des d’un poderós mitjà de comu-
nicació escrit de la ciutat de València i des de certs sectors de 
la judicatura, aliats de la dreta antivalenciana, es va aconseguir 
frenar-lo i frustrar-lo, perquè la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència va sentir-se excessivament pressionada per una mino-
ria social hostil i ben poc democràtica. En aquest cas pogué més 
la reacció que no la raó. Tot i això, a l’inici dels 90, el Programa 
d’Extensió Progressiva entraria en un procés de normalitat que 
li ha permés fer camí. No tot, evidentment, el que hagués estat 
desitjable. 
L’any 1997, la Conselleria d’Educació publicà un decret i poste-
riorment una resolució —encara vigents en l’actualitat— amb 
les normes d’organització i funcionament per a tots els centres 
sostinguts amb fons públics, on deixava clara l’obligatorietat 
d’impartir el Programa d’Incorporació Progressiva en tots els 
centres de les zones valencianoparlants i la necessària elabo-
ració i autorització del DPP —Disseny Particular del Programa 
d’Educació Bilingüe— elaborat a l’efecte per cada direcció ter-
ritorial d’Educació.10

Tanmateix, encara es continua amb la possibilitat de les famíli-
es d’al·legar, sense cap tipus de justificació, a les àrees que el 
centre ha decidit vehicular en valencià perquè siguen impartides 
als seus fills o filles en castellà, encara que hagen comptat amb 
l’aprovació del consell escolar i l’autorització de la corresponent 
direcció territorial d’Educació. Aquestes possibles al·legacions 
—que encara es donen— ocasionen un gran trastorn a l’orga-
nització acadèmica i funcional dels centres.

en Valencià, Cicle Mitjà. Proposta Experimental, València, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència.
10. Decret 233/97, de 2 de setembre de 1997 (DOGV núm. 3.073 de 8 de setembre de 1997)
(ROC de Primària).
- Decret 234/97, de 2 de setembre de 1997 (DOGV núm. 3.073 de 8 de setembre de 1997) 
(ROC de Secundària).
- Resolució de 21 de juliol de 1997 (DOGV núm. 3.047 de 31 de juliol de 1997), instruccions 
per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària.

No obstant això, s’ha de remarcar que en tota la legislació i nor-
mativa que ha anat desenvolupant l’aplicació de la LUEV s’ob-
serva un buit evident, la qual cosa ens du clarament a una situa-
ció, al meu parer, totalment injusta i discriminatòria. Es tracta del 
que s’esdevé als «territoris de predomini lingüístic castellà», els 
oblidats de la normalització lingüística valenciana.

Per raons històriques la Comunitat Valenciana està dividida, 
des del punt de vista lingüístic, en dues zones que la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià —per manament de l’article 7é punt 
6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana— ano-
mena «territoris de predomini lingüístic valencià» i «territoris de 
predomini lingüístic castellà» respectivament. Aquesta situació 
de partida fa que tota la normativa reguladora en matèria d’en-
senyament de les dues llengües estiga afectada per aquestes 
denominacions. Així, les institucions polítiques, a l’hora de regu-
lar la «normalització lingüística», queden condicionades per la 
«voluntarietat» de les famílies en aquest aprenentatge. 
Aquesta voluntarietat, entesa com un signe de tolerància i de no 
imposició, no és més que un clar símptoma de la feblesa que les 
institucions tenen per a promoure un patrimoni lingüístic que és 
de tots els valencians i valencianes, i no tan sols de les zones 
declarades de predomini lingüístic valencià. 
Aquesta situació no ha canviat en 25 anys d’aplicació de la LUEV; 
es continua demanant l’exempció a l’assignatura de valencià en 
la zona de predomini lingüístic castellà, encara que els percen-
tatges hagen disminuït considerablement. 
Els percentatges d’exempcions dels últims 9 anys en Secundà-
ria, Batxillerat i Formació Professional, per direccions territorials 
—Alacant, Castelló i València— segons les dades facilitades pel 

11. Article 18.1 de la LUEV.



Taula 1. EXEMPCIONS SECUNDÀRIA (ESO, BATX I FP).
Territoris de predomini lingüístic castellà. ALACANT.

Taula 2. EXEMPCIONS SECUNDÀRIA (ESO, BATX I FP).
Territoris de predomini lingüístic castellà. VALÈNCIA.

Taula 3. EXEMPCIONS SECUNDÀRIA (ESO, BATX I FP).
Territoris de predomini lingüístic castellà. CASTELLÓ.

SEDEV —Servei d’Ensenyaments en Valencià— són les de les 
taules 1, 2, 3 i el gràfic 1.
Com es pot comprovar, en Secundària, Batxillerat i Cicles For-
matius de la zona castellanoparlant d’Alacant —Baix Segura, 
l’Alt Vinalopó i Vinalopó Mitjà— les exempcions han disminuït 
considerablement els darrers set anys, amb una davallada del 
66’45% del curs 1998-1999 al 28’66% del 2005-2006. Encara que 
si mirem les dades curs per curs, aquesta davallada no ha se-
guit una tendència constant, ja que hi ha una repuntada a l’alça 
precisament en l’últim curs del qual tenim dades (2005-2006) res-
pecte a l’anterior (2004-2005) en què, curiosament, descendeix el 
nombre d’alumnat en aquestes zones —no únicament a Alacant, 
també es produeix la mateixa tendència a Castelló i València— i 
augmenta la demanda d’exempcions. Possiblement, aquesta de-
manda siga deguda a la demanda d’escolarització, en aquestes 
etapes, d’alumnat nouvingut. 
Així i tot, una vegada analitzades totes les dades disponibles, hem 
de manifestar que la zona més normalitzada, també en aquest 
punt, és la de Castelló, amb el 8’67% d’exempcions, 20 punts per 
davall d’Alacant i 13 de València. Això també és previsible ja que 
estem parlant d’una gran diferència en quantitat d’alumnes i 
densitat de població de les zones que estem analitzant, entre les 
quals Alacant és, amb diferència, la més poblada.
No tenim dades de les exempcions en Primària, encara que, pel 
que constatem amb les visites i coneixement de l’organització 
escolar en les zones, són molt similars o, fins i tot, majors, ja que 
la tendència és a continuar en Secundària el que s’ha iniciat en 
Primària.
Tanmateix, aquest caràcter discrecional de la Llei —la de les zo-
nes considerades predominantment castellanoparlants— és la 
tònica que ha marcat qualsevol ordenament en matèria idiomà-
tica, imposant d’aquesta manera les bases d’una discriminació 
lingüística que s’ha perpetuat fins ara. 
Així, hem de lamentar que, durant molts anys, una bona part de 
l’alumnat d’aquestes zones castellanoparlants han passat tota la 
seua escolaritat obligatòria sense conéixer ni aprendre una 



de les dues llengües oficials. Aquesta situació no ha fet més que 
perpetuar la divisió entre valencians bilingües (valencià i cas-
tellà) i valencians monolingües (únicament en castellà). El mo-
nolingüisme, en la llengua dominant, té com a efecte constatat 
la imposició d’aquesta llengua com a llengua d’ús social hege-
mònica en les relacions que, amb naturalitat, es creen entre els 
ciutadans d’un país. 
Des de les institucions de govern, amb independència dels par-
tits polítics que governen, no s’ha volgut anar més enllà, atés 
que, en determinats aspectes, la llei era suficientment generosa 
com per a intentar-ho.
Com diu l’article 18é, apartat 1, de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià:

La incorporació del valencià a l’ensenyament és obligatòria en 
tots els nivells educatius. Als territoris castellanoparlants que 
es relacionen al Títol Cinqué, la incorporació esmentada s’hi 
farà de forma progressiva, atenent a la situació sociolingüística 
particular, de la manera que reglamentàriament siga determi-
nada. 

Es pot interpretar aquest article i deduir que la intenció dels po-
lítics en aprovar aquesta Llei en els termes indicats era introdu-
ir l’ensenyament del valencià de manera progressiva a la zona 
castellanoparlant, atés que el seu coneixement apareix com a 
obligatori per a tots els escolars en finalitzar l’escolarització 
obligatòria. 
Ara, 25 anys després de la seua publicació, aquest article hauria 
d’haver estat superat i modificat en l’apartat de les exempcions, 
en el sentit de regular l’obligatorietat d’impartir i rebre el valen-
cià als territoris i poblacions de predomini lingüístic castellà, su-
perant així l’actual discriminació. 
Si anem a l’article 19.2 de la LUEV, ho expressa molt clarament:

Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions regulades a 
l’article vint-i-quatre, al final dels cicles en què es declara obli-
gatòria la incorporació del valencià a l’ensenyament, i qualsevol 
que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes 

Gràfic 1. Percentatge d’exempcions de valencià en Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius, zones de predomini lingüístic castellà.

Imatge 1. Relació entre els Programes d’Educació Bilingüe d’Educació Infantil i 
Primària i els de l ’Educació Secundària Obligatòria.



Taula 4. Progressió de l’Ensenyament en Valencià —CP i CC— Primària i 
Secundària, 1998-2007.

han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el va-
lencià en igualtat amb el castellà.

Com que l’aministració educativa valenciana no ha vetlat pel 
compliment d’aquest article, l’alumnat dels municipis castella-
noparlants ha estat privat d’aquest dret i exempt d’aquesta obli-
gació, imposada a la resta dels escolars valencians.
Així, la mateixa administració, per tal de donar resposta al que 
es plantejava en la Llei, va organitzar (imatge 1) l’aplicació dels 
diferents programes bilingües, tenint en compte els territoris de 
predomini lingüístic valencià o castellà. 

Si considerem l’abast del treball realitzat a favor de l’ensenya-
ment en valencià, les dades són prou significatives per a veure, 
amb les perspectives que es tenien, que hem avançat poc en els 
darrers 23 anys. Ja que, després d’un increment espectacular 
els primers 10 anys, hi ha un manteniment sostingut els darrers 
13 anys (gràfic 2).

Segons les dades facilitades per la Conselleria d’Educació 
—Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics—, del total de 
centres públics i alumnat en els últims 9 anys, tal com indiquen 
les dades assenyalades a les taules següents, podem extraure, 
creuant les dades del total de centres i alumnes amb les dels 
centres i alumnat que fa ensenyament en valencià, els percen-
tatges que ens duran a conclusions significatives pel que fa al 
progrés de l’ensenyament en valencià, encara que no entraré, 
perquè no és aquest estudi objecte d’això, en els resultats aca-
dèmics d’aprenentatge i ús (taula 4).
Com podem comprovar a la vista del gràfic 3, en 9 anys hem 
passat d’un 53,43% de centres públics i concertats de Primària 
amb algun programa d’ensenyament en valencià o immersió lin-

Gràfic 2. Progressió alumnat centres de Primària i Secundària, ensenyament 
en valencià, 1984-2007.



Gràfic 3. Percentatge ensenyament en valencià CP i CC, 1998-2007.

güística, a un 61,72% d’oferta del total de centres. No hem pujat 
ni un 1% anual. Quant a l’oferta en Secundària, d’un 53,24% en 
1998, a un 70,59% en 2007, ofereix algun Programa d’Ensenya-
ment en Valencià. Tanmateix, aquesta última dada que implica 
un 2% d’increment en l’oferta anual, un 1% més que els centres 
de Primària, és deguda, sobretot, al creixement natural de les 
línies de Primària, les quals, en completar-se, han de garantir la 
seua continuïtat en Secundària, la qual cosa indica que, malgrat 
estar al 62% i 70% respectivament en l’oferta de centres amb 
algun programa de PIL/PEV, al ritme que anem creixent, enca-
ra ens queden 40 anys per a normalitzar l’oferta de Programes 
d’Ensenyament en Valencià i Immersió Lingüística a la nostra 
Comunitat.
Aquestes dades queden més clares si, en lloc de parlar de nom-
bre de centres, parlem del nombre d’alumnes que accedeixen a 
aquest ensenyament (taula 5). 
Si analitzem els gràfics 4 i 5 (pàgina següent), podem veure com 
l’alumnat que s’ha incorporat a un programa d’ensenyament en 
valencià o immersió lingüística durant els últims 9 anys, segons 
les dades facilitades per la Conselleria d’Educació, ha passat 
d’un 28% en 1998 a un 45% en 2007. Encara no hem arribat ni al 
50% de la demanda en 25 anys de LUEV. Quant a la incorporació 
en Secundària, la demanda s’ha doblat en aquests últims 9 anys, 
hem passat d’un 16% en 1998, a un 35% en 2007 d’alumnes matri-
culats en un Programa d’Ensenyament en Valencià. Tanmateix, 
aquesta última dada —com abans en el nombre de centres— és 
deguda, sobretot, al creixement natural de l’alumnat matriculat 
en Primària, al qual, en passar a Secundària, l’administració ha 
de garantir la continuïtat en el programa encetat. Així i tot, estem 
parlant de només la tercera part de l’alumnat de Secundària de 
la Comunitat Valenciana que accedeix al Programa d’Ensenya-
ment en Valencià. Encara estem molt lluny d’arribar a la comple-
ta normalitat.
Ara bé, què passa respecte als centres i alumnat de la con-
certada? Ja al gràfic 4 hem pogut observar la proporció de 

Taula 5. Alumnes de Primària i Secundària que fan ensenyament en valencià (PEV-
PIL) els darrers 9 anys en CP.



Gràfic 4. Percentatge ensenyament en valencià, alumnat CP, Primària i Secundària, 
1998-2007. 

 
Gràfic 5. Percentatge ensenyament en valencià, alumnat Primària i Secundària, CP i CC, 1998-2007.

l’oferta/demanda d’alumnat als centres concertats respecte 
als públics (taula 6 i gràfic 6, vegeu pàgina 215).
De totes les dades presentades, no hi ha dubte que les més sor-
prenents són les de l’escola concertada, tant pel que fa a l’oferta 
de centres com a la demanda de l’alumnat. No hi ha cap dubte que 
estem davant d’una doble xarxa consolidada: centres públics en va-
lencià – centres concertats en castellà. 
En 9 anys no solament no s’ha avançat res, sinó que, si les dades 
són exactes, i suposem que sí, s’ha passat d’un 7% de demanda 
en 1998, en centres de Primària, a un 6,8% en 2007. És a dir, s’ha 
baixat 2 dècimes en la ja irrisòria demanda. Pel que fa a la Secundà-
ria, encara que sí que ha augmentat el percentatge, hem de parlar 
d’un 2,9% en 1998 a un 4,8% en 2007; aquest augment no és, ni molt 
menys, significatiu. 1 punt escàs en 9 anys.
Aquestes dades evidencien clarament —com ja he indicat abans— 
la doble xarxa de centres educatius que s’ha configurat al PV, Ense-
nyament en Valencià/Programa d’Immersió Lingüística als centres 
públics, i Programa d’Incorporació Progressiva —amb interro-
gants— perquè en alguns casos es queden amb un Programa Bà-
sic d’ensenyament del valencià, als centres privats/concertats.



— —

No puc tancar aquest apartat sense presentar ni analitzar —en-
cara que siguen dades provisionals— les últimes dades disponi-
bles del curs 2006-2007, ja que considere interessant que ens hi 
aturem i fem una petita reflexió per a avançar, i per això les he 
separades per direccions territorials —Alacant, Castelló i Valèn-
cia— i per etapes —Educació Infantil, Educació Primària, Edu-
cació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius (taula 7, gràfic 7; 
taula 8 i gràfic 8; taula 9 i gràfic 9).
Aquestes dades, força reveladores, ens permeten extraure les 
següents conclusions:
1. L’ensenyament en valencià només arriba al 24% de l’alumnat 
total.
2. Com es pot comprovar, a mesura que pugem d’etapa baixem 
en els percentatges: passem del 34% en Educació Infantil, al 31% 
en Educació Primària, baixant al 25% en Educació Secundària i 
un irrisori 16% al Batxillerat. Els mòduls i cicles formatius queden 
en un 4% marginal i els centres específics d’Educació Especial, 
un 0%.
3. Aquestes dades ens confirmen que l’augment de l’ensenya-
ment en valencià, segons les dades presentades pel SEDEV en 
la campanya de matriculació de cada any, són fictícies, atés que 
hi ha un increment natural en l’alumnat que any rere any passa 
de curs i incrementa el nombre, ja que continua la matrícula per 
baix però amb les mateixes línies; tanmateix, el fenomen passa a 
l’inrevés a mesura que arriben a l’Ensenyament Secundari i molt 
més a Batxillerat, ja que molts alumnes es queden pel camí per 
no continuar l’oferta en Batxillerat ni cicles formatius, com po-
dem comprovar de manera fefaent amb les dades facilitades pel 
Servei d’Estudis de la Conselleria d’Educació —dades extretes 
de les Programacions Generals Anuals que els centres faciliten.
4. L’adscripció entre centres de Primària i Secundària sovint 
no preveu que l’alumnat puga continuar en el programa bilingüe 

Taula 6. Alumnes de Primària i Secundària que fan ensenyament en valencià (PEV-
PIL) els darrers 9 anys en CC.

Gràfic 6. Percentatge ensenyament en valencià, alumnat CC, 1998-2007.



en què ha iniciat l’escolarització i, algunes vegades, fins i tot li-
mita el dret individual de canviar de programa —si així ho deci-
deix la família o l’alumne— en canviar d’etapa, ja que, en moltes 
ocasions, la mateixa Administració autonòmica i, de vegades, 
municipal, condiciona l’adscripció al centre a la continuïtat en el 
programa bilingüe cursat en Primària, sense informar dels drets 
de l’alumnat a poder canviar a un altre programa, principalment 
de Primària a Secundària, ja que es trasllada físicament de cen-
tre educatiu.
5. La diversificació de les modalitats de Batxillerat i els nombro-
sos cicles formatius en la Formació Professional és sistemàti-
cament obviada per la Conselleria a l’hora de planificar la con-
tinuïtat de l’ensenyament en valencià. Les dades són una bona 
mostra d’aquesta afirmació.

Tabla 7. Curs 2006/07*. Alumnat matriculat en EI i EP, per direccions territorials, en 
programes d’educació bilingüe.

Gràfic 7. Alumnat  en programes d’educació bilingüe, Educació Infantil curs 2006-2007.
Tabla 8. Curs 2006/07*. Alumnat matriculats en ESO, CFGS, CFGM, BATX, per 
direccions territorials, en programes d’educació bilingüe.



6. Als centres de Formació de Persones Adultes, als centres es-
pecífics d’Educació Especial i als d’Ensenyances Artístiques, no 
hi figura que cap alumne reba ensenyament en valencià.
Per direccions territorials d’Educació:
- Alacant és la província amb el percentatge notablement més 
baix, no supera en cap cas el 25% d’ensenyament en valencià. 
El 21% en Educació Infantil, el 17% en Primària i el 14% en Se-
cundària.
- Castelló estaria sobre un 60%, és la que té els percentatges 
més elevats. El 66% en Educació Infantil, el 63% en Primària i el 
52% en Secundària.
- València al voltant del 30%, amb un 36% en Educació Infantil, un 
33% en Primària i un 28% en Secundària.
7. Les úniques dades d’ensenyament en valencià a l’abast de tot-
hom són les que es publiquen als fullets informatius de la Conselleria 

Gràfic 8. Alumnat en programes d’educació bilingüe, Educació Primària, curs 
2006-2007.

Tabla 9. Curs 2006/07*. Alumnat d’ensenyaments no universitaris, per direccions 
territorials, en programes d’educació bilingüe.

Gràfic 9. Percentatges totals d’alumnat en programes d’educació bilingüe, 
ensenyament no universitari, curs 2006-2007.



a assessorar totes les necessitats, tots els projectes i totes les 
iniciatives que emanen dels centres educatius que any rere any 
augmenten les seues demandes i no poden disposar de l’asses-
sorament suficient per falta de personal. 
3. Pel que fa a la Inspecció d’Educació, continua sense implicar-
se plenament en la normalització lingüística a l’ensenyament. 
Continuen manifestant-se actituds personals passives si no hos-
tils en el tema que ens ocupa. La paradoxa se’ns fa evident quan, 
des de fa 9 anys, una de les tasques anuals i prioritàries de la 
Inspecció d’Educació consisteix en el seguiment dels programes 
d’Educació Bilingüe per tal de garantir-ne el compliment; especi-
alment en allò que es refereix al Pla de Normalització Lingüística, 
que afecta tant les zones valencianoparlants com castellanopar-
lants, i els programes d’Incorporació Progressiva, obligatoris per 
a tots els centres situats en les comarques i municipis valen-
cianoparlants. Els resultats, especialment en Secundària, són 
decebedors.
4. Es continua adscrivint als centres professorat sense la titu-
lació acadèmica ni administrativa en valencià, que no té ni els 
coneixements necessaris per a poder impartir matèria en qual-
sevol de les dues llengües oficials: valencià i castellà. Aquesta 
circumstància impossibilita, en més ocasions del que seria rao-
nable, l’aplicació del DPP d’Educació Bilingüe aprovat en cada 
centre.
5. Continuen impartint-se els cursos del Pla de Formació Lingüís-
ticotècnica en valencià, així com els cursos de la Junta Qualifi-
cadora. Ara, ens preguntem on deuen parar els milers d’alumnes 
que hi passen perquè després no acostumen a aparéixer enlloc. 
És clar que sabem que més de 15.000 professors valencians do-
nen classes a Catalunya i les Balears, segons dades del 2004, 
per allò de l’exili forçat cap a països germans on sí que reconei-
xen la seua habilitació lingüística.
6. A les universitats valencianes, especialment a la d’Alacant i 
Elx, el percentatge de docència en valencià és irrisori per no dir 
inexistent, com passa a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
i encara un percentatge important de les facultats d’Educació 

d’Educació, per la campanya de matriculació, les quals presen-
ten greus mancances en aquests aspectes:
- Relació de centres, no de línies, que ofereixen programes d’En-
senyament en Valencià o d’Immersió Lingüística.
- No s’assenyalen les dades percentuals respecte al total de 
centres ni d’alumnat de tota la xarxa educativa valenciana.
- No ens donen mai les dades per separat, pública i concertada. 
S’informa del nombre total de centres públics i privats/concer-
tats conjuntament, per tal d’evitar la constatació pública de la 
doble xarxa educativa que està conformant-se: ensenyament 
públic en valencià i privat/concertat en castellà. 
- L’ensenyament en valencià continua augmentant, però és un 
augment fictici. La desacceleració i el desequilibri entre les dife-
rents comarques i ciutats valencianes són notables.

¿Qui hauria de dir-nos que 25 anys després encara estaríem in-
vocant la LUEV per fer que es complisca i per defensar els nos-
tres drets lingüístics?
A la vista dels resultats podem deduir quin ha estat el nivell de 
compromís de l’administració educativa valenciana —especial-
ment durant els darrers 9 anys— respecte a fer possible tots els 
objectius plantejats, una vegada aprovada la Llei d’Ús i Ensenya-
ment del Valencià. 
De les 7 mesures esmentades que van propiciar l’aplicació de la 
LUEV en els tres anys següents a la seua aprovació, podríem dir, 
en bon castellà, que encara están en ello:
1. El corpus legal ha continuat incrementant-se, però ja sabem 
que, quan es tracta de llengües minoritzades, la legislació no és 
d’estricte compliment obligat, almenys ací tal com ens té acos-
tumats l’administració educativa valenciana. 
2. La plantilla dels assessors i assessores de valencià no ha 
augmentat d’acord amb les necessitats que requereix l’aplicació 
dels programes d’educació bilingüe. És una plantilla escassa per 



—abans escoles de Magisteri— continuen sense garantir la for-
mació inicial del seu alumnat en una llengua oficial i pròpia de la 
Comunitat: el valencià.
7. L’excepció positiva rau en la creació i consolidació d’editorials 
valencianes, que han possibilitat l’elaboració i posterior edició 
de materials didàctics en valencià. Aquests materials han faci-
litat la tasca educativa de molts ensenyants i han fet possible 
la consolidació tant dels programes d’ensenyament en valencià 
com els d’immersió lingüística a tots els nivells educatius no uni-
versitaris.

Aquesta situació és la que ens dóna peu a entendre els resultats 
coincidents sobre l’ús social del valencià, als pocs treballs que 
sobre aquest tema s’han fet.
Una mostra de dades sobre l’ús del valencià entre els joves, a 
partir de 15 anys:
1. L’any 2003, Joan-Carles Martí i Casanova publicava a la revista 
El Tempir d’Elx12 un treball sobre la transmissió del valencià al 
País Valencià, on explicava que —segons les dades dels censos 
lingüístics— els 63,7% dels joves de 15-19 anys afirmaven l’any 
2001 que el sabien parlar i el 94,1% afirmava entendre’l. No obs-
tant això, l’ús social a les grans ciutats era molt baix i la política 
lingüística, segons l’estudi, es reduïa en la majoria dels casos a 
la política municipal o de grups cívics resistents.
2. Al març del 2005 es publicaven les dades d’una enquesta re-
alitzada a tot l’alumnat de 1r curs i amb primera matrícula de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant, per a 
saber la competència lingüística en valencià.
La conclusió va ser que la competència era baixa, el 75% estava 
molt per davall del nivell amb què haurien d’acabar els estudis 
obligatoris. No obstant això, el que sí que quedava clar era la re-

12. Martí Casanova, J. C. (2003): «La llengua catalana al País Valencià i Catalunya. 
Anàlisi dels censos lingüístics de 1986 a 2001», El Tempir 22, pp. 16-36.

lació directa entre el tipus d’ensenyament a l’escola i el grau de 
coneixement de la llengua. El millor domini del valencià es regis-
trava entre els que havien estudiat en programes d’Ensenyament 
en Valencià o d’Immersió Lingüística, però sobretot segons la 
localitat d’origen. Això indica la importància de la transmissió fa-
miliar i de l’ús al carrer per a tenir una adequada competència.
Aquest dos estudis s’han vist plenament corroborats per l’En-
questa sobre la situació social del valencià, realitzada per l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua l’any 2004 i donada a conéixer el 
novembre de 2005.13

Les dades són força reveladores. Sobre 1.111 entrevistats, ma-
jors de 15 anys:
a) El 76% entenen el valencià prou bé o perfectament.
b) El 53% manifesta ser capaç de parlar-lo amb total o suficient 
correcció.
c) El 47% manifesta la capacitat per a llegir en valencià.
d) El 25% afirma que el pot escriure bé o perfectament.
e) Entre els 15-24 anys, manifesten el coneixement més alt de 
valencià en tots els aspectes.
f) Els majors de 55 anys són els més capaços de parlar.
Però de tots els indicadors, els més reveladors a l’hora de valo-
rar les dades assenyalades abans són dos:
1) L’escola únicament representa el 19% de l’aprenentatge oral 
enfront de la família que representa el 57%.
2) L’altre indicador és l’evolució que l’ús del valencià ha tingut 
els darrers 20 anys:
- De 1983 a 1995 es produeix un augment sostingut de la com-
petència en valencià, estretament correlacionada amb la seua 
inclusió en el sistema educatiu. També durant aquests anys es 
mostra una línia ascendent en l’evolució de l’ús social en dife-
rents àmbits.

13. ROS I PARDO, H. (coord.) (2005): Llibre blanc de l’ús del valencià I. Enquesta 
sobre la situació social del valencià. 2004, València, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.



- De 1995 a 2005 canvia la tendència, amb una evolució marcada-
ment negativa en la comprensió i en la capacitat de parla, espe-
cialment en els últims anys, tot i que es manté, en canvi, la línia 
ascendent en competència escrita. No obstant això, és en l’ús 
social on l’evolució mostra els seus trets més negatius, també 
es constata un descens en les opinions favorables sobre l’ús del 
valencià.
Les comarques de la regió d’Alacant són les que presenten una 
evolució més negativa en el coneixement del valencià.
Les dades coincideixen a assenyalar, a l’igual que els altres dos 
estudis mencionats, que el coneixement i l’ús del valencià resul-
ta determinant, tant o més que pel lloc de naixement o el temps 
de residència a la CV, per la procedència familiar de la població.

De tot el que acabe de dir podríem concloure que:
- No es pot recuperar una llengua si la gent no sap parlar-la —el 
58% de la zona valencianoparlant té capacitat per a parlar va-
lencià i únicament el 14% de la zona castellanoparlant, segons 
l’enquesta de l’AVL.
- No es pot recuperar si la gent no l’entén —solament el 35% de 
la zona castellanoparlant l’entén.
- Gran fracàs del Sistema Educatiu Valencià, ja que no compleix 
ni fa complir la legislació vigent. L’article 19 apartat 2 de la LUEV 
diu que «qualsevol que haja estat la llengua habitual en inici-
ar els estudis, els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, 
oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà».
No podem parlar d’acompliment de la Llei si —25 anys després 
de publicada— l’ensenyament en valencià només arriba al 24% 
del total de l’alumnat.
Davant aquest panorama, l’escola valenciana encara té molt 
camí per recórrer. Els qui estem compromesos amb l’educació i 
la formació dels nostres xiquets i joves, insistim sense repòs, allà 
on anem, en la importància de l’escola en valencià. Hi insistim 
perquè sabem que la llengua és una part vital, la més important 
d’una cultura, a través de la qual conceptualitzem la realitat, 
manifestem els sentiments. La llengua és molt més que un in-

ventari de signes i de convencions ortogràfiques. Les xiquetes i 
els xiquets valencians tenen el dret de conéixer el seu patrimoni 
cultural, històric i lingüístic. L’escola valenciana té l’obligació de 
transmetre’l i l’administració educativa valenciana té l’exigència 
legal de vetlar per aquesta transmissió. 
Ara bé, el futur del valencià a l’escola passa indefugiblement 
pel futur del valencià a la societat. Si els avanços, pel que fa a 
la llengua, al sistema educatiu públic del nostre país han estat 
menys significatius del que podíem haver esperat en vint-i-cinc 
anys, hem de denunciar que, en els àmbits d’ús polític, adminis-
tratiu, però, sobretot, d’ús social, han estat força minsos si no 
clarament regressius. I, és clar, una llengua no pot sobreviure i 
desenvolupar-se en el món actual si només es caracteritza per 
ser «asimètricament oficial» i «parcialment escolar». 
L’escola no pot ser l’única fortalesa en què fem recaure la nor-
malització lingüística. Cal anar més lluny i en aquest camí que 
ens mena a l’ús ple en tots els àmbits cal definir una política 
lingüística d’ampli abast. És imprescindible que l’administra-
ció valenciana es prenga ben seriosament la legislació vigent 
i s’afanye a definir una política de planificació lingüística en 
la línia que col·lectius i professionals compromesos demanen. 
Qualsevol altra actitud davant els greus problemes del nostre 
valencià serà un indicador clar de la irresponsabilitat històrica 
dels polítics valencians.
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Per a poder entendre millor la situació actual del valencià a l’en-
senyament, convé fer un repàs de la història més recent. 
En 1978 es va constituir el primer Govern preautonòmic presidit 
per Josep Albiñana, el qual va nomenar, com a conseller d’Educa-
ció, Josep Lluís Barceló. Fou en aquest moment quan es posà en 
marxa el Pla Experimental d’Ensenyament del Valencià a les esco-
les i instituts. Per primera vegada, la nostra llengua s’ensenyava 
per decret del Govern central (BOE del 15 de novembre de 1975) i 
començaven, per tant, les primeres experiències d’ensenyament 
en valencià. El Pla va provocar reaccions, i Barceló i el seu partit 
(UCD) el suprimiren després de les segones eleccions legislatives 
de l’1 de març de 1979. Ara bé, el Govern central no va derogar la 
normativa i, per tant, el Pla va continuar. És ací on emmarquem el 
decret de bilingüisme (Decret núm. 2.003, de 3 d’agost de 1979), el 
qual deixava oberta la possibilitat de fer ensenyament en valencià 
a voluntat del centres, en consideració a la llengua materna de la 
població escolar i sempre que les famílies hi estigueren d’acord i 
es comptara amb els recursos organitzatius suficients.
L’aprovació de la Constitució Espanyola en 1978 i la del primer Es-
tatut d’Autonomia aprovat a Benicarló (Llei Orgànica 5/1982, d’1 
de juliol de 1982) van dibuixar un panorama que possibilità que 
s’aprovara, a la ciutat d’Alacant, la Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (LUEV), de 23 de novembre. Aquesta llei va regular, 
entre altres coses, l’oficialitat de l’ensenyament del valencià i en 
valencià en els nivells educatius no universitaris.
L’any 1982 el Secretariat per a l’Ensenyament de l’Idioma, d’Acció 
Cultural del País Valencià, dirigit per Josep Pitarch, va iniciar un 
pla d’experimentació d’incorporació del valencià a la ciutat de Va-
lència en 14 centres d’Educació Primària. El mateix curs acadèmic 

Baltasar Vives s’havia fet càrrec del Servei de Normalització Lin-
güística de la Generalitat Valenciana, i fou durant el curs 1983-1984 
quan es va constituir el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià. 
Aquest curs acadèmic es va crear la figura dels coordinadors per 
a l’Ensenyament del Valencià. Aquests coordinadors després pas-
saren a anomenar-se assessors didàctics per a l’Ensenyament en 
Valencià, i ha estat un col·lectiu clau en la recuperació lingüística 
de la nostra llengua. Actualment tenim 31 assessors i assessores.
El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià també es va veure 
en la necessitat de créixer i treballar amb objectius que havien 
d’incidir en diferents camps. Per tant, es va crear el Servei d’En-
senyaments en Valencià (SEDEV) i l’Àrea de Política Lingüística. 
L’Assessoria Didàctica forma part del SEDEV. 
El primer programa d’educació bilingüe que aplicaren els nos-
tres centres fou el Programa d’Ensenyament en Valencià (De-
cret 79/1984) però, amb els anys, ens trobàrem que centres amb 
un context elevat d’alumnes no valencianoparlants també volien 
aplicar el programa. Necessitàvem un model pedagògic d’ense-
nyament en segones llengües. Disposàvem dels primers estudis 
d’adquisició de llengües de W. E. Lambert, L. Balkan, J. A. Fish-
man, J. Cummins i tota l’experiència de l’Escola de Saint Lambert 
al Quebec que va donar nom a la immersió. També coneixíem les 
experiències realitzades als Estats Units i a Catalunya i, amb totes 
aquestes referències i altres, ben prompte alguns centres, concre-
tament de la ciutat d’Elx, iniciaren l’experiència. Tot seguit, el 23 de 
novembre de 1990 es va publicar l’ordre d’immersió (DOGV 1.496, 
de 4 de març de 1991). Es donava un pas endavant molt important 
perquè es possibilitava que l’alumnat no valencianoparlant pogue-
ra obtenir tots els beneficis que oferia el programa a través d’un 
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bilingüisme additiu i no substractiu, és a dir, la incorporació d’una 
nova llengua, el valencià, sense que la seua, el castellà, patira cap 
detriment. La metodologia pròpia del programa i la motivació de 
les famílies han facilitat que, en contextos d’ús reduït del valencià, 
els resultats en les dues llengües siguen altament positius.
L’any 1997 es publicaven els decrets (233/1997 i 234/1997) que re-
gulaven la definició dels tres programes d’educació bilingüe per a 
l’Educació Primària: Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV), 
Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i Programa d’Incorporació 
Progressiva (PIP), i dos per a l’Educació Secundària: PEV i PIP. 
Aquests decrets feien obligatòria l’aplicació, com a mínim, d’un 
dels programes en els centres dels municipis de la zona valen-
cianoparlant (article 35 de la LUEV) i deixen la seua aplicació, 
amb caràcter voluntari, als centres ubicats en municipis caste-
llanoparlants (article 36 de la LUEV). També es regulaven, dins del 
projecte educatiu dels centres, els documents organitzatius que 
s’havien d’elaborar com a punt de reflexió i aplicació dels progra-
mes (el Disseny Particular del Programa i el Pla de Normalització 
Lingüística).
Actualment, el Consell d’Europa aposta per una Europa plurilingüe, 
en la qual tots els ciutadans i ciutadanes coneguen com a mínim 
dues llengües estrangeres i, alhora, es té l’objectiu de preservar 
la diversitat lingüística i promoure la tolerància lingüística i cultu-
ral. Amb aquesta finalitat s’han creat diverses iniciatives com ara 
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (2001, 
Oficina Europea per a les Llengües Menys Esteses) i la Declaració 
Universal dels Drets Lingüístics, signada al juny de 1996 a Barce-
lona, entre d’altres.
Així, tenint en compte les necessitats del món de la globalització, 
les recomanacions del Consell Europa i les demandes socials, es 
va introduir una modificació en els programes d’educació bilingüe 
que consistia en la incorporació d’una llengua estrangera, amb 
caràcter vehicular, a partir del primer curs d’Educació Primària, 
per la qual els programes passaven a convertir-se en plurilingües 
a partir de la publicació de l’ordre dels Programes d’Educació 
Bilingüe Enriquits (PEBE) (Ordre de 30 de juny de 1998). A més, 

aquesta ordre possibilita l’aplicació d’un programa específic per 
als centres de la zona castellanoparlant que no apliquen cap dels 
altres programes (Programa Bàsic Enriquit). 
Els Programes d’Educació Bilingüe Enriquits s’apliquen en els 
centres amb una metodologia comunicativa i des d’un enfoca-
ment integrat de les llengües, i de les llengües i els continguts de 
les àrees no lingüístiques. Per tant, s’exigeix una gran coordinació 
del professorat. El programa es va iniciar l’any 2001, amb caràcter 
experimental, a l’Educació Infantil, i enguany s’ha iniciat l’experi-
mentació en centres d’Educació Secundària i Cicles Formatius. 
D’altra banda, l’any 2001, amb motiu de l’Any Internacional de les 
Llengües, es va editar el Marc Europeu Comú de Referència per 
a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR). Una publica-
ció que s’ha tingut molt en compte en l’elaboració dels nous cur-
rículums, ja que el marc ofereix les bases d’un sistema europeu 
d’aprenentatge i avaluació de segones llengües amb l’objectiu de 
facilitar la reflexió de tota la comunitat educativa i millorar l’ense-
nyament-aprenentatge de les llengües.
La Comissió Europea, a través del Grup d’Alt Nivell sobre Mul-
tilingüisme, creat l’any 2005, ha elogiat el model bilingüe d’edu-
cació que se segueix en les comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol que tenen llengua pròpia, especialment el Programa 
d’Immersió Lingüística. També s’ha considerat molt valuosa la 
formació del professorat que ha possibilitat el bon resultat dels 
programes, de tal manera que, en l’informe final realitzat per 
aquest grup l’any 2007, es recomana la seua difusió a la resta 
de la Unió Europea.
L’any 2008 és l’Any Internacional de les Llengües i també el 25é 
aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. M’agrada-
ria, per tant, acabar aquest article manifestant el meu agraïment 
a totes les persones i col·lectius que han fet possible que l’ense-
nyament del valencià i en valencià siga una realitat, un projecte 
viu pel qual hem de seguir apostant i treballant amb il·lusió, amb 
un compromís ferm que ens permeta aconseguir que la nostra 
llengua ocupe el lloc de normalitat que li correspon en la nostra 
societat.



Fer propostes de millora de l’ús del valencià a la universitat no 
és difícil, però sí que ha de ser complicat portar-les a la pràctica, 
atés el poc avanç que s’hi constata. Ara i adés, siga des dels ser-
veis lingüístics o siga des del mateix professorat que en diverses 
jornades han reflexionat sobre el tema, s’han debatut suggeri-
ments i s’han pres iniciatives que s’han traslladat als equips de 
govern, sense que aquests, quasi tots ells amb el marxamo de 
progressistes, hagen estat capaços d’articular polítiques que 
impulsen de forma significativa l’ús del valencià, sobretot a la 
docència, que és del que estem parlant bàsicament, ja que d’una 
manera o una altra l’ús administratiu i la imatge externa i interna 
que presenten les universitats té una certa pàtina en valencià.
Si com diem ja és complicat el tema d’augmentar la docència 
en valencià, més encara ho serà planificar el que han de fer les 
universitats davant els reptes que es presenten per a l’entrada 
a l’Espai Europeu d’Educació Superior l’any 2010, amb la intro-
ducció de la docència en anglés o en altres llengües d’interés 
científic, com a conseqüència de la mobilitat derivada de l’ho-
mologació de les titulacions.
Les universitats del domini lingüístic, i les valencianes entre 
elles, estan mancades d’unes directrius generals de com abor-
dar el problema del plurilingüisme. Per exemple, a l’hora de rea-
litzar màsters o cursos internacionals de postgrau, quina ha de 
ser la llengua vehicular? L’anglés? El castellà, atés que som a 
Espanya? O el valencià, atés que som al País Valencià? O totes 
tres llengües poden tenir el qualificatiu de llengües d’ús en la 
docència?
El que és evident és que cal tenir una seguretat lingüística, per a 
poder entendre’ns, que és el fonament de tota comunicació, tant 

per part del professorat com per part de l’estudiantat. L’estudiant 
ha de saber en quina llengua farà la classe el professor en les 
assignatures de les quals s’ha matriculat i el professor ha d’en-
tendre la llengua que l’alumne empra en les seues preguntes o 
els seus treballs. Cal, doncs, establir uns criteris o elaborar un 
reglament de l’ús de les llengües que permeta la convivència de 
les llengües. Això no vol dir que totes les llengües han de tenir 
el mateix estatuts, ni la mateixa importància, atés que una, el 
valencià, és la pròpia, i per tant ha de ser la que s’empre en el 
context institucional de manera prioritària i vehicular.
Caldrà portar a terme plans de formació en llengües tant per a 
l’estudiantat, que enviarem a universitats estrangeres, per al pro-
fessorat que s’incorporarà a fer classes en llengües estrangeres 
com per al personal d’administració i serveis que s’encarregarà 
de l’atenció i de l’acollida dels estudiants estrangers. O pot ser, 
definitivament, hàgem de dir en anglés, i deixar-nos d’eufemis-
mes? Caldrà exigir un determinat nivell d’anglés, doncs, a uns 
i a uns altres per a dotar de certa dignitat el sistema educatiu. 
Si ho acceptem per a l’anglés, estem disposats a acceptar que 
hi haja un nivell mínim de valencià aplicat a les titulacions que 
tots els estudiants universitaris coneguen en acabar la carrera? 
I si ho exigim a l’estudiantat, estem disposats a acceptar també 
que el professorat ha de tenir un nivell acceptable, mitjà, digne, 
de valencià per a poder fer les classes en valencià? El requisit 
lingüístic s’ha acceptat finalment per a ser professor de Primària 
o Secundària, per què no, i amb més raó, per a ser professor 
universitari?
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Les universitats valencianes encara no hem fet els deures envers 
el valencià1 (suspenem totes les universitats en la satisfacció de 
la demanda de classes en valencià per part de l’estudiantat, sense 
garantir, per tant, els seus drets lingüístics) i ja ens disposem a fer 
esforços econòmics i humans per a oferir la docència en anglés. 
Es ressentirà la docència en valencià amb la introducció de l’an-
glés? Deixaran de fer-se en valencià les classes que una pro-
fessora feia si aquesta professora fa totes o part de les seues 
assignatures en anglés? Això no hauria de passar. Faran falta, 
entre altres mesures, contractacions a les quals hauria d’ajudar 
econòmicament la Generalitat.
Pense que la introducció de les llengües estrangeres en la do-
cència pot ser una aliada de la docència en valencià si es pla-
nifica conjuntament la política de totes les llengües a la univer-
sitat. És a dir, si es marquen objectius per a complir en tots dos 
casos.
La direcció, doncs, de les polítiques lingüístiques s’hauria d’uni-
ficar en un vicerectorat de política lingüística que planificara i 

1. Diferència percentual entre demanda i oferta de docència en valencià a les 
universitats valencianes. Curs 2007/2008.

integrara la gestió del multilingüisme (tant del valencià com de 
les altres llengües). Però no és feina sols d’un vicerectorat, cal 
la implicació del claustre i dels equips de govern, que siga una 
tasca consensuada de manera transversal. De la mateixa mane-
ra, la gestió tècnica de les feines lingüístiques (assessorament, 
promoció i formació) de les diverses llengües correspon orga-
nitzar-la als serveis lingüístics. Es rendibilitzaran esforços i es 
millorarà el servei.
Aquestes modestes propostes, si es dugueren a la pràctica, se-
rien una bona contribució a l’Any Internacional de les Llengües 
que se celebra aquest 2008, amb l’objectiu de millorar l’entesa 
internacional i com a mitjà per a promoure, protegir i preservar 
la unitat en la diversitat cultural i lingüística del món.



És ben cert que l’actual ensenyament en valencià i totes les se-
ues implicacions socials són fruit de la LUEV. A hores d’ara, cal 
analitzar-ne l’origen i les limitacions, però també, i molt espe-
cialment, l’aplicació, els fruits i la projecció de futur d’aquesta 
norma.
Al llarg d’aquests anys sempre s’han fet anàlisis quantitatives 
del creixement de l’ensenyament en valencià, quants centres, 
quants alumnes, etc., però no anàlisis qualitatives reals dels 
programes bilingües. És el moment propici perquè la comunitat 
educativa valenciana òbriga un procés de debat i diàleg per tal 
de corregir les mancances i els desequilibris que ara es presen-
ten i dissenyar el futur que volem per a l’escola pública, popular 
i valenciana. Així cal reconéixer que: 

Malgrat que hi ha més de 1.000 línies educatives i prop de 
150.0000 alumnes als programes d’Ensenyament en Valencià 
(PEV) i d’Immersió Lingüística (PIL), només el 24% de l’alum-
nat s’ensenya a llegir i escriure en valencià.
L’ensenyament en valencià continua augmentant, però amb 
una desacceleració, i amb desequilibris notables. Aquesta 
no es produeix perquè s’estiga a punt d’arribar al sostre de 
la seua implantació. 
S’està creant la tendència a configurar una mena de doble 
xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concer-
tat/privat en castellà (sols hi ha uns 40 centres concertats 
en tota la CV que fan ensenyament en valencià, dels quals 
sols 3 es troben a la província d’Alacant).
La distribució territorial és molt irregular quan es tracta dels 
centres públics que ensenyen a llegir i escriure en valencià 

el seu alumnat: mentre que a la província d’Alacant són el 
42%, a la de Castelló són el 82% i a la de València, el 68%. 
Mentre que el percentatge de professorat amb competència 
lingüística supera el 80% en Infantil i Primària, no arriba al 
68% en Secundària i descendeix vertiginosament en el Bat-
xillerat i en la universitat, on sols s’acosta al 30%.
La manca de catalogació lingüística en Secundària dificul-
ta que l’alumnat puga continuar en el programa bilingüe en 
què s’ha iniciat l’escolarització.
Amb l’arribada de població nouvinguda (ja prop del 12% del 
nostre alumnat és immigrant i està escolaritzat en més del 
85% en l’escola pública), cal fer un esforç per a integrar i 
acollir aquest alumnat en valencià.
Juntament amb la manca de publicacions i materials didàc-
tics per a l’ensenyament del valencià, el castellà torna a ser 
l’única llengua de comunicació de l’Administració amb els 
centres educatius.

Des d’Escola Valenciana volem proposar un decàleg bàsic de 
mesures que cal desenvolupar, des del basament de la LUEV, per 
a millorar l’ensenyament en la nostra llengua, l’ensenyament 
sense dubtes de futur:
1) Cal fixar un període de transició per a promoure l’extensió dels 
únics programes que garanteixen el domini de les dues llengües 
oficials: PEV i PIL.
2) Cal anar fent desaparéixer els PIP que en la pràctica no in-
corporen cap assignatura en valencià i són el refugi de l’ense-
nyament unilingüe en castellà amb l’afegitó de l’assignatura de 
valencià. 
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3) S’han de condicionar els concerts educatius només a aquells 
centres que complisquen la normativa d’ensenyament en valencià.
4) S’han de catalogar amb perfil lingüístic valencià totes les pla-
ces de l’Ensenyament Secundari, dels cicles formatius i dels en-
senyaments de règims especialitzats.
5) L’assignatura de valencià ha de ser obligatòria a les zones de-
clarades de predomini lingüístic castellà des dels primers nivells 
d’ensenyament. 
6) S’ha de garantir la continuïtat dels estudis en valencià des 
d’Infantil fins a la universitat. En els programes dels cursos de 
Formació Permanent d’Adults ha de figurar obligatòriament l’en-
senyament del valencià.
7) El valencià ha de ser la llengua d’acollida i integració per als 
nouvinguts.
8) El coneixement de la llengua ha de ser un requisit exigit en tots 
els concursos d’accés, oposicions i contractacions a la funció 
pública valenciana. 
9) La formació lingüística del professorat ha de ser una fita prio-
ritària. Alhora cal donar formació i suport pràctic al professorat 
en relació amb les noves situacions que es viuen en l’ensenya-
ment en els darrers anys. 
10) Suport al Servei d’Ensenyament en Valencià de la Conselleria 
d’Educació quant a promoció dels PEV i PIL (més assessors/es) i 
elaboració de materials en la nostra llengua que donen resposta 
a la realitat actual dels nostres centres.
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(Monòver, 1966) 

Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant des de 1997. Es va formar a Itàlia i 
França. Té publicades monografies sobre servicis públics administratius (la protecció civil —1995— 
i els servicis funeraris —1998), així com articles sobre dret administratiu, especialment en matèria 
ambiental. És membre de l'Observatori del Valencià de la Universitat d’Alacant. En matèria de drets 
lingüístics ha escrit, entre altres: «La Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià, en via morta», publicat a 
la Revista de Llengua i Dret; «La situación judírica de la lengua propia en la Comunidad Valenciana 
tras veinte años de pretendida—pero preterida—normalización lingüística», en la Revista Vasca de 
Administración Pública; Vint anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià; «El estatuto jurídico del 
valenciano», dins del llibre Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España, dirigit per J. M. 
Pérez Fernández, i «La viabilitat jurídica de la fórmula valencià/català per denominar la llengua pròpia 
del País Valencià» i «Notes bàsiques (i ràpides) sobre el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
del País Valencià», dins d’A Alacant, en valencià. Observatori de la llengua (2003/2005), publicat per la 
Universitat d’Alacant.

Llicenciat en Dret, Filosofia i Medicina, ha estat professor de la Universitat de València. Participà en 
la redacció de l’Estatut d’Elx (1975) i és autor de l’Informe jurídic sobre l’ensenyament del valencià en 
l’etapa preautonòmica. Guardonat amb el primer premi periodístic Memorial Joan B. Cendrós en 1987. 
Fou Premi Jaume I d’Actuació Cívica de la fundació del mateix nom en 2001. És representant dels re-
gistradors de la propietat valencians en el Consell Valencià del Moviment Europeu i en l’Observatori de 
Dret Civil Valencià. Autor del llibre Recuperem els Furs, publicat en 2005.

Professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de València. Lletrat de les Corts Valencianes. 
Ha sigut lletrat major des de l’any 1983 fins al 1999 i des del 2001 fins al 2003. En l’actualitat és lletrat-
secretari general de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. És autor de més de 90 monografies i de 12 
llibres, entre els quals cal destacar: Las elecciones en Valencia durante la Segunda República, Sociolo-
gía electoral valenciana 1903-1923, El sistema de partits polítics al País Valencià, L’autonomia i Les Corts 
Valencianes: introducció al dret parlamentari valencià. Ha impartit cursos en diverses universitats i en 
diferents institucions, com els senats de Mèxic i Xile i el Congrés del Perú. 

És llicenciat en Dret per l’Universitat de València. És notari, expresident de l’Associació Professional 
de Notaris de la Comunitat i, des de 2002, degà del Col·legi Notarial de València. Autor d’onze llibres 
publicats, entre els quals descaquen Cavall verd; El bes de la nivaira; Sibil·la, la plebea que va regnar, 
i L’alliberament d’Andròmeda. Exercí cinc anys com a notari a Lleida. Fou Premi Serra d’Or de novel·la 
juvenil de 1991 i Premi Nèstor Luján de 2001.

(València, 1950) 

(València, 1956) 

(València, 1941)
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El treball analitza les exigències jurídiques quant a l’ús del valencià en notaries 
i registres públics estatals, prenent com a punt de partida el fet que s’incidix 
sobre la competència estatal en matèria d’ordenació dels registres i instruments 
públics (art. 148.1.8 CE). En particular, s’apunten les novetats de l’Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valenciana de 2006, se n’assenyalen les limitacions i es 
constata l’escàs ús del valencià en estos àmbits. 
Per a superar esta situació negativa es proposa la posada en marxa d’una ver-
dadera acció sectorial de normalització lingüística i d’una acció política de fo-
ment, així com necessaris canvis normatius en el marc de les competències de 
la Generalitat Valenciana. Amb tot, és destacable com, sota els estrets marges 
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, van ser suficients 25 anys per a poder 
fer algunes coses, si bé no s’ha traduït en un significatiu ús del valencià en les 
notaries i registres públics estatals no administratius. Este àmbit és singularment 
sensible, ja que afecta la vida dels valencians (contractes, testaments, societats 
mercantils, etc.) en la mesura que servix per a fer constar, justament, la seguretat 
jurídica i fe pública en què es traduïxen les inscripcions o documents, i poder 
així visualitzar, de cara al futur, l’ús normal de la llengua pròpia de la Comunitat 
Valenciana.

2.1 Idees prèvies
2.2 Una cobertura jurídica suficient

2.2.1 La garantia de l’ús del valencià en notaries i registres públics
2.2.2 La necessitat d’una verdadera política de normalització 

lingüística

3.1 Introducció
3.2 Registre civil 
3.3 Registre mercantil
3.4 Notaries
3.5 Registre de la propietat 
3.6 Registre de marques i patents
3.7 Registre de la propietat intel·lectual

 



En primer lloc, cal dir que quan parlem del valencià en l’àmbit ju-
rídic no fem referència a l’ús de la nostra llengua allí on també 
pot tindre efectes jurídics, com és el cas del valencià davant de 
les administracions públiques en la mesura que s’utilitze com a 
llengua de tramitació del procediment, ni tampoc a l’ús del valen-
cià davant de l’Administració de Justícia, la qual cosa ja ha sigut 
objecte d’anàlisi. L’estudi se centra en la viabilitat jurídica de l’ús 
del valencià en l’àmbit dels registres públics no administratius, 
com el registre de la propietat, el registre mercantil i l’àmbit no-
tarial, sense que siga necessari detindre’s en la filiació lingüística 
del valencià i la seua interpretació jurisdiccional després de les 
nombroses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Co-
munitat Autònoma Valenciana (passant per la bàsica STC 75/1997, 
de 21 d’abril, on es pot llegir que: «podrà discutir-se tant com es 
vullga sobre la pertinència que en el si de la Universitat de Va-
lència la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma es denomine 
indistintament valencià o català, però, com ha quedat dit, això no 
contradiu valors, béns o interessos constitucionalment tutelats i 
no vulnera cap precepte legal»), tema que també ha quedat resolt 
amb l’Acord de 22 de febrer del 2005 de l’AVL.

Probablement la redacció de l’Estatut d’Autonomia de la Comuni-
tat Valenciana en 1982 va ser la més complexa de totes les que es 
van desenvolupar en l’Estat (Alcaraz 1999: 40). Tot això va influir 
en el tema institucional dels símbols i de la llengua i la seua de-
nominació, en la qual cosa no entrarem. Als efectes que ens inte-
ressen, l’Estatut de l’any 1982 era molt concís, i en l’art. 41 es deia 
que: «Els notaris i els registradors de la propropietat i mercantils 
seran nomenats pel Consell, d’acord amb les lleis de l’Estat. Per a 
la provisió de notaries, els candidats seran admesos en igualtat 

AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua
CCAA: Comunitats autònomes
CE: Constitució Espanyola de 1978
EACV: Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
LUEV: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament 
del Valencià
STC: Sentència del Tribunal Constitucional



de drets, tant si exercixen en el territori de la Comunitat Autònoma 
Valenciana com si ho fan en la resta d’Espanya. En cap cas podrà 
establir-se l’excepció de naturalesa o de veïnatge. També partici-
parà en la fixació de demarcacions corresponents als registres 
de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i quantitat de 
notaris, d’acord amb el que preveuen les lleis de l’Estat.»
Però no es preveia res respecte de l’ús del valencià en estos àmbits, 
el que s’havia d’integrar amb la legislació estatal i amb la Llei 4/1983, 
de 23 de novembre d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

A pesar de l’estret marge normatiu de partida, a la Comunitat Valen-
ciana s’assumixen in totum una sèrie de punts ben coneguts per la 
millor doctrina, com el règim competencial en matèria lingüística i 
el seu contingut, que comprén la denominació de la llengua, la qua-
lificació de la llengua com llengua pròpia de la Comunitat Autònoma 
(hui arreplegat en l’art. 6.1 de l’Estatut Valencià de 2006, i ja abans 
en la LUEV), el caràcter de llengua oficial parlada juntament amb el 
castellà, el dret dels membres de la comunitat a conéixer i utilitzar 
la llengua pròpia, el principi de no-discriminació per raó de llengua, 
el mandat de normalització de la llengua pròpia com a garantia d’ús 
normal de les dos llengües, (Vernet 2003: 102 i seg.).
Així mateix, són predicables, sense una especial argumentació per 
a la Comunitat Valenciana, el conjunt de drets lingüístics i la siste-
matització que d’estos ha fet la millor doctrina, alguns dels quals 
connecten amb verdaders drets fonamentals (dret a posseir un nom 
en valencià, a la llibertat d’expressió, al principi d’igualtat en el dret 
a l’accés a la funció pública, a la tutela judicial efectiva o el dret a 
l’ensenyança), mentres que d’altres són drets de determinació legal 
(dret d’elecció de la llengua a emprar, a conéixer la llengua oficial, el 
dret d’opció lingüística davant dels poders públics), sense oblidar el 
principi de no-discriminació per raó de llengua. Tot això es projecta 
en la regulació de l’ús del valencià en notaries i registres públics. 

I és que el règim de pluralisme lingüístic i els drets que provenen 
d’este, incloent l’ús del valencià en notaries i registres públics, no 
s’entén sense, com bé assenyalara Tolivar (1983: 135), el deure dels 
poders públics —de la Generalitat Valenciana i de l’Estat— de dic-
tar les disposicions pertinents perquè l’organització administrativa 
puga fer front al predicat més important de l’oficialitat d’una llen-
gua: el dret dels ciutadans a usar davant d’aquells la llengua de la 
seua elecció i a ser atesos en la mateixa llengua. En el cas valencià, 
directament relacionat amb este estudi, al marge dels de l’Estatut 
d’Autonomia de 2006, s’han de citar els articles 2, 5 i, especialment, 
els articles 13 i 14 de la LUEV:

Article 2n

El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en 
conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-
lo oralment i per escrit tant en els relacions privades com en els 
relacions amb els instàncies públiques. 

Article 5é

L’Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir 
la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol 
de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, 
la promoció i el coneixement del valencià.

Article 13é

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià 
o en castellà a indicació de l’atorgant i, si en són mes, en la que 
elegiran de comú acord. 

2. En tot cas, es redactaran en castellà les còpies o certificacions 
dels documents que hagen de tenir efecte fora del territori de la 
Comunitat Valenciana. 

3. En la resta de casos, les còpies i certificacions seran lliurades 
en la llengua sol·licitada per l’interessat o requeridor, i els notaris i 
altres fedataris públics hauran de traduir, quan s’escaiga, les ma-
trius i els originals. En qualsevol cas, sempre es podran fer en les 
dues llengües. 



Article 14é

Els assentaments que s’hagen de realitzar a qualsevol registre 
públic es faran en la llengua oficial sol·licitada per l’interessat o 
els interessats de comú acord. Si no se sol·licitara cap llengua en 
particular es farà en la que s’haja declarat, atorgat o redactat el 
document a assentar.

Amb tot, a pesar dels quasi 25 anys transcorreguts des de la LUEV, la 
situació ha canviat molt poc a la Comunitat Valenciana, o ha evolu-
cionat molt lentament per a dotar el valencià de l’ús social i normal 
en tots els àmbits; i això a pesar que hi ha deures de promoció de les 
condicions i de la remoció d’obstacles que afecten els poders públics, 
inclús a l’Estat central, per a fer efectives i reals la llibertat i la igualtat 
de les persones i grups. Este és un clar deure constitucional (art. 9.2 
CE) i estatutari (entre altres, article 6 de l’Estatut de 2006), l’abast del 
qual és ben conegut per la doctrina i la jurisprudència; la qual cosa 
connecta, al seu torn, amb el deure de protecció i foment de la cultura 
de l’art. 148.1.17 de la Constitució i del valencià que exigix la LUEV. 
Per això, el que es necessita a la Comunitat Valenciana és, segons la 
nostra opinió, una verdadera política de normalització lingüística, que 
pareixia que era un dels èxits de la Llei 4/1983, de 23 de novembre. 
La mera oficialitat d’una llengua no basta si eixa llengua no té una 
presència pública i un ús social que li done cert prestigi, el que és 
particularment cert en el cas de la redacció o presentació de do-
cuments públics en valencià: contractes, testaments, etc.; o que 
determinades dades dels ciutadans es consignen igualment en la 
nostra llengua en registres públics. O dit d’una altra manera, si no 
es du a terme una política lingüística que aconseguisca prestigiar, 
difondre’n l’ús i fer que els parlants senten que la seua llengua és 
últil, l’oficialitat d’una llengua té poca validesa si es queda sense 
aplicació pràctica, la qual cosa és patent en el cas de la redacció de 
documents en valencià i el seu accés a notaries i registres públics, 
on a més cal tindre present la competència estatal en la matèria. 

Efectivament, la política lingüística inclou, almenys, dos aspectes: 
un teleològic —els fins perseguits— i un altre programàtic —els 
mecanismes i instruments per a aconseguir eixos fins (Alcaraz 
1999: 21). Es necessita fer bona i visible a la Comunitat Valencia-
na la competència de normalització lingüística que tenen totes les 
comunitats autònomes amb llengua pròpia, i que tardanament ha 
reconegut la STC 74/1989, de 24 d’abril, i la STC 337/1994 de 23 de 
desembre; normalització que cal entendre —com ha dit moltes ve-
gades la doctrina, que no cal esmentar— com tindre un programa 
polític que vincule tots els poders públics radicats a la Comunitat 
Autònoma, que indique les obligacions específiques de cadascun 
d’estos i defininisca les mesures concretes que han d’aplicar-se per 
a aconseguir els objectius proposats (Alcaraz 1999: 81). 
I així, si la finalitat de la normalització lingüística és fer que una llen-
gua oficial diferent del castellà siga una llengua normal, és a dir, que 
es puga utilitzar amb normalitat en tots els àmbits, per a la qual cosa 
hi ha interessants determinacions de la mateixa STC 337/1994, de 23 
de desembre, això implica un procés de consecució de certs fins, 
perquè la idea de la normalització porta innata un element dinàmic, 
de procés. Així, es tracta d’adoptar un conjunt de mesures aplica-
bles en diversos moments temporals que tendisquen a la potencia-
ció d’una determinada llengua que es considera discriminada o que 
necessita especial protecció. La qual cosa també implica a l’Estat 
en el seu conjunt, i no sols a les comunitats autònomes.
I des d’ací sorgix una inevitable política lingüística, entesa com el 
conjunt de mesures polítiques i administratives destinades a orien-
tar l’evolució lingüística d’un país o regió cap a una situació desitja-
da pels poders que així ho decidixen. Per tot això, és innegable que 
a la Comunitat Valenciana els mitjans posats al servici de la norma-
lització de la llengua pròpia són absolutament insuficients, la qual 
cosa és patent en l’ús del valencià en notaries i registres públics 
radicats en el nostre territori. En efecte, el fet que la LEUV no s’haja 
desplegat reglamentàriament de manera suficient amb vocació de 
generalitat i complement és inassumible després de 25 anys. El fo-
ment de l’ús social i públic de la llengua pròpia en tots els àmbits és 
bàsic i possible, i no cal reiterar la coneguda jurisprudència consti-



tucional sobre el foment positiu, sobre quan es vulnera l’art. 14 de la 
CE i entre principi d’igualtat i no-discriminació, en este cas per raó 
de llengua, la qual cosa ha d’incloure també els mecanismes lligats 
a la fe pública (notarial i registral) bàsica a afectes de seguretat 
jurídica i com a corol·lari d’una certa sociologia d’ús del valencià en 
propiciar la redacció de documents públics en valencià amb pleni-
tud d’efectes jurídics, així com còpies i certificacions d’estos. 
S’haurien de remoure ací els obstacles, al marge del ja actuat, per 
a aconseguir una certa normalitat lingüística amb mesures, una 
vegada més, de suport a manifestacions documentals fetes en la 
llengua pròpia dels valencians, i donar entrada en el procés a es-
tos garants de la seguretat jurídica o fedataris públics en el pro-
cés de normalització. Perquè si açò no arribara a donar-se, si les 
mesures de promoció no arribaren a aconseguir els fins previstos, 
si les mesures de foment —i de canvi normatiu— no arribaren a 
inclinar definitivament l’ús normal i oficial d’una llengua pròpia, o 
si simplement no existiren, s’arribaria a l’absurd de deixar sine die 
sense aconseguir aquell fi últim de tota política de normalització, 
com profèticament advertia Tolivar (1983: 62).
No s’explica que una llei tan indefinida i programàtica com la 
LUEV no haja tingut des del 1983 desplegaments reglamentaris 
directes amb vocació de generalitat. I és que sí que hi ha normes 
que incidentalment, com no podia ser d’altra manera en matèria 
de registres i notaries, incidixen en el fet lingüístic a la Comunitat 
Valenciana, però l’especial situació de la llengua pròpia aconse-
llava algun tipus de desplegament de la LUEV per a evitar o limitar 
algunes de les seues múltiples vaguetats o ambigüitats, encara 
que només siga a fi de la seguretat jurídica.

L’article 14 de la LUEV deia que «els assentaments que s’hagen 
de realitzar a qualsevol registre públic es faran en la llengua ofi-
cial sol·licitada per l’interessat o interessats de comú acord». Si 

no se sol·licita cap llengua en particular, es farà en la que s’haja 
declarat, atorgat o redactat el document que s’ha d’assentar. I si 
bé no diferencia a quina classe de registres feia referència, es pot 
admetre que la LUEV preveu que els assentaments que s’hagen de 
fer en els registres públics administratius de la Generalitat, com 
a mínim, hauran de ser en la llengua sol·licitada per l’interessat. 
Però tenint en compte també que l’abast potser per a qualsevol 
registre públic, depenga de l’administració que depenga, i si bé 
l’Administració autonòmica no és competent per a regular la llen-
gua en el registre civil, el registre mercantil i el registre de la pro-
pietat o d’altres com el registre de la propietat intel·lectual, en els 
quals cal tindre en compte la legislació estatal, com déiem, l’Estat 
ha de ser respectuós amb la realitat lingüística, com ha dit moltes 
vegades el Tribunal Constitucional.

No presenta problemes la qüestió de la inscripció de noms i la 
regularització dels cognoms en valencià segons els articles 54 i 
55 de la Llei de 8 de juny, del Registre Civil, després de l’oportuna 
modificació de 1977, i després de la Llei 40/1999, de 5 de novem-
bre, sobre nom i cognoms i orde d’estos (art. 54.: «A petició de 
l’interessat o del seu representant legal, l’encarregat del Registre 
substituirà el nom propi d’aquell pel seu equivalent onomàstic en 
qualsevol de les llengües espanyoles.»; art. 55: «L’encarregat del 
Registre, a petició de l’interessat o del seu representant legal, pro-
cedirà a regularitzar ortogràficament els cognoms quan la forma 
inscrita en el Registre no s’adeqüe a la gramàtica i fonètica de la 
llengua espanyola corresponent.»).
Per la seua banda, el Reial Decret 628/1987, de 8 de maig, que re-
formà l’article 86 del Reglament del Registre Civil, preveu com a 
llengua d’ús del registre civil qualsevol de les llengües oficials a 
l’Estat espanyol, de manera que es garantix el dret que qualsevol 
tipus de relació, document, inscripció, còpia o assentament es 
faça en valencià. En conseqüència, en el registre civil podem de-
manar que els assentaments es facen en valencià. I hem de saber 



del castellà». Per això afig un nou paràgraf a l’art. 23 de la Llei del 
Registre Civil, amb la següent redacció:
«Els asssentaments es realitzaran en llengua castellana o en la 
llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma en què radique 
el Registre Civil, segons la llengua en què estiga redactat el do-
cument o en què es realitze la manifestació. Si el document és 
bilingüe, es realitzaran en la llengua indicada per qui ho presen-
te al Registre. Tot això, sempre que la legislació lingüística de la 
Comunitat Autònoma preveja la possibilitat de redacció dels as-
sentaments dels registres públics en idioma cooficial diferent del 
castellà.»
Per tant, esta Llei establix una norma de caràcter general en virtut 
de la qual els assentaments han de realitzar-se en una de les llen-
gües oficials del territori on radica el registre i establix que en les 
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia diferent del cas-
tellà els fulls dels llibres del registre civil, els impresos, els segells 
i els sistemes informàtics es distribuïsquen en les dos llengües ofi-
cials, si la normativa autonòmica ho preveu, com és el nostre cas. 
I per això ordena la Llei estatal que «a partir de l’entrada en vigor 
de les disposicions reglamentàries previstes en la disposició final 
i a efectes del que establix la present Llei, en les comunitats autò-
nomes amb llengua oficial pròpia diferent del castellà els fulls dels 
llibres del registre civil, els impresos i els segells seran distribuïts 
impresos en cada una de les llengües oficials». I la disposició fi-
nal única de la tan repetida Llei preceptua que «en el termini de 
tres mesos des de l’entrada en vigor de la present Llei, el Govern 
aprovarà les disposicions reglamentàries necessàries perquè la 
pràctica dels assentaments i l’emissió de certificacions o un altre 
tipus de documents puguen realitzar-se en les llengües oficials a 
la Comunitat Autònoma corresponent».

Més complicada és la situació en el registre mercantil, perquè el 
vigent article 36 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Registre Mercantil establix que «els as-

que açò és molt important, perquè el registre civil afecta la nostra 
vida, ja que és on s’inscriuen els naixements, el nom i els cognoms 
(i els seus canvis i traduccions, si és el cas), els matrimonis, les 
separacions, els divorcis, les filiacions o les defuncions, i fins i tot 
les derivacions matrimonials de la Llei 10/2007, de 20 de març, de 
Règim Econòmic Matrimonial Valencià (article 27, que per cert ni 
tan sols fa menció a la possible redacció de la carta de noces o 
capitulacions matrimonials en valencià).
Més significativa és la Llei 12/2005, de 22 de juny, per la qual es mo-
difica l’article 23 de la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil, i 
on després de reconéixer la realitat plurilingüe de l’estat diu que «el 
Tribunal Constitucional ha declarat que l’article 3 de la Constitució 
suposa una habilitació de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia perquè, en el marc establit en els seus estatuts d’autonomia, 
puguen regular l’abast del concepte d’oficialitat (STC 82/1986, de 26 
de juny, i 56/1990, de 29 de març), la qual cosa suposa establir el 
contingut bàsic de la dita oficialitat (STC 337/1994, de 23 de desem-
bre) i, a més, determinar les mesures que siguen necessàries per 
al foment o la normalització de la seua llengua pròpia (STC 74/1989, 
de 24 d’abril, i 337/1994, de 23 de desembre). I en compliment de la 
normativa constitucional i estatutària les comunitats autònomes 
amb llengua oficial pròpia diferent del castellà han aprovat diverses 
lleis de política lingüística, normalització lingüística o ensenyança i 
ús de les respectives llengües pròpies que contenen normes distin-
tes per a la regulació de la doble oficialitat amb diverses opcions, 
entre altres àmbits, en el dels registres públics». Per a seguir dient 
que «en el desenvolupament legal del reconeixement de la realitat 
plurilingüe d’Espanya, és a l’Estat a qui correspon, en virtut de la 
seua competència d’ordenació dels registres i instruments públics, 
establir la regulació del Registre Civil, regulació estatal que ha de 
respectar quant a l’ús de les llengües en tal registre públic el prin-
cipi de doble oficialitat contingut en les legislacions autonòmiques 
corresponents. D’esta manera es concilien les actuacions que en 
matèria d’ús de les llengües en el Registre Civil corresponen a l’estat 
i a les comunitats autònomes amb una altra llengua oficial a més 



sentaments s’han de fer en llengua castellana», la qual cosa va do-
nar lloc a la interposició d’un conflicte de competències per part de 
la Generalitat de Catalunya, resolt per la STC 97/1997, de 24 d’abril, 
que reconeix la competència de l’Estat per a determinar la llengua 
en què han de redactar-se els assentaments del registre mercantil, 
perquè en este àmbit la competència autonòmica no pot imposar 
l’ús de la llengua, sense que açò signifique que esta última compe-
tència manque ja de tot contingut. El que s’entén com:
a) Que hi ha una «competència de l’Estat per a determinar la llen-
gua en què han de practicar-se els assentaments en el Registre 
Mercantil i, més concretament, la competència estatal per a dic-
tar l’art. 36.1 del Reglament del Registre Mercantil». 
b) Però que «l’Estat, en regular l’ús de la llengua en els Registres 
Mercantils territorials radicats a la Comunitat Autònoma, ha de 
respectar les clàusules generals relatives a l’oficialitat i normalit-
zació de les llengües… (el que) es concreta en el que ací afecta 
i com ja hem avançat, en l’art. 2.2 de la referida Llei 7/1983, que 
establix que “les manifestacions de pensament o de voluntat i els 
actes orals o escrits, públics o privats, no poden donar lloc a Ca-
talunya a cap tipus de discriminació si s’expressen totalment o 
parcialment en llengua catalana i produïxen tots els efectes jurí-
dics igual que si s’expressaren en llengua castellana, i, per conse-
güent, pel que fa a la seua eficàcia, no poden ser objecte de cap 
tipus de dificultat, retard, requeriment de traducció ni de cap altra 
exigència” i en l’art. 8.2 i 3, referit en general a l’Administració 
Civil de l’Estat, preveu que esta ha d’expedir els documents o tes-
timonis continguts en els expedients per ella tramitats en l’idioma 
oficial requerit pels ciutadans que els sol·liciten».
Açò és bàsic, i és el que es deriva igualment en el cas valencià, 
per la qual cosa el Tribunal Constitucional dirà que «s’establixen 
tan sols tres requisits relacionats amb un conjunt de drets lingüís-
tics dels ciutadans i, indirectament, amb l’oficialitat i normalitza-
ció de l’ús del català, a saber: a) que els documents redactats en 
català han de tindre, a efectes registrals mercantils, la mateixa 
eficàcia i validesa que els redactats en castellà; b) que els do-
cuments expressats en català no poden veure’s sotmesos a cap 

tipus de “dificultat o retard”, i c) que les certificacions i la resta de 
comunicacions relatives als assentaments han d’expedir-se en la 
llengua oficial d’elecció del sol·licitant».
Si bé afirma que «plantejada la qüestió des d’esta perspectiva cal 
avançar, ja que la previsió que els assentaments han de practicar-
se en llengua castellana no impedix que els documents redactats 
en català tinguen plens efectes registrals, iguals en eficàcia i 
validesa que els redactats en castellà», per la qual cosa consa-
gra la constitucionalitat de l’art. 36.1 del Reglament del Registre 
Mercantil, ja que diu que «en definitiva, encara que el contingut 
de determinats assentamens siga simple reflex del contingut dels 
documents, la transcripció, inclús literal, d’estos, té lloc per mitjà 
d’un acte que cobra vida jurídica pròpia i produïx uns efectes re-
lativament autònoms. Així, perquè, si els documents en virtut del 
quals es practiquen els assentaments esgoten els seus efectes 
en el moment en què es presenten davant del Registre i servixen 
de base per a la qualificació i inscripció, haurem de concloure 
que, si eixos documents poden presentar-se en català sense que 
s’exigisca una prèvia traducció, els documents redactats en esta 
llengua tenen la mateixa eficàcia i validesa a efectes registrals 
que els redactats en castellà».
Tot el que s’ha dit anteriorment, a més, s’ha tornat a precisar en la 
STS de 15 de març del 2000, que valida la legalitat del citat art. 36.1. 
Encara que és indubtable la possibilitat d’exigir l’ús del valencià 
en els documents emanats o presentats al registre mercantil, si bé 
el que es deriva de la jurisprudència constitucional és el fet que la 
llengua de la inscripció registral només la pot determinar el titular 
de la institució, açò és, l’Estat (Vernet 2003: 164).

Impulsar l’ús del valencià en les notaries és bàsic. En efecte, si 
segons el Reial Decret 45/2007, de 19 de gener, de modificació del 
de 1944, pel qual es modifica el Reglament de l’organització i règim 
del notariat, els notaris són al mateix temps funcionaris públics i 
professionals del dret, i els correspon el doble caràcter de l’organització 



del notariat i que com a funcionaris exercixen la fe pública nota-
rial, que té i empara un doble contingut: a) en l’esfera dels fets, 
l’exactitud dels quals el notari veu, sent o percep pels seus sentits; 
i b) en l’esfera del dret, l’autenticitat i força probatòria de les de-
claracions de voluntat de les parts en l’instrument públic redactat 
conforme a les lleis, porten a terme funcions d’indubtable reper-
cussió social, simptomàtica de l’ús del valencià. Així, si segons la 
normativa específica el notari té la doble missió d’aconsellar els 
particulars sobre els mitjans jurídics convenients per a aconseguir 
els seus fins i de certificar, amb valor públic, sobre els fets, actes 
o negocis que davant d’ell tinguen lloc, i redactar els documents. 
La conseqüència de l’actuació professional del notari davant dels 
particulars és la seguretat que procedix de la formació jurídica i 
de l’experiència pràctica d’aquella. Estes garantixen la correcció 
dels documents notarials, els quals tenen força executiva i gaudi-
xen de la consideració de prova privilegiada en els pleits. Especial 
importància revist l’exigència que els documents necessaris per a 
efectuar inscripcions en els registres de la propietat o mercantils 
hagen sigut expedits pel notari.
Per això, l’ús de llengües distintes del castellà en documents que 
tenen accés a les notaries és bàsica per a parlar d’una certa nor-
malitat d’eixes altres llengües, perquè la documentació que el no-
tari pot autoritzar és molt diversa i, a efectes estadístics, ha sigut 
classificada en 12 seccions diferents segons la classificació a l’ús 
(www.mjusticia.es), relacionada amb moltes matèries, totes les 
quals afecten d’altres situacions o drets dels valencians: a) actes 
referents a l’estat civil; b) actes d’última voluntat; c) contractes per 
raó de matrimoni; d) contractes en general; e) manifestacions i pe-
ticions d’hereus; f) constitució, modificació i dissolució de societats 
civils i mercantils; g) préstecs i reconeixement de deutes simples, 
pignoratius o hipotecaris; h) cartes de pagament i extinció d’obli-
gacions; i) poders de tota classe; j) protestos de document de gir; k) 
actes de declaració d’hereus abintestat, i l) actes en general. 
I és evident la incidència de totes eixes actuacions en la vida or-
dinària dels valencians, raó per la qual la normalitat de la llengua 
pròpia passaria per donar un major impuls i col·laboració entre 

les distintes administracions involucrades i el sector professional 
competent, per a facilitar mitjans als notaris quant a la possible 
traducció de documents en les oficines o potenciant la formació 
de cursos per als empleats d’estes, etc., si tenim en compte la im-
portant funció que s’assigna als notaris, raó per la qual el Tribunal 
Constitucional ha dit que la funció pública notarial «incorpora un 
juí de legalitat sobre la forma i el fons del negoci jurídic que és 
objecte de l’instrument públic, i cal afirmar, per això, que el deure 
del notari de vetlar per la legalitat forma part de la seua funció 
com a fedatari públic» (sentència 207/1999, d’11 de novembre, Fo-
nament Judíric 8. En el mateix sentit, les sentències 87/1989, d’11 
de maig, fonament jurídic 4, i 251/2006, de 25 de juliol, fonament 
jurídic 10 a). I d’ací que si la funció pública notarial servix a la se-
guretat jurídica, el que esta quede garantida en la llengua pròpia 
dels valencians és de summa importància per a poder parlar d’una 
certa normalitat de l’ús social del valencià. Amb tot, i a falta d’es-
tadístiques fefaents, pareix que l’ús del valencià en este sector és 
merament testimonial.

La connexió entre la redacció d’un document en valencià, d’acord 
amb el qual es pot practicar una inscripció registral, és evident. 
Segons l’art. 1 de la Llei Hipotecària, Text Refós segons el Decret 
de 8 de febrer de 1946, el registre de la propietat té com a objecte 
la inscripció o anotació dels actes i contractes relatius al domini i 
la resta de drets reals sobre béns immobles. I si bé l’art. 37 del Re-
glament per a l’execució de la Llei Hipotecària, aprovat pel Decret 
de 14 de febrer de 1947, no va poder dir res sobre la doble oficiali-
tat, que es referix a la llengua dels documents presentats a fi que 
es practique un assentament, però no a la llengua dels assenta-
ments, i que per això no disposa que els assentaments es puguen 
practicar en la llengua pròpia de la comunitat, la qual cosa no im-
pedix la dita inscripció; i el mateix s’ha de dir respecte del registre 
de la propietat de béns mobles, que té com a objecte la publicitat 



de la propietat i de les càrregues i gravàmens sobre béns mobles, 
així com les condicions generals de la contractació.
La conjunció de l’art. 13.1 de la LUEV i de l’art. 14 permeten, d’una part, 
que tots els documents públics es facen en valencià o en castellà a 
indicació de l’atorgant, i si en són més en la que triaran de comú acord, 
i que «els assentaments que s’hagen de realitzar a qualsevol Registre 
Públic es faran en la llengua oficial sol·licitada per l’interessat o els inte-
ressats de comú acord. Si no se sol·licitara cap llengua en particular es 
farà en la que s’haja declarat, atorgat o redactat el document a assen-
tar», ja que este precepte no identifica quins són aquells registres. És 
evident que es té el dret a recórrer contra la decisió del registrador en 
el cas que es negue a practicar l’assentament sol·licitat, d’acord amb la 
legislació hipotecària, davant de l’òrgan que siga competent, ja el presi-
dent del Tribunal Superior de Justícia competent i davant de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat, sense perjuí de les accions que 
corresponguen davant dels tribunals de justícia.

L’oficina espanyola de patents i marques es definix en l’art. 1 del RD 
1270/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula l’Oficina Espanyola de Pa-
tents i Marques, com un organisme autònom, adscrit al Ministeri d’In-
dústria i Energia, a través de la Subsecretaria, és a dir, subjecte bàsica-
ment a un règim de dret administratiu quant a la seua actuació. Per això, 
de manera semblant a l’art. 16.3 de la Llei 32/1988, de 10 de novembre, 
de Marques, el hui vigent art. 11.9 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, 
de Marques, permet que «tant la sol·licitud com els altres documents 
que hagen de presentar-se en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques 
hauran d’estar redactats en castellà. En les comunitats autònomes on 
existisca també una altra llengua oficial, tals documents, a més d’en 
castellà, podran redactar-se en la dita llengua».

Segons l’art. 145.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 
que regularitza, aclarix i harmonitza les disposicions legals vigents 

sobre la matèria, «podran ser objecte d’inscripció en el Registre 
els drets de propietat intel·lectual relatius a les obres i la resta 
de produccions protegides per la present Llei», i sent un regis-
tre públic administratiu regulat per Reial Decret 281/2003, de 7 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament del Registre General de la 
Propietat Intel·lectual, a què hem de remetre’ns, no han d’haver-hi 
problemes per a usar el valencià en este cas de registre adminis-
tratiu (almenys en els territorials); la qual cosa inclou també, per 
descomptat, la protecció d’obres fetes en valencià.

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgà-
nica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, disposa en l’art. article 58 que:
 1. Els Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils a la Co-
munitat Valenciana seran nomenats pel Consell, d’acord amb les 
lleis de l’Estat.
2. Per a la provisió de Notaries, els candidats seran admesos en 
igualtat de drets, tant si exercixen en el territori de la Comunitat 
Valenciana com si ho fan en la resta d’Espanya. En cap cas podrà 
establir-se l’excepció de naturalesa o de residència. Els Notaris 
hauran de garantir l’ús del valencià en l’exercici de la seua funció 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les nor-
mes del present Estatut. Igualment, garantiran l’aplicació del dret 
civil foral valencià que hauran de conéixer. 
3. El Consell participarà també en la fixació de demarcacions cor-
responents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions 
notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores 
a càrrec dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles, d’acord amb el que preveuen les lleis de l’Estat.
Ara bé, el legislador valencià fa gala d’una pobra tècnica legislativa, 
perquè cal interpretar què significa que «els Notaris hauran de ga-
rantir l’ús del valencià en l’exercici de la seua funció en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana de conformitat amb les normes del present 
Estatut». I si d’això s’inferix que els notaris han de respectar el dret 



les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient 
de les llengües oficials, que els fa aptes per a complir les funci-
ons pròpies del llur càrrec o de llur de treball. 

4. Per a garantir el dret d’opció lingüística, l’Administració de l’Estat 
situada a Catalunya ha d’acreditar que el personal al seu servei té 
un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües 
oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies del seu 
lloc de treball. 

5. Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se 
per escrit en català amb els òrgans constitucionals i amb els 
òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal, d’acord amb el procedi-
ment establert per la legislació corresponent. Aquestes institu-
cions han d’atendre i han de tramitar els escrits presentats en 
català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica. 

Article 147. Notariat i registres públics

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de no-
taries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns 
mobles, la competència executiva que inclou en tot cas: 

a) El nomenament dels notaris i els registradors de la propie-
tat, mercantils i de béns mobles, per mitjà de la convocatòria, 
administració i resolució de les oposicions lliures i restringi-
des i dels concursos, que ha de convocar i dur a terme fins 
a la formalització dels nomenaments. Per a la provisió de les 
notaries i dels registres, els candidats han d’ésser admesos 
en igualtat de drets i han d’acreditar el coneixement de la 
llengua i del dret catalans en la forma i amb l’abast que esta-
bleixen l’Estatut i les lleis.

I si bé alguns d’estos preceptes han sigut objecte d’un recurs 
d’inconstitucionalitat, és evident que el legislador català reconeix 
drets i arbitra mesures per a la seua salvaguarda, al marge ara 
del reprotxe de constitucionalitat que puga fer el Tribunal Consti-
tucional; i almenys, no com el valencià, preveu mitjans per a ga-
rantir eixe dret d’opció, que pot passar d’alguna manera perquè 
es garantisca que notaris i registradors puguen acreditar eixe 
coneixement del valencià, o que les seues oficines s’estructuren 

d’opció lingüística quant a la presentació de documents, esta sola 
conseqüència és poca, perquè esta formulació, que a la fi no pot 
significar més que s’ha de respectar el dret a usar el valencià en 
documents notarials, s’ha de posar en relació amb l’art. 6 de l’Es-
tatut i amb l’art. 12, que diuen més o menys el mateix. I dir tan sols 
açò és com no dir res, tot i que és més del que deia l’Estatut del 
1982, ja que és possible hui en dia, d’acord amb la legislació estatal 
i els estrets condicionants de la LUEV de 1983, fer ús del valencià en 
les notaries. En canvi, sorprén que el redactor de l’Estatut no faça 
cap referència als registres públics i als registradors. Al contrari, els 
articles 33 i 147 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya són molt més directes, clars i 
garantistes des del punt de vista dels drets lingüístics.

 Article 33. Drets lingüístics davant de les administracions públi-
ques i les institucions estatals

1. Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. En les rela-
cions amb les institucions, les organitzacions i les administra-
cions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a 
utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les 
institucions, organitzacions i administracions públiques, inclo-
sa l’Administració electoral a Catalunya, i, en general, a les 
entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions 
públiques.

2. Totes les persones, en les relacions amb l’Administració de 
justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics, te-
nen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les 
actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la do-
cumentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, 
sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a 
causa de la llengua emprada, ni se’ls pugui exigir cap tipus de 
traducció. 

3. Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els ma-
gistrats, els fiscals, els notaris, els registradors de la propietat 
i mercantils, els encarregats del Registre Civil i el personal al 
servei de l’Administració de justícia, per a prestar els seus ser-
veis a Catalunya, han d’acreditar, en la forma que estableixen 



de manera que siguen compatibles amb els drets lingüístics dels 
ciutadans. També a les Illes Balears es va més lluny que en el cas 
valencià. La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ho establix d’una altra 
manera, no tan directa com en el cas català, però va més enllà que 
el valencià. Així, l’article 99.2 diu que: «Els notaris, els registradors 
de la propietat, mercantils i de béns mobles seran nomenats per la 
Comunitat Autònoma de conformitat amb les lleis de l’Estat. Per a 
la provisió d’aquestes places seran mèrits preferents l’especialitza-
ció en dret civil de les Illes Balears i el coneixement de la llengua 
catalana. En cap cas no es podrà establir l’excepció de naturalesa 
i veïnatge.»
En definitiva, ni a la Comunitat Valenciana tenim una norma com 
el Decret 204/1998, de 30 de juliol, sobre l’ús de la llengua catalana 
als documents notarials, que connecta amb la pertinent habilitació 
legal de la Llei 1/1998, de 7 de gener, ni tan sols ens acostem a for-
mulacions com les de la Comunitat Autònoma de Balears de con-
siderar com a mèrit preferent el coneixement de la llengua oficial, 
menys exigent que haver d’acreditar este coneixement com en el 
cas de Catalunya. I tot això sense perjuí d’algunes mesures de col-
laboració ja intentades pel Consell, però amb poc efecte pràctic.

Les limitacions assenyalades deixen en evidència l’estret marge 
normatiu quant a l’ús del valencià en notaries i registres. D’una 
part, la competència estatal en la matèria no és obstacle per a 
una acció més decidida amb l’aplicació d’allò que s’ha disposat, 
entre altres, en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Mi-
noritàries, segons el que preveu l’article 10. A pesar de recents 
modificacions normatives en l’àmbit estatal, és necessari:
—Una acció més directa de la Generalitat Valenciana per a la nor-
malització de l’ús del valencià en oficines i despatxos dels feda-
taris públics i dels registres públics, com a desplegament directe 
de l’Estatut del 2006.

—Una difusió i una major promoció de l’ús del valencià en escrip-
tures i documents públics, i potenciar la consciència social de la 
llengua, perquè els ciutadans coneguen esta possibilitat legal.
—Un suport públic perquè els despatxos de notaris i registradors 
estiguen en condicions de garantir que es puga atendre els ciuta-
dans en valencià i que estos puguen exercir amb efectivitat el dret 
d’opció previst en l’art 14 de la LUEV i en la legislació estatal.
—Foment i ajudes públiques per a, si és el cas, la traducció al 
valencià de documents que puguen tindre accés a notaries i re-
gistres públic estatals.
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Amb la represa democràtica, algunes comunitats autònomes dic-
taren lleis de normalització lingüística. La valenciana fou audaç 
en matèria de registres públics. En què consistia la seua audàcia? 
Les altres lleis lingüístiques diferenciaven els registres estatals 
dels autonòmics, i només s’atrevien a normalitzar estos últims. La 
llei valenciana, en canvi, no va fer cap distinció entre registres, i 
prescrigué el funcionament bilingüe de tots estos. Transcriurem 
l’article 14 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament 
del Valencià: «Els assentaments que s’hagen de realitzar a qual-
sevol registre públic es faran en la llengua oficial sol·licitada per 
l’interessat o els interessats de comú acord. Si no se sol·licitara 
cap llengua en particular es farà en la que s’haja declarat, atorgat 
o redactat el document a assentar.» 
L’article 14 provocà reticències en els registres de la propietat, 
temorosos d’una valencianització accelerada. El delegat i subde-
legat territorials es varen entrevistar amb el conseller Ciprià Cis-
car, que intentà tranquil·litzar-los. Segons ho veia ell, al Principat 
arribarien a normalitzar l’idioma per convenciment i els bascos ho 
farien per la seua força institucional; «els valencians, però, no te-
nim encara ni força ni convenciment, i esta redacció legal ens és 
necessària». No sé fins on va encertar Ciscar en les previsions, 
però cert és que les lleis basques i catalanes han copiat posterior-
ment la redacció valenciana.
Acollint-se al progressista article 14, al registre de la propietat 
s’han pogut fer inscripcions en valencià des del primer moment. 
Recorde ara aquell gran amic de Joan Fuster, el suecà Fermí Cor-
tés, advocat i patrici de molt digna biografia. Arran de la seua mort, 
a finals dels anys vuitanta, l’herència va ser inscrita en valencià. 
Tal vegada siguen les primeres inscripcions normalitzades de tot 

el domini lingüístic. Tinc en la memòria la fermesa del seu gendre, 
Joan Tamarit, que s’hi va entossudir. Joan Tamarit és advocat i 
degà de Sueca i autor del Manifest en Defensa del Dret Civil Va-
lencià.
Enguany farà vint-i-cinc anys la Llei d’Ús i Ensenyament. Quina ha 
estat la trajectòria de l’idioma? El valencià malviu lànguidament 
als registres, les notaries, els jutjats i a tota l’administració. El seu 
ús és minoritari. Hi falta voluntat per a fer passes endavant. Els 
dos grans partits que s’alternen al govern són dos partits nacio-
nalistes espanyols i defensen les prerrogatives d’Espanya i de la 
llengua d’Espanya. 
El problema bàsic és de decisió política. I això resulta fàcil de 
comprovar en els municipis. Quan en algun ajuntament comença a 
manar un partit nacionalista de la terra, el seu idioma canvia de la 
nit al dematí: instàncies, certificacions, reparcel·lacions, accepta-
cions de contractes, plans d’actuació integrada..., tot d’una els do-
cuments administratius arriben al registre en perfecte valencià.
No s’ha fet absolutament res en estos últims anys? Algunes vies 
s’han encetat, perquè la història mai no es deté. El nostre Deganat 
imparteix classes de valencià tots els anys, tant per a registradors 
com per a oficials. No és un mal començament. En els últims anys 
la Conselleria de Cultura ha signat amb els notaris i els registradors 
de la propietat sengles convenis de normalització lingüística.
I hi ha també el programa SALT de traducció escrita. Fa pocs dies 
vaig corregir una hipoteca, traduïda sens dubte del model en espa-
nyol. On l’original devia dir que «la prima del seguro se pagará...», 
havia d’haver traduït «la prima de l’assegurança es pagarà...». En 
lloc d’això, el document notarial deia: «La cosina del segur es pa-
garà...». Per a prevenir i contravenir errors d’aquest caire caldrà 
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perfeccionar el programa, multiplicar els cursos i els incentius, 
subvencionar els documents en valencià, exigir el requisit lingüís-
tic i altres mesures.
Hem de seguir endavant. Fa quaranta anys teníem sols un parell 
de llibres sagrats: La llengua dels valencians de Sanchis Guarner 
i Nosaltres els valencians de Joan Fuster. I mai no eixíem de la 
reivindicació idiomàtica. Ara el context ha canviat. Els valencians 
exigim l’idioma, el dret civil, les vies verticals de comunicació i co-
merç, el concert fiscal, el camí directe a Europa... Abans he al·ludit 
al Manifest en Defensa del Dret Civil Valencià, publicat pel Col·legi 
d’Advocats de Sueca en la primavera de 1992. Aquest paper ha 
iniciat la segona Batalla d’Almansa, un combat prolongat i pacífic 
de drets i reivindicacions. 
A més, el nou Estatut d’Autonomia proclama la nostra foralitat, i 
ens remet a la disposició addicional primera: «La Constitució em-
para i respecta els drets històrics dels territoris forals.» Haurem 
d’examinar els nostres drets històrics amb ulls de modernitat i de-
cidir quins volem recuperar.
I mentrestant, a l’Europa en construcció van arribant pobles me-
nuts amb més o menys tradició d’autogovern. Als kosovars, eslo-
vens i maltesos se’ls veu amb plenitud de drets. I nosaltres? Els 
valencians som un poble gran. I tenim al nostre entorn els altres 
sis territoris mediterranis de la Corona d’Aragó, que amb nosaltres 
comparteixen història i economia, llengua i dret.
La pilota continua al teulat. Aspirem a una administració i una judi-
catura, un notariat i uns registres funcionant en una sola llengua, 
la nostra. Mentre això arriba, una batalla, llarga i incruenta, s’està 
lliurant en molts fronts. La lluita per l’idioma no és sinó una petita 
part del combat total.



La normalització del valencià ha requerit també una marc jurídic 
que l’haja fet possible. Si ja la Constitució, en l’article 3, punts 2 i 
3, deia que les «altres llengües espanyoles seran també oficials 
en les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus 
estatuts» i que «el règim de les diferents modalitats lingüístiques 
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial 
respecte i protecció», fou, en el nostre cas, l’Estatut d’Autonomia 
de 1982 el que, en l’article 6, va establir el marc jurídic valencià i 
els seus efectes.
Durant la vigència d’este precepte estatutari es van aprovar dos 
lleis clau en la matèria. Primer fou la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià de 1983, que va desplegar l’article 6 de l’Estatut. Fou una 
bona llei, com queda acreditat pel fet que en 25 anys no ha neces-
sitat cap reforma. I ha estat la llei que ha permés que el valencià 
s’utilitze en l’ensenyament, en l’administració i en els mitjans de 
comunicació.
Fa deu anys esta llei va tindre un complement necessari en la 
Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es 
va convertir en una institució de la Generalitat amb la funció de 
determinar i elaborar la normativa lingüística de l’idioma valencià. 
Finalment, el nou Estatut d’Autonomia del 2006 ha culminat este 
marc jurídic en establir que «la llengua pròpia de la Comunitat Va-
lenciana és el valencià» (article 6.1) i considerar l’AVL com una 
institució de la Generalitat. En este aspecte vull destacar també 
el que diu l’article 41 en el paràgraf segon: «La normativa lingüís-
tica de l’AVL és d’aplicació obligatòria a totes les administracions 
públiques de la Comunitat Valenciana.» Pel que fa a l’article 6, les 
variacions més importants que s’han produït respecte al text de 
l’anterior Estatut són, per una banda, eixa declaració que es fa en 

el paràgraf primer del dit article en el sentit que la llengua pròpia 
de la Comunitat Valenciana és el valencià i, d’altra banda, s’afegix 
també un altre paràgraf, el número 8, en què es diu que l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma 
valencià.
Per tant, amb esta referència dins del que diríem que és la fórmula 
política de l’Estatut d’Autonomia i que es conté en l’article primer, 
queda perfectament establit el criteri lingüístic i la institució a la 
qual es dóna la capacitat de dictar i regular la normativa del va-
lencià.
Pel que fa a l’article 41, com a conseqüència de la incorporació 
de la institució a l’Estatut, és el que diu clarament que l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua és una institució de la Generalitat de ca-
ràcter públic, que té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, 
la normativa lingüística de l’idioma valencià; i este és un aspecte 
molt important, possiblement el més important, pel que fa a la for-
ça que l’Estatut vol donar a la institució, ja que esta normativa és 
d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la 
Comunitat Valenciana. En tot cas, l’article 41 reserva ja els aspec-
tes concrets referits al nomenament dels seus membres, funcions, 
facultats, estatut i duració del mandat, a una llei que aproven Les 
Corts i que és l’esmentada Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Cre-
ació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Però no sols en estos dos preceptes es parla del valencià. En més 
del deu per cents dels articles de l’Estatut hi ha referències a la 
llengua. Efectivament, esta regulació ha suposat que de manera 
directa o indirecta s’hagen incorporat referències a la institució i a 
la regulació de la llengua, tant en el preàmbul com en nou articles 
de l’Estatut. Pel que fa al preàmbul cal destacar, en primer lloc, 
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que totes les institucions de la Generalitat han de denominar-se 
exclusivament en valencià. D’altra banda, la referència que es fa 
a la consideració que la Comunitat Valenciana és una nacionalitat 
històrica es basa en les seues arrels històriques, per la seua per-
sonalitat diferenciada, per la seua llengua i cultura i pel seu dret 
civil foral.
Per tant, és clar que el que pretén la reforma, com diu el preàmbul, 
és l’impuls i desplegament del dret civil foral valencià aplicable, 
del coneixement i l’ús de la llengua valenciana, de la cultura prò-
pia i secular del poble valencià i dels seus costums i tradicions, és 
a dir, el preàmbul el que fa és decidir i concretar el fet diferencial 
valencià dins de l’objectiu de distingir aquelles comunitats autò-
nomes, com és la valenciana, que tenen un fet diferencial de la 
resta de les comunitats autònomes de l’estat.
Dins d’este marc és important recordar que el desplegament le-
gislatiu de les competències de la Generalitat en plena harmonia 
amb la Constitució Espanyola procurarà la recuperació dels con-
tinguts dels Furs del Regne de València que van ser abolits per la 
promulgació del Decret de 29 de juny de 1707.
A més dels dos preceptes esmentats (arts. 6 i 41), hi ha altres as-
pectes relacionats d’alguna manera amb la llengua. En primer lloc, 
dins del nou títol que regula els drets dels valencians i les valen-
cianes, caldria destacar, des del punt de vista de la llengua, que 
l’article 9, paràgraf segon, establix que els valencians tindran dret 
a dirigir-se a l’administració de la Comunitat Valenciana en qual-
sevol de les dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa 
llengua utilitzada.
D’altra banda, l’article 23 inclou ja com a institució de la Genera-
litat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. I l’article 29.4 diu que 

totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell, que 
per la seua naturalesa ho exigisquen, seran publicats en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana en les dos llengües oficials.
Ja dins de l’àmbit del món jurídic, hi ha dos articles interessants 
que cal ressenyar. L’article 35.1 diu que a instàncies de la Genera-
litat, l’òrgan competent convocarà els concursos i oposicions per 
a cobrir les places vacants de magistrats, jutges, secretaris judici-
als i la resta del personal al servici de l’Administració de Justícia, 
d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial. I 
s’afegix que en esta resolució es tindrà en compte l’especialització 
en dret civil foral valencià i el coneixement de l’idioma valencià.
Finalment, l’article 58.2 de l’Estatut establix que els notaris hauran 
de garantir l’ús del valencià en l’exercici de la seua funció en l’àm-
bit de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les normes de 
l’Estatut. I afegix, també, que igualment garantiran l’aplicació del 
dret civil foral valencià, que hauran de conéixer, ja que este dret 
està escrit originàriament en valencià.
Per tant, podem dir que amb l’aprovació del nou Estatut s’han in-
troduït criteris de ciència i de racionalitat en un debat improductiu 
i estèril que afectava alguns sectors determinats de la societat 
valenciana des de feia alguns anys. S’ha deixat en mans d’una 
institució integrada per persones especialitzades i amb un cur-
rículum que ho acredita la fixació del contingut del valencià i, el 
que és més important, la normativa que, com acabem d’indicar, és 
obligatòria per a totes les administracions públiques de la Comu-
nitat Valenciana.



Segons l’actual redacció de l’article 193 del Reglament Notarial, la 
lectura d’una escriptura pública demana la comunicació del con-
tingut de l’instrument per part del notari, amb l’extensió neces-
sària per al cabal coneixement del seu abast i els seus efectes, 
ateses les circumstàncies dels que l’atorguen.
El text és modern, però la fórmula molt vella. Els notaris l’han prac-
ticada durant segles, per tal d’assegurar un dels elements fona-
mentals de l’instrument notarial: allò que es diu el consentiment 
informat, segons el qual qui firma està forçosament assabentat, 
amb la intermediació que calga del notari, de les conseqüències 
que es poden derivar del document.
Queda palés que la informació adient només pot ser rebuda en un 
idioma conegut. Per això, quan els esdeveniments han impedit que 
els documents notarials foren redactats en llengua entesa pels pro-
tagonistes s’ha produït un bilingüisme necessari: el text estava es-
crit en un idioma i es llegia, o s’explicavan en un altre. Fou el cas dels 
primers segles del notariat valencià —convé dir ací que el Col·legi 
de València és el més antic d’Espanya, documentat des de 1283— 
on el llatí del text escrit era suplantat pel valencià en la comunicació 
verbal entre el notari i el testador o les parts de la compravenda.
Després, durant uns quants segles, el valencià s’imposà com a 
llengua única en els protocols. Com és sabut, esta situació roman-
gué fins al Decret de Nova Planta, que juntament amb la llei de 
Castella n’imposà l’idioma. Hi hagué una resistència ferma a les 
imposicions, en bona mesura encapçalada pels notaris de l’èpo-
ca. Més de vint anys després de la Guerra de Successió una ins-
pecció, dotada de forts mitjans d’intimidació, revisà els protocols 
i multà o expulsà de la professió els notaris que s’aferraven als 
Furs. Des d’aleshores el castellà regnà en solitari en els protocols, 

però sens dubte les escriptures continuaren sent explicades en 
valencià, condició indispensable per a entendre’n els matisos.
És la situació descrita a Mare Nostrum, on, amb una ploma ben im-
pregnada de costumisme i en unes pàgines d’autèntic sabor castís, 
Blasco Ibáñez ens descriu la feina del notari Esteban Ferragut, pare 
del marí Ulises, que protagonitza l’obra; com arriba a l’alqueria en la 
mula conduïda per l’ajudant, llig les capitulacions en bon valencià 
mentre en traducció simultània les va escrivint en castellà, es queda 
a la celebració de les noces i, fins i tot, les amenitza amb uns quants 
acudits marrons, que els llauradors celebren amb llàgrimes als ulls.
No és qüestió d’explicar ací com, en un procés accelerat des de 
finals del segle XIX fins al tercer quart del segle XX, la traducció 
dita deixà de caldre per a la deguda comprensió de l’escriptu-
ra. Tot i així, per a determinats documents —principalment per 
als testaments, que són l’expressió més directa de la personali-
tat— l’expressió en valencià continuà sent convenient en molts 
dels casos. Des d’una determinada edat de l’atorgant i en moltes 
comarques —no a la capital, cal reconéixer-ho— fou en valencià 
com s’expressà millor la voluntat. «Qui vol vosté que herete?» pro-
duïa respostes molt més espontànies i fiables que la correlativa 
castellana. I sovint, quan la intenció era negativa per a algun fill 
desobedient, la resposta no podia tindre un sabor més clàssic: «a 
eixe, ni un gallet», amb una certa reminiscència de les fórmules de 
desheretament que encara romanen vives en altres contrades.
A partir de l’Estatut d’Autonomia de 1982, molts entenguérem que 
la cooficialitat dels dos idiomes permetia la redacció de les escrip-
tures en valencià sense necessitat de formulació legal expressa. 
La Llei d’Ús l’aportà, i evidentment la nova redacció estatutària no 
ha minvat la possibilitat, que ja fou reforçada a més pel conveni 
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signat entre la Generalitat i el nostre Col·legi. Al contrari, segons 
l’article 58.3 els notaris que exercixen a la Comunitat tenen el deu-
re d’assegurar-hi l’ús del valencià, com el dret foral valencià que 
hauran de conéixer; no cal dir que en igualtat de condicions que 
l’ús del castellà, segons la voluntat dels atorgants.
El nou Reglament Notarial, de 19 de gener de 2007, ha arrodonit la 
feina amb l’article 149: els instruments públics es redactaran en 
l’idioma oficial del lloc de l’atorgament convingut pels atorgants. 
En cas de discrepància sobre l’ús de la llengua es redactaran 
en totes les existents. Les còpies s’expediran en l’idioma oficial 
demanat pel sol·licitant; la qual cosa implica que la traducció del 
castellà a un altre idioma queda a cura del notari, amb la mateixa 
cobertura de fe pública de què gaudix l’escriptura matriu. Cal afe-
gir que l’article 148, en una formulació feta clàssica a la doctrina 
notarial, demana que els instruments es redacten en un estil clar, 
pur i precís, sense frases o termes foscos o ambigus, observant 
com a regles imprescindibles la veritat al concepte, la propietat al 
llenguatge i la severitat a la forma.
Són exigències fortes, que ja voldrien poder complir molts dels literats 
d’èxit. En una primera època, fins que els redactors milloren l’eina, 
pot ser necessària una miqueta d’ajuda exterior. Per això el Col·legi 
Notarial de València, amb el suport de la Generalitat, ha establert un 
sistema de traducció gratuïta que facilita el trasllat de qualsevol do-
cument, per a la remesa on line de forma pràcticament instantània.
Ha quedat descrita la situació actual. Tot i així, queda un llarg camí 
per al que des de fa molts anys hem anomenat la normalització. 
Sembla que el pas següent ha d’incidir, no ja en la qüestió norma-
tiva o en la relativa a les eines de treball, que poden considerar-
se adients, sinó més aviat en la conscienciació social, de forma 

que qui parla valencià amb tota naturalitat, a casa i al treball, siga 
conscient que el pot emprar igualment de manera notarial en la 
seua documentació pública.
L’avanç és encara molt lent. Potser un dels entrebancs encara per 
remoure consistix en la unificació de la llengua, superant les dico-
tomies que, mentres ha mancat una norma comú, han esquinçat el 
valencianisme escrit durant les darreres dècades. A les notaries, 
on la relació entre l’usuari i el notari ha de basar-se en l’avinença i 
la confiança, la dicotomia esmentada ha introduït en el passat una 
important distorsió, per contradictòria amb la precisió demanada 
en el llenguatge notarial. Els que hem afrontat el repte podríem 
llistar els casos —de «llig esta escriptura» a «llegeixo aquesta es-
criptura», a manera d’exemple— on calia buscar la via d’enmig, 
sovint amb el recurs a la paràfrasi o al giravolt verbal —«llegida la 
present escriptura».
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la seua feina continuada han 
de bandir els entrebancs esmentats, per a dotar l’ús del valencià 
del necessari suport normatiu. Sembla que des d’ací el camí passa 
per campanyes de divulgació i, sobretot, predicar amb l’exemple. 
Malgrat la procedència diversa dels seus integrants —el notariat 
és un cos nacional, i el mateix Estatut impedix la discriminació per 
raó de la procedència—, els notaris de la Comunitat es troben en 
condició d’afrontar el repte. Al cap i a la fi, vam ser la primera pro-
fessió que es va exercir a la València cristiana, a mesura que els 
soldats del rei Jaume entraven pel trenc de la muralla i els notaris 
reials els fornien dels títols promesos al Llibre del Repartiment, 
perquè prengueren possessió dels immobles. El nostre Col·legi, 
orgullós de les seues tradicions i de la fortíssima implantació a la 
realitat social valenciana, no estalviarà cap esforç.
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(Villar del Arzobispo, 1954)

S’inicià en el camp del periodisme durant la dècada dels anys huitanta del segle XX i participà en diver-
sos projectes informatius valencians. Ha sigut promotor, director i cap de programació d’alguns mitjans 
de comunicació (Ràdio l’Horta, Ràdio Ribera, Torrent Cable Televisió) i des de l’any 1996 és responsable 
de la direcció del setmanari El Punt del País Valencià. Actualment col·labora amb diversos mitjans de 
comunicació de caràcter local i comarcal, i anima, des de la segona fila, la Xarxa d’Emissores Munici-
pals Valencianes i l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes.

Doctor en Filologia Catalana (Universitat de València, 2002) i professor de la Universitat CEU Cardenal 
Herrera, on impartix llengua i redacció en les titulacions de Periodisme, Publicitat i Comunicació Audio-
visual. Ha treballat la llengua als mitjans de comunicació des de la docència, amb cursos específics al 
Centre Carles Salvador i, des de 1998 ininterrompudament, als cursos d’estiu que organitza la Conse-
lleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. A més, té publicacions d’investigació en este camp, amb 
articles tan diversos com el model lingüístic en la comunicació local, el lèxic periodístic o el sexisme 
als llibres d’estil. D’altra banda, és coautor del Diccionari bàsic de la comunicació (Nau Llibres, 2002). 
Va ser president del tribunal de les proves específiques de Mitjans de Comunicació de la Junta Qualifi-
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Catedràtic del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. És autor dels llibres 
Doblatge i subtitulació per a la televisió (Vic, Eumo), Cine y Traducción (Madrid, Cátedra) i Audiovisual 
Translation: Dubbing (Manchester, St. Jerome, en premsa), i de més de 60 publicacions sobre traducció 
audiovisual, així com editor de tres volums sobre traducció audiovisual i sobre traducció. Ha impartit 
docència reglada sobre doblatge i subtitulació en 12 universitats espanyoles i europees. Ha traduït 
professionalment per a diferents estudis de doblatge i subtitulació de la ciutat de València, per a Radio-
televisió Valenciana i per a productores cinematogràfiques privades espanyoles

Periodista i actriu. Comença a la ràdio el 1982 a Ràdio Color Alcoi. També col·labora en Antena 3 Radio. 
El 1989 s’incorpora a Ràdio 9, on des del 1992 s’encarrega de la informació cultural. Ha dirigit i presentat 
programes com Parking gratuït, Porta oberta, La carpeta o Aigua en cistella. A TVV va dirigir i presentar 
La vella memòria i L’esfera de la cultura.
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EZEQUIEL CASTELLANO I MORENO 
Des de l’anàlisi de la realitat actual, el treball sobre la situació del valencià als 
mitjans de comunicació no és més que una aportació simple a la situació po-
lièdrica que a hores d’ara es viu a la Comunitat Valenciana en relació amb la 
definició de l’espai comunicacional propi i dels hàbits que la societat valenciana 
té ara mateix per a configurar el seu marc informatiu.
No resulta fàcil trobar este espai comunicatiu en el qual el valencià ha de cons-
tituir el seu marc referencial. D’entre tots els sistemes possibles, és en el camp 
d’Internet el lloc on es troben més propostes informatives en la nostra llengua.
La ràdio valenciana patix una absoluta dependència del que es programa a Madrid i 
la televisió autonòmica es troba en minoria lingüística tot i haver sigut aprovades les 
noves concessions de TDT, que han caigut en mans d’empreses ben poc sensibles a la 
realitat lingüística valenciana. El canal públic valencià atempta contínuament contra 
el vehicle lingüístic que hauria d’emprar segons la normativa vigent i deixa al segon 
canal de televisió la tasca lingüística que hauria d’aplicar a tots dos.
Cap agència de notícies redacta les seues informacions en valencià, i la llengua 
escrita es troba únicament i exclusivament en els dos setmanaris existents (El 
Punt i El Temps) i en les pàgines d’alguns dels butlletins d’informació municipal de 
segons quins ajuntaments de color progressista i en les publicacions periòdiques 
existents en algunes comarques valencianes (Crònica d’Ontinyent…).
La publicitat no acaba de veure clar el mercat valencià, i un altíssim percentatge 
de la producció que s’hi realitza és quasi en exclusiva en castellà. Ni la ràdio pú-
blica autonòmica ni la televisió han aconseguit fer creure la necessitat de produir 
anuncis en valencià. Únicament els anuncis institucionals es passen en valencià, 
però no tots i no sempre.
En relació amb el cinema, la música i el teatre, l’excepció es troba en la producció 
musical i en la proliferació de grups i formacions musicals jóvens que aposten per 
transmetre el seu missatge en valencià, malgrat la poca o nul·la ajuda que reben de 
les institucions públiques valencianes i de la manca de projecció pública que se’n 
fa en la ràdio o en la televisió autonòmica dependent de la Generalitat Valenciana.
El mercat dels mitjans de comunicació en valencià travessa un període de canvis com 
passa en tots els països desenvolupats. Disminuïx l’audiència de la premsa, la ràdio i la 
televisió convencionals i augmenta l’ús d’Internet i els lectors de la premsa gratuïta. 
Assistim a la fi dels mitjans de comunicació de masses. Les noves tecnologies 
obrin una nova era per a l’ecologia de la comunicació en què conviuran els pro-
cessos de comunicació local i els processos de comunicació global. El nou siste-
ma tecnològic transforma les cultures, les fa més homogènies, tot i que en alguns 
casos i, segons com, les reforça en les seues particularitats. Hi ha una globalitza-
ció de la comunicació però una identificació creixent de la cultura. 
Internet, d’una banda, i la multitud d’emissores locals arreu del territori creen 
una cultura de comunicació des de la gent, que amplia l’espai de la comunicació 
autònoma. Segurament és des d’este espai des d’on s’han de fer propostes en-
grescadores per a continuar perfilant l’espai comunicacional valencià. 
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Sovint, les anàlisis crítiques han posat al descobert les limitacions 
de la presència del valencià als mitjans de comunicació. Però 
aquesta reflexió crítica s’ha de completar ara amb una anàlisi so-
bre les potencialitats de les quals actualment es disposa.
De fet, les tecnologies de la comunicació no forcen únicament 
els grans espais de comunicació, sinó que ofereixen importants 
possibilitats a la comunicació de proximitat, i això es tradueix en 
una demanda de comunicació que pot beneficiar notablement el 
valencià en el seu conjunt i la cultura que li fa de suport.
Actualment, l’ús del valencià a tots els nivells és, sens dubte, el 
més important de tota la nostra història amb tots els matisos que 
es vulguen fer des dels sectors de l’ensenyament, de la comuni-
cació, de l’economia o des de l’Administració pública valenciana 
i l’Administració de Justícia. No obstant això, cada dia s’observa 
certa actitud social i empresarial que demostra que encara no hi 
ha una consciència clara d’aquesta realitat.
La normalització del valencià ha fet passes gegantines, però sense 
ocultar que, en molts sentits, està molt lluny d’on podria trobar-se 
en circumstàncies més afavoridores i amb un clima sense crispa-
ció política com el que li ha tocat viure durant els darrers vint-i-
cinc anys. Tots els treballs promoguts en aquest sentit posen de 
manifest la qualitat formal, la qualitat de continguts, la necessitat 
de producció de continguts per al mercat intern i per a l’exporta-
ció, així com la relació existent amb altres territoris amb què com-
partim cultura, economia i llengua, nord enllà i mar endins.
Perquè avance l’ús del valencià dins una societat normalitzada 
cal la participació de l’Administració pública valenciana d’una 
manera clara i decidida. Cal que els nostres administradors 
prenguen consciència que cal comunicar en valencià, per a fer 
normal allò que als nostres pobles, viles i ciutats és normal des 
de fa alguns anys i que, de vegades, mai no havia deixat de ser-
ho: comunicar-se en valencià.
Ha de confiar-se en les nostres pròpies forces i fer que la 
consciència nacional ajude a fer forta la nostra cultura i la nos-

APPEC: Associació de Publicacions Periòdiques en Català
CV: Comunitat Valenciana
DVD: Disc compacte que permet incloure imatges
PRISA: Promotora de Informaciones SA
PV: País Valencià
RTVV: Radiotelevisió Valenciana
TVE: Televisió Espanyola
TV3: Televisió de Catalunya
TVV: Televisió Valenciana
XEMV: Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes



tra manera d’analitzar cada dia la realitat que ens envolta des del 
prisma valencià, tot fent possible accedir a la realitat universal 
des de l’òptica dels nostres pobles, des de l’òptica local.
La llengua és una qüestió clau de l’espai valencià de comunicació. 
Els mitjans de comunicació, i en particular els de masses (prem-
sa, ràdio, televisió i Internet), són instruments de primer ordre en 
els processos de normalització lingüística perquè, en utilitzar una 
llengua, la difonen, en mostren la utilitat, la mantenen viva i també 
li donen prestigi. A més, el grau de presència d’una llengua és un 
indicador de la solidesa de l’espai comunicatiu, tal com assegura 
la professora Maria Corominas.
Ara mateix, dins el primer decenni del nou mil·lenni, l’espai valen-
cià de comunicació no es pot considerar plenament normalitzat, 
tot i els avanços que s’han produït. Per a definir l’espai comunica-
tiu valencià no es poden oblidar qüestions històriques ni socials; 
no s’ha d’oblidar que la Comunitat Valenciana es compon, des del 
punt de vista administratiu, de tres demarcacions administratives: 
Alacant, Castelló i València. La gran majoria de la població s’as-
senta en la zona costanera, que s’oposa a les comarques interiors 
pel seu pes demogràfic i econòmic.
Des del punt de vista cultural, aquesta dualitat valenciana es plas-
ma en la llengua pròpia de la població: valencià a la costa, castellà 
a l’interior. Aquesta repartició lingüística és conseqüència de la 
repoblació de les terres valencianes posterior a la conquesta del 
Regne de València pel rei Jaume I.
Amb tot, els avatars històrics, i especialment els del segle XX, han 
provocat al nostre país un desenvolupament econòmic i polític 
diferent d’altres parts del territori peninsular. Per moltes i comple-
xes raons que han estudiat a fons historiadors, sociòlegs, politò-
legs i economistes com Joan Reglà, Miquel Tarradell, Joan Fuster, 
Ernest Lluch, Josep Vicent Marqués, Francesc de Paula Burguera, 
Lluís Aracil, Rafael Lluís Ninyoles, Antoni Mollà, Manel Castells, 
Alfons Cucó, Rafael Castelló, Immaculada Serra, Joan Gifreu, 
José Manuel Rodríguez Victoriano, Pere J. Beneyto, Ernest Gar-
cía, Xavier Sanjuan, Damià Mollà, Josep Solbes, Vicent Franch, 
Lluís Aguiló i d’altres, el País Valencià que va emergir de la nit 

franquista, ara fa trenta anys, era una societat més caracteritza-
da per la desvertebració interna i la desculturització, que no pels 
elements de maduresa civil i política que calia esperar d’un país 
econòmicament avançat i pròsper.
La primera transició política, lluny de rectificar aquest estat de 
coses, va aprofundir les llacunes culturals valencianes i, fins i 
tot, en va articular de noves. Amb l’ajuda de la pràctica totalitat 
dels mitjans de comunicació del moment aconseguiren, primera-
ment, aïllar el discurs progressista i el model social que presen-
tava i, finalment, estigmatitzar-lo. El panorama informatiu valen-
cià referent a la premsa escrita exemplifica i explica, alhora, la 
situació de pobresa cultural i de desorientació intel·lectual que 
caracteritza l’actual societat de hui.
L’invent de l’estigma catalanista, amb l’enorme poder de suggestió 
negativa i de mobilització que va assolir fa ara vint-i-cinc o tren-
ta anys, la societat valenciana estava molt mediatitzada per bona 
part dels mitjans de comunicació valencians que dirigiren, en gran 
mesura, aquella primera transició política.
El resultat d’aquella etapa ha estat un territori econòmicament 
potent, però políticament irrellevant —encara hui dia—, i que 
ignora, desconfia i aïlla els seus intel·lectuals, a qui no reco-
neix el paper de referent moral i que s’han afanyat a destruir 
els creadors d’opinió que dirigeixen els principals mitjans de 
comunicació valencians.
Els mitjans de comunicació valencians (escrits, orals i audiovisu-
als) no han assumit —de moment— la funció orgànica, integrado-
ra, sobre el conjunt territorial valencià, tal com ho expressa el so-
ciòleg Rafael Ninyoles en la seua publicació, editada per Bromera, 
sobre La societat valenciana: estructura social i institucional. 
Parafrasejant Ninyoles, «la situació del sistema comunicatiu va-
lencià es defineix per la presència d’una àmplia diversificació de 
mitjans informatius». Amb tot, resta per definir un espai comunica-
tiu clarament valencià i reconéixer els interessos subjacents al fet 
que cap periòdic, ràdio o televisió valencians no hagen arribat a 
aconseguir fins ara nivells acceptables de difusió a tot l’àmbit ter-
ritorial. Això condiciona, en la pràctica, l’especialització de notícies 



i informacions en espais geogràfics diferencials, cosa que no sols 
implica un entrebanc per a la consolidació de mecanismes d’opi-
nió comuns, sinó que tendeix a accentuar la pugna d’interessos 
d’acord amb aquestes cobertures.
El desinterés polític i la poca voluntat empresarial d’arriscar-se en 
el camp dels mitjans de comunicació defineixen aquest feble espai 
comunicatiu valencià. Tot i que les coses no són com fa vint-i-cinc 
anys —tal com assegura el periodista Joan Manel Oleaque en un 
informe presentat darrerament—, ara el valencià està present en 
alguns (pocs) mitjans de comunicació i té un sector de seguidors 
minoritari, però fidel (gràfic 1).

En algun àmbit, com ara en la informació estrictament cultural, 
l’ús del valencià sembla més assumit per tothom. La mostra està 
en la continuïtat dels setmanaris en valencià, la publicació d’una 
pàgina diària en segons quins rotatius i la publicació de pàgines 
monogràfiques en d’altres amb periodicitat setmanal (taula 1).
Massa sovint, fer premsa en valencià és un acte de resistència 
que va en contra de la voluntat i dels hàbits de gran part de la po-
blació. Ser periodista en valencià suposa una doble feina, la nor-
mal com a periodista i la de convéncer tothom que en valencià es 
pot fer informació més enllà dels temes folklòrics (taula 2).
Al marge dels grans rotatius i dels grups editorials que tiren enda-
vant productes diaris, ha sorgit un nou mercat de premsa gratuïta 
amb l’aparició de Metro, 20 Minutos i El Micalet, que completen el 
panorama informatiu diari, però cap de les tres capçaleres empra 
el valencià per a difondre informació. Són de distribució massiva 
(sobretot a la ciutat de València) i utilitzen les boques de metro i 
alguns punts de molta afluència de públic per a oferir-se als hipo-
tètics lectors diaris (taula 3).
L’aparició dels diaris gratuïts que es distribueixen pel cap i casal 
i per la comarca de l’Horta —preferentment— constitueix tota 
una novetat, però també pel que fa al tractament que es fa de la 

Gràfic 1. Percentatges d’usuaris dels diversos mitjans.

Taula 1. Quotes de mercat de la premsa diària general.
Font: Tribunal de Defensa de la Competència (Madrid).

Taula 2. Difusió de la premsa diària, nombre d’exemplars per 1.000 habitants.
Font: Libro Blanco de la Prensa Diaria 2006.



llengua en les seues informacions. Després dels seus inicis, van 
apostar obertament pel castellà i únicament el valencià entra de 
manera esporàdica i poc consistent.
A banda de la informació general, sobre les comarques valenci-
anes hi ha una sèrie de publicacions periòdiques que ajuden a 
aquesta desitjada normalització informativa i a definir —un poc 
més si és possible— aquest espai comunicatiu valencià que ara 
per ara encara esdevé una miqueta feble i esquifit.
Així, revistes informatives com El Temps, Saó, l’edició valencia-
na d’El Punt i la presència de productes com Crònica i L’Avanç, 
se sumen a altres propostes informatives existents a les co-
marques valencianes.
Hi ha també diverses publicacions periòdiques en diverses comar-
ques que empren el valencià com a llengua complementària i que 
fan del bilingüisme valencià–castellà la seua divisa diferencial. 
Associacions, grups i entitats de caràcter cultural fan de les seues 
publicacions una finestra oberta al valencià, i així El Tempir, La 
Borrianenca i d’altres són un clar testimoni de la presència del 
valencià en aquesta mena de publicacions. També cal destacar 
ací la revista semestral Caramella, que recull les propostes del 
folklore i que agrupa sota la seua capçalera les iniciatives exis-
tents en tot l’àmbit lingüístic dels grups de folklore i musical.
Dins el camp de la difusió del pensament, hi trobem una publica-
ció quadrimestral, que anima i promou la Universitat de València–
Estudi General, amb el suport tècnic de l’editorial Tres i Quatre. 
Aquesta revista, L’Espill, satisfà les necessitats de vehiculació del 
pensament polític i assagístic.
També trobem dins el mateix àmbit universitari la publicació 
setmanal El Nou Dise, uns papers informatius adreçats al món 
estudiantil en què es divulga l’acció universitària. D’igual ma-
nera fa difusió informativa en valencià la publicació de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló.
Igualment cal destacar pel seu valor científic la publicació que 
realitza la Universitat de València–Estudi General Mètode.
Per al món dels infants, ha estat publicant-se fins fa pocs anys 
un tebeo en valencià, Camacuc, que des de fa un temps va haver 

Taula 3. Rànquing de premsa diària a la CV.
Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Fundacc-2008.



d’optar pel seu ajornament en l’edició, a causa de la manca de 
suport financer. També va viure el mateix procés la revista infantil 
i juvenil El Micalet Galàctic, publicada per l’editorial Bromera i que 
va arribar únicament a una mitja dotzena de números editats.
En aquest mateix segment, l’existència de publicacions sectorials 
adreçades a la formació del professorat posa en relleu com aquest 
sector educatiu es troba atent a les necessitats de millora de la 
presència del valencià a la societat en general i a l’acció educa-
tiva en particular. Així, Sembra, revista editada per la Federació 
Escola Valenciana, i Allioli, editada pel Sindicat de Treballadors i 
Treballadores de l’Ensenyament, en són una bona mostra.
Dins les publicacions considerades com a fora de la normativa 
preconitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Conse-
lleria de Cultura i Educació i les universitats, s’editen un grapat 
—curt— de publicacions, entre les quals s’ha de fer una consi-
deració destacada per la seua periodicitat i consistència a Lletra-
ferit, publicació elaborada per l’editorial L’Oronella i dirigida per 
Andreu Timoner.
Cal fer esment també d’un altre fenomen que afecta les publica-
cions editades pels ajuntaments. Des de l’anterior legislatura ha 
revifat l’edició d’aquest tipus de publicacions que s’havia estan-
cat durant els anys noranta. La raó no és altra que la persistència 
entre els polítics de la creença que la premsa —la lletra impre-
sa— té més influència política que altres mitjans de comunicació 
i la possibilitat d’abaratir costos en l’edició, la qual cosa permet 
que els ajuntaments molt xicotets, que mai no havien pogut fer-ho, 
publiquen butlletins municipals amb cara i ulls.
Centrant-nos en l’àmbit estricte de les revistes i publicacions no 
diàries, destaca la iniciativa d’un seguit d’editorials adherides a 
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), que 
han posat en marxa el Grup 10, una campanya per a potenciar ca-
torze revistes en punts de venda, agències i centrals de publicitat.
En principi, aquesta iniciativa està en marxa fa dos anys i hi parti-
cipen El Temps, Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina, Enderrock, 
Sàpiens, La revista dels Súpers, Bonart, Eben, El Triangle, L’Avenç, 
Illacrua, Tiro Liro, Cucafera i Club Moto. Aquestes publicacions 

tenen una tirada conjunta de 700.000 exemplars, que arriben a dos 
milions i mig de lectors. La campanya està fent visible aquest grup 
als quioscos, té un espai preferencial i cartells publicitaris propis.
Arran d’aquesta iniciativa, un grup de publicacions valencianes pe-
guen passos cap a una solució semblant i, d’ací a uns quants me-
sos, es podrà parlar de l’Associació de Publicacions Periòdiques 
Valencianes com una estructura encarregada d’aglutinar-les i d’en-
carrilar una optimització de recursos humans, dotacions tècniques, 
cursos de postgrau i formació per a totes i cadascuna de les revis-
tes i publicacions periòdiques que s’hi comprometen (taula 4).

Al marge del món informatiu i de la comunicació, tampoc no es 
pot deixar de banda la clara i decidida activitat dels editors i de 
les editorials valencianes, que des de fa anys aposten pel re-
dreçament cultural i lingüístic del valencià. El món del llibre té 
editorials arrelades, amb vincles a través de tot l’àmbit lingüístic. 
Editorials com Bromera, Tres i Quatre, Tàndem, Denes 10, Afers, 
El Bullent, Edicions 96… contribueixen a una normalització, com 
també ho fan els serveis de publicacions de les distintes univer-
sitats valencianes.
La producció del llibre en valencià s’ha estabilitzat en els últims 
anys pel que fa al nombre de vendes, títols publicats i factura-
ció. Hi ha un augment de vendes, però el mercat està estabilitzat 
després d’uns anys de creixement. Però, per contra, el Gremi 
d’Editors del País Valencià assegura que els tiratges han baixat 
perquè les empreses han hagut de compaginar les seues pro-
duccions amb allò que accepta el mercat. Així ha passat també 
a Grècia o a Portugal, posem per cas.
Dins el procés normalitzador que intenta viure el sector del llibre, 
el mercat en valencià continua arrossegant uns problemes espe-
cífics derivats principalment de la segmentació del seu mercat, 
de les minvades ajudes institucionals que rep i de la competèn-
cia amb les edicions en castellà.



La indústria del llibre en valencià ha experimentat un lleuger in-
crement. Un estudi de la Subdirecció General de Promoció del 
Llibre del Ministeri de Cultura ha posat de manifest que de l’any 
1996 al 2006 el volum d’edició en valencià ha pujat un 18% i ha 
passat dels 495 títols als 605. Amb tot, crida l’atenció que s’ha-
gen editat menys llibres en llengua pròpia que a Galícia o al País 
Basc en aquest mateix període.
A l’hora de fer la promoció de qualsevol llibre que ha de ser edi-
tat també en castellà, les editorials dubten entre promocionar-
los al mateix temps o presentar primer l’edició en castellà.
Per un costat, la simultaneïtat suposa una situació de competèn-
cia, però també pot comportar un reforçament de la promoció; 
per un altre costat, anticipar l’edició en valencià evita una situ-
ació inicial de competència, però aleshores no es pot beneficiar 
dels efectes positius de la promoció en castellà.
Segurament per això, algunes editorials valencianes han optat 
per obrir línies editorials en castellà, per a poder optimitzar la 
producció que puguen tenir també en aquesta llengua i aprofi-
tar-se de les sinergies que s’hi creen.
La indústria editorial a tot el nostre àmbit lingüístic gaudeix d’una 
infraestructura i un reconeixement internacional, que ha assolit 
també en l’edició en castellà. Aquest actiu ha estat utilitzat per a 
consolidar l’edició en valencià i oferir al potencial comprador un 
preu més ajustat i una qualitat més gran que la d’altres mercats 
semblants en nombre de lectors i títols però amb una indústria 
més feble. La presència de llibres valencians a Barcelona o a 
Palma continua sent escassa.
La descoordinació entre els governs català, valencià i balear en 
polítiques editorials impedeix que els èxits de vendes puguen ser 
majors. La segmentació del mercat del llibre en valencià/català 
és un entrebanc que caldria salvar per a normalitzar el sector. 
Any rere any, es repeteix la incongruència que les editorials de 
llibres de text hagen de canviar les seues edicions segons a quin 
indret de l’àmbit lingüístic van adreçats els llibres, fet aquest que 
suposa l’encariment dels tiratges.

Taula 4. Lectors de publicacions periòdiques valencianes.
Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Fundacc-2008.



Segons dades de l’any 2007, un 71,4% dels llibres en català/
valencià s’editen a Barcelona; un 5,5% a la resta de Catalu-
nya; un 10,8% a la CV; un 4,2% a les Illes, i un 8,1% a la resta 
de l’Estat (taules 5 i 6).
La tendència dels darrers anys ha estat editar menys, perquè el 
mercat es troba saturat i les programacions de llibres se solapen 
les unes amb les altres sense que els lectors en tinguen noció. La 
maquinària de la fabricació i venda va per una banda, i l’interés 
del públic en la lectura, per una altra.
Hi ha escriptors que són forasters a casa seua. No obstant això, 
pot considerar-se una fita important en un mercat envaït de llibres 
en castellà i que bandeja sistemàticament els seus propis escrip-
tors d’èxit.

Ràdio 9 i Sí Ràdio emeten en valencià per a una parròquia d’oients 
limitada. Les ràdios comarcals i locals intenten cobrir un espai en 
el qual el valencià obté major quota en la graella de programació. 
També arriben a gran part de la geografia valenciana Catalunya 
Ràdio i Catalunya Cultura, que completen l’oferta existent en llen-
gua autòctona.
El mapa radiofònic demostra que l’ús del castellà a les ones su-
pera el valencià a bastament. Això passa quan la ràdio acaba de 
començar la segona revolució de la seua història, amb la transfor-
mació dels sistemes analògics en digitals. Un canvi que, segons 
els experts, serà tant o més profund que el que ja va experimentar 
amb la introducció de la freqüència modulada.
El valencià, no obstant això, continua tenint un dels seus puntals 
en la comunicació local. La creació de grups de comunicació que 
aglutinen diversos mitjans comarcals i locals està enfortint la seua 
presència, malgrat que les ràdios locals o comarcals concedides 
per la Generalitat Valenciana en la dècada dels noranta no com-
pleixen en cap moment les quotes lingüístiques que marcava el 

Taula 5. Lectura habitual en valencià.
Font: Gremi d’Editors del País Valencià.

Taula 6. Edició de llibres.
Font: Ministeri d’Educació i Cultura (Dir. Gral. del Llibre, Arxius i Biblioteques).

Gràfic 2. Audiència dels mitjans els dies laborables.
Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Fundacc-2008.



decret de creació d’aquestes emissores, moltes de les quals ja 
han passat a mans dels grans grups radiofònics de l’Estat.
Les ràdios locals o comarcals del nostre àmbit lingüístic es dife-
rencien molt segons que la seua titularitat siga pública o privada. 
La majoria d’emissores privades estan integrades en cadenes i, 
per tant, només ofereixen informació o programació local en des-
connexió. Les emissores municipals continuen caracteritzades 
per oferir informació de proximitat, i això fa que l’ús de la llengua 
pròpia vaja en augment cada any. Les comarques centrals —la 
Safor, la Costera, l’Alcoià i la Ribera— concentren la major part 
d’emissores locals que utilitzen el valencià com a vehicle de co-
municació. Un cas paradigmàtic és Els Ports Ràdio, una emissora 
privada situada a Morella, que emetia al 100% en valencià, però 
des que connecta amb la Cadena SER aquest percentatge s’ha 
vist reduït al 60%.
Des de fa un any aproximadament, s’ha substanciat la Xarxa 
d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), un projecte que naix 
des de la comarca de l’Horta gràcies a l’esforç realitzat per unes 
poques emissores municipals que a hores d’ara ja aglutina més 
d’una dotzena de les existents a la demarcació de València.
L’objectiu de XEMV no és altre que:

Vetlar per l’efectivitat dels drets constitucionals a la llibertat 
d’expressió i a la informació. En especial, perquè la llibertat 
d’expressió no siga un privilegi d’un grup social determinat, 
sinó patrimoni de tots els ciutadans.
Treballar perquè els ciutadans i ciutadanes disposen d’uns 
mitjans de comunicació independents de pressions i consig-
nes polítiques o mercantilismes, ben informats i de qualitat.
Defensar els interessos i els drets de les emissores inscrites 
en aquesta xarxa.
Promoure la solidaritat entre totes les emissores en xarxa.
Contribuir a la dignificació de les emissores municipals i lo-
cals.
Afavorir el perfeccionament professional de les emissores en 
xarxa a través de cursets, debats, conferències, intercanvis…
Impulsar iniciatives tendents a la normalització cultural i social.

Garantir a les emissores en xarxa una defensa moral enfront 
dels atacs que patisquen en funció del seu treball.
Col·laborar amb iniciatives d’entitats ciutadanes, sindicals, 
Administració i altres associacions que defensen els matei-
xos interessos que la Xarxa d’Emissores Municipals Valenci-
anes (gràfic 2).

Així les coses, la dependència radiofònica és total en el conjunt 
del territori valencià. Llevat de les ofertes locals i comarcals que 
resulten ben minses i que no omplin la totalitat de les necessitats 
informatives dels seus oients, les grans emissores de ràdio, de-
pendents de Madrid, ocupen gran part de la programació radiofò-
nica dels valencians.
La voluntat poc normalitzadora, des del punt de vista lingüístic, ha 
influït negativament en la promoció i potenciació d’una ràdio va-
lenciana i en valencià. Els índexs d’audiència posen de manifest la 
realitat de les coses i mostren les preferències dels valencians a 
l’hora de rebre informació mitjançant les emissores de ràdio.
El professor Rafael Xambó, del Departament de Sociologia de la Uni-
versitat de València–Estudi General, assegura que els treballs publi-
cats sobre les audiències no recullen la realitat valenciana, dividida 
entre comarques valencianoparlants i castellanoparlants, i a tot esti-
rar es fixen en les províncies, però com una unitat, sense matisos.
El professor Xambó manifesta que «al País Valencià, aquesta ocul-
tació de la realitat és més greu per la renúncia de la Generalitat Va-
lenciana a estudiar els comportaments culturals dels valencians».
Tot i això, cada vegada hi ha més persones que opten per escollir di-
verses emissores per a trobar-se al moment en la seua informació. 
Així, no és el primer cas que es dóna del fet que el dial d’una perso-
na acostumada a escoltar ràdio escull entre una emissora d’àmbit 
local per a poder trobar-se informat de la realitat més pròxima, una 
d’estatal per a conéixer els esdeveniments peninsulars i una terce-
ra temàtica per tal d’ocupar el seu temps d’oci, descans o esbarjo.



Dissortadament no hi ha estudis sobre les audiències que pro-
voquen les emissores municipals i locals, però des de la Xarxa 
d’Emissores Municipals Valencianes es realitzen autèntics esfor-
ços per a arribar a conéixer el grau d’incidència d’aquestes pro-
postes informatives de proximitat.

El nou escenari que es dibuixa, amb els suports de distribució 
(satèl·lits, cable, televisió digital terrestre i noves xarxes) i el 
tractament dels senyals (digitalització, compressió i multiple-
xatge), es caracteritzarà pel nombre quasi il·limitat de canals 
disponibles, però tot i això podria no alterar el panorama de la 
televisió feta en valencià.
En l’actualitat es disposa d’un canal autonòmic íntegrament fet en 
català/valencià (excepció feta dels anuncis) i Canal 9, que arriba 
al 100% del territori, però el percentatge de valencià resulta in-
suficient segons tots els analistes i investigadors. Únicament el 
68,8% del total d’emissions de les dues cadenes es fa íntegrament 
en valencià, segons dades de Radiotelevisió Valenciana. Canal 9 
només emet els informatius, la producció pròpia i la programació 
infantil en valencià; la resta ho fa en castellà.
També hi ha espais en valencià (comptats i concrets) a la primera 
i la segona cadena de la televisió pública espanyola, determinats 
per uns percentatges de desconnexió.
Les televisions privades d’àmbit estatal no preveuen la possibilitat 
d’introduir el valencià a les seues graelles de programació ni tan 
sols a les seues desconnexions autonòmiques.
A causa de la manca d’estudis oficials sobre les televisions locals, 
únicament es pot aventurar que de les més de 120 televisions lo-
cals existents a la totalitat dels territori valencià, l’ús del valencià 
és bastant alt en les zones de parla valenciana. Hi ha casos molt 
peculiars com el de la comarca del Baix Segura, que concentra 19 
televisions locals, moltes de les quals, però, són simples reemis-
sors de canals que emeten per satèl·lit. Aquest viver naix com a 

conseqüència de l’existència de diner negre en un lloc on l’econo-
mia submergida està molt estesa.
En xifres globals, l’ús del valencià en la programació de les televi-
sions locals s’ha reduït en els últims anys, com a conseqüència de 
l’entrada de grups espanyols i la pretensió de moltes televisions 
d’oferir programació generalista.
Localia, l’empresa que el Grup Prisa ha creat per a conquerir el 
mercat de televisions locals, ja ha entrat amb força i cerca el seu 
espai per a poder iniciar la compactació d’aquest gran volum de 
propostes locals existents. 

Les noves oportunitats que ofereix la tecnologia permeten posar en 
marxa un procés d’expansió de la televisió digital, però dins d’aquest 
moviment expansiu també hi ha un cert punt d’inestabilitat.
En el cas dels mitjans de comunicació, aquesta inestabilitat, ja 
tradicional i crònica, s’ha vist augmentada per imposicions i polí-
tiques voluntaristes que han demostrat el seu fracàs polític, però 
també econòmic.
La inestabilitat legal i econòmica és molt clara en el camp de la 
televisió local. La imposició als operadors de televisió local de 
difondre els senyals pel sistema digital provoca un encariment 
dels costos de transmissió, justament quan les televisions locals 
comencen a professionalitzar-se a causa de l’entrada dels grans 
grups de comunicació.
De tota manera, aquest desavantatge pot ser compensat per l’am-
pliació de la cobertura de local a comarcal que comporta el pro-
cés de digitalització definit pel Govern central i executat per les 
comunitats autònomes que s’estableix en el Pla Tècnic Nacional 
de la Televisió Digital Local.
La inestabilitat i la manca d’estratègia és la nota dominant a Ra-
diotelevisió Valenciana i al grup de Radiotelevisión Española. En el 
nostre cas, el més destacat és el clar procés de privatització de la 
gestió publicitària, de la producció audiovisual i dels informatius 
del grup. La polèmica política i el recurs davant els tribunals per 



part dels treballadors han provocat un conjunt d’incerteses dins 
l’empresa. Això implica una situació de trànsit per als canals de 
televisió Canal 9 i Punt 2, i també per a les emissores de ràdio Sí 
Ràdio i Ràdio Nou.
La indefinició de TVE també repercuteix negativament en el centre 
territorial Aitana, on la programació en valencià és limitada i no 
segueix una estratègia clara.
Compassar totes les condicions en el calendari d’aplicació i en els 
diversos territoris no resulta gens fàcil. S’espera permissivitat en 
el compliment dels compromisos, ordre en l’espai i en els punts de 
l’espai digital terrestre. Les gran cadenes de televisió generalis-
tes demanen fer una TDT de pagament i, per a aconseguir-ho, cal 
canviar la llei.
Les televisions locals no poden estar més temps emetent en ana-
lògic, però el govern valencià no disposa de més llicències que 
les repartides a finals de la legislatura anterior i n’hi haurà més 
de dues dotzenes que hauran d’estudiar altres solucions per a po-
der continuar amb la seua tasca informativa, abans que la data 
d’apagada analògica, el 3 d’abril del 2010, els obligue a tancar la 
persiana de la informació local.
No obstant això, la tecnologia TDT ja comença a veure’s supera-
da per altres alternatives i el ventall d’opcions tecnològiques és 
ampli. De fet, algunes podrien substituir-ne d’altres en un futur. No 
estem lluny del naixement de la televisió per Internet.

Per a poder abordar l’impacte i la presència del valencià en la xarxa, 
cal plantejar-s’ho des de la perspectiva del binomi que configuren 
valencià/català. De cap altra manera es pot realitzar l’anàlisi.
Els esforços per a introduir el valencià/català en el mercat són 
escassos en el cas de la informàtica i el món dels productes multi-
mèdia, molt dependents de la iniciativa empresarial privada.
No obstant això, el programari informàtic, Internet, la telefonia 
mòbil i l’oci en suport digital (videojocs, DVD) són elements cada 
vegada més presents en la vida quotidiana. L’arribada de noves 

Taula 7. Quota de pantalla de les televisions a la CV.
Font: Sofres-2006.

Gràfic 3. Quota d’audiència de Canal 9.



tecnologies comporta no sols canvis socials, econòmics i laborals 
importants, sinó també lingüístics.
En aquest terreny, el valencià i el català és —possiblement— allà on 
es considera més interrelacionat, però sempre a favor dels criteris 
científics de la consideració de la llengua. Així, el programari infor-
màtic el trobem sota el genèric de «català», i així s’hi realitzen tots els 
estudis existents sobre incidència, presència i posició en la xarxa.
En termes generals, mentre que en la informàtica i el món del 
multimèdia l’empresa privada és la que marca l’accent sobre la 
introducció o no del valencià/català en el mercat, en Internet 
—amb una gran participació dels usuaris— les dades perme-
ten ser més optimistes.
Des del 1997, el pes de les traduccions de programari en «català» 
ha descansat sobre Softcatalà, una associació no lucrativa forma-
da per una trentena de lingüistes i enginyers informàtics que es 
dedica a traduir programes. Durant el 2001, Softcatlà s’ha centrat 
en tres grans projectes: la traducció de la interfície del cercador 
californià Google, la versió del Navegador 6.1 de Nestcape i, so-
bretot, la signatura d’un conveni amb la multinacional informàtica 
Sun per traduir el paquet d’ofimàtica Open Office. La resta d’expe-
riències de traducció de programes es limiten a la bona voluntat 
d’altres empreses, com és el cas de la traducció feta del sistema 
operatiu de Windows XP a iniciativa de Microsoft.
Fora d’algunes accions dins les universitats i en un grau menor 
dins l’Administració pública per a donar preferència a l’ús de pro-
gramaris traduïts, el valencià/català continua tenint les portes 
tancades en els sistemes informàtics de l’empresa privada.
És en el vessant d’Internet, amb iniciatives públiques i privades 
ben consolidades, on la situació millora notablement. Un estudi 
realitzat per la Secretaria per a la Societat de la Informació publi-
cat el 2007 indica que el català/valencià se situa en la 13ª posició 
en la xarxa en nombre de webs, amb més de 2,1 milions de pàgi-
nes.
El baròmetre de l’ús del valencià/català en Internet de l’associació 
d’administradors de webs WICCAC certifica que, en els mitjans de 
comunicació en la xarxa, la situació és bona en comparació amb 

Gràfic 4. Dominis. cat.
Font: Fundació Punt CAT 2008.

Taula 8. Evolució dels usuaris d’Internet.
Font: Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información 2007.



els sectors comercials i de serveis. L’oferta d’informació d’actuali-
tat, general i especialitzada, és àmplia i diversa, però no creix.
La fragilitat és la nota dominant en un paisatge que, encara hui, 
està molt concentrat al Principat de Catalunya. De fet, la CV disposa 
d’una presència molt xicoteta en aquest sistema de comunicació 
dinàmic.

Internet ha donat una inesperada cohesió a les comunitats na-
cionals i lingüístiques. En aquest sentit, la xarxa proporciona un 
potent mitjà de comunicació per a prendre consciència i potenciar 
les realitats identitàries. 
Vilaweb és l’exemple paradigmàtic més conegut. Les edicions de 
Vilaweb Nova York i Buenos Aires conviuen a la mateixa plataforma 
en línia amb les existents al territori valencià, les Illes o Catalunya.
El català/valencià en Internet gaudeix de bona salut a causa de la 
capacitat de posar en contacte els usuaris potencials. No obstant 
això, els continguts digitals en valencià perden pes en detriment 
d’altres expressions lingüístiques i d’altres cultures.
Per a Vicent Partal, un dels pioners en Internet en la utilitza-
ció del català/valencià, per a capgirar la situació existent ac-
tualment «el problema és que no hem acabat d’entendre que 
normalitzar el català/valencià vol dir desnormalitzar el castellà. 
No es pot normalitzar el català/valencià mentre continua nor-
malitzat el castellà».
La llengua és l’única frontera tangible en la xarxa. En aquest àmbit 
és on continuen arrelant amb força els nous actors de la comuni-
cació digital i es consoliden com a espais oberts perquè entitats 
cíviques i internautes puguen tenir veu pròpia.

Pel que fa als mitjans d’Internet, manca un portal de serveis neta-
ment en català/valencià, però cal destacar la capacitat de Vilaweb, 

Taula 9. Ús dels navegadors.
Font: Perfil dels internautes catalans. Vilaweb.

Taula 10. Ús dels navegadors en Internet.
Font: Browser Watch Stats Station.



que amb més d’un milió llarg de visites mensuals presenta un bon 
lloc entre els mitjans que només estan presents en la xarxa.
La xarxa permet bastir comunicació directa i això pren cos a 
cada trimestre que passa. A les nombroses webs existents en la 
xarxa l’actualitat no només es comenta, també es crea.
L’antiga idea que tothom pot fer de periodista en Internet es re-
força amb l’arribada dels weblogs. Rebatejats com a bitàcoles, 
permeten publicar fàcilment un diari personal i rebre informació 
sobre el que passa al món a cada instant.
En Internet, la informació local troba, d’una manera relativament 
econòmica, un espai on fer-se efectiva. S’hi poden establir molt 
fàcilment lligams i sinergies amb altres mitjans similars i crear 
una autèntica anella de mitjans locals que ofereixen una visió 
general de l’actualitat de cada territori i del conjunt.
Les noves tecnologies, i Internet en particular, obrin una nova 
etapa per a l’ecologia de la comunicació en què conviuen, d’una 
manera que encara no es pot identificar plenament, els proces-
sos de comunicació local i els de comunicació global.
Aquesta és la principal novetat que ofereix Internet a l’ecologia 
de la comunicació del nostre temps. Tothom pot accedir, des de 
qualsevol punt del planeta, a la informació d’origen local. Així 
s’observa com la informació local no té com a destinació exclu-
siva la seua àrea de producció, i és per això que les emissores 
de ràdio i de televisió local ja cerquen un espai en Internet. El 
salt a la xarxa marca el futur.
Però per damunt d’aquestes consideracions, l’èxit sense prece-
dents que ha suposat aconseguir el domini .cat —el primer con-
cedit a una cultura sense estat propi— no significa que no quede 
feina per fer ni perills a tenir en compte. Millorar la qualitat i aug-
mentar la quantitat dels continguts en català/valencià en la xarxa 
ha de ser el pas següent per a garantir la identitat de tot l’àmbit 
lingüístic a l’era digital que ara comença.

Les agències de notícies, excepte Europa Press, no han incorpo-
rat el valencià a la seua oferta, cosa que sí que han procurat fer 

a Catalunya respecte del català, tot i que ho fan amb cinc minuts 
de retard respecte del castellà. Europa Press ofereix un servei es-
pecífic en valencià consistent en l’adaptació de les notícies que 
arriben de Barcelona al valencià.

Amb freqüència s’oblida el paper de la publicitat en la configura-
ció d’un espai lingüístic de comunicació, encara que aquest espai 
no siga imaginable sense la participació de l’element que l’ha de 
finançar en la major part. Ara mateix, tots els estudis publicats so-
bre presència de la publicitat observen que aquesta és merament 
testimonial o nul·la. És com si la publicitat no existira en l’entorn 
comunicatiu.
No es disposen d’estudis quantitatius i amb perspectiva històrica 
que permeten observar l’evolució de l’ús del valencià a la publi-
citat. Així, no es pot ni afirmar ni negar que l’ús del valencià a la 
publicitat vaja en cap sentit. Així doncs, els sectors implicats —la 
patronal, les universitats, els mitjans de comunicació, els anunci-
ants, les institucions públiques i privades—, haurien de prendre 
una decisió definitiva sobre aquest tema. 
La publicitat, per la seua característica massiva i per la seua re-
percussió lingüística, pot jugar un paper determinant a favor de la 
recuperació lingüística d’un país. Pot afavorir molt o, per contra, 
perjudicar la llengua fins a graus insospitats. Cal tenir ben present 
que la publicitat és, sobretot, una activitat lingüística i la inversió 
econòmica que hi ha darrere de cada acció publicitària és el mo-
tor que ajuda a fer la divulgació massiva.
La presència publicitària en el paisatge lingüístic i comunicatiu fa 
que tinga una influència notable en els usos lingüístics de la so-
cietat, perquè la publicitat es pot considerar com un element més 
de la rutina comunicativa diària. Aquest escenari fa de la publici-
tat una activitat idònia per a potenciar l’expansió i la penetració 
lingüística en la societat, d’ací el seu valor estratègic en el terreny 
de la normalització lingüística de la llengua.



Mentre que als centres emissors de la Corporació Catalana els 
anuncis de publicitat que es difonen són majoritàriament en cata-
là, als canals valencians dependents de Radiotelevisió Valenciana 
els anuncis (llevat d’alguns institucionals) són tots en castellà.
Amb aquestes dades i amb l’escenari que s’hi dibuixa es pot ben 
bé dir que el mercat publicitari en valencià no existeix. El que hi ha 
és un mercat publicitari gran part del qual es vehicula mitjançant 
el castellà. Fa la sensació que en molts casos es fa ús del valencià 
com a subproducte lingüístic de la publicitat en castellà.
Davant d’això, no s’ha d’oblidar que la tendència actual i imparable 
cap a la globalització no implica necessàriament una globalització 
lingüística. Per això s’ha de deixar clar sempre que sí que existeix 
un espai per a la publicitat en valencià, però que aquesta siga en 
valencià o en castellà depén absolutament i indefectiblement del 
mercat i dels mitjans de comunicació que l’emeten.
Hi ha un dèficit crònic que encara arrosseguen els mitjans de 
comunicació fets en valencià, malgrat els esforços multiplica-
dors dels últims anys fets per sectors massa minúsculs, perquè 
de tots és sabut que la majoria dels creatius pensen i executen 
en castellà unes campanyes creatives que posteriorment tradu-
eixen al valencià.
Malgrat tot, i si s’apel·la a l’esforç col·lectiu i sostingut, el valencià 
podrà trobar en el sector publicitari l’espai que necessita i que 
es mereix. Encara hi ha moltes agències de publicitat que pensen 
que si fan la publicitat en castellà l’entendrà tothom, però que, si la 
fan en valencià, només arribarà a una part, i s’equivoquen. La his-
tòria, la cautela i la por a la falta d’eficàcia publicitària si s’utilitzen 
diferents codis en valencià i en castellà no fan més que frenar el 
desenvolupament de la publicitat en general.
Dissortadament, i a causa de la picabaralla existent en el ter-
reny de la unitat lingüística, no es poden fer a hores d’ara cam-
panyes publicitàries que engloben la totalitat de territoris de 
parla catalana, i això fa que els publicistes es repensen qualse-
vol proposta a l’hora de produir.
Definitivament, s’ha d’encetar una actuació a favor del valencià 
en la publicitat, malgrat la reacció que puga tenir el sector. Aquesta 

Taula 12. Inversió en publicitat de les administracions públiques.
Quantitats expressades en milions d’euros. Font: Informe Anual de la Comunicació 
APPEC 2007.

Taula 11. Inversió en publicitat en les televisions autonòmiques.
Quantitats expressades en milions d’euros. Font: InfoAdex.



acció ha de tenir tres fronts. Primer, l’Administració ha d’investi-
gar de forma contínua sobre la viabilitat i l’efectivitat del valencià 
i facilitar aquests estudis als anunciants i a les agències que es 
resisteixen a fer publicitat en valencià. Segon, els mitjans hauran 
d’apostar clarament per la presència del valencià i, finalment, els 
anunciants han de trobar-se més predisposats a fer la seua publi-
citat en valencià.
No s’ha d’oblidar que la globalització de la comunicació va en 
contra de les llengües sense estat i, d’ací a deu anys, ens comuni-
carem en anglés, si no es posen les falques necessàries ara.
El sector de la publicitat se l’està jutjant des de sempre pel seu 
nivell d’eficàcia, és a dir, mesurant la rendibilitat de la inversió en 
termes d’increment de vendes a curt termini o increment de co-
neixement i imatge de marca, que no és altra cosa que vendes a 
mitjà i llarg termini. 
Ens agrade o no, les audiències manen i, abans perquè hi havia 
immigració interior de la resta de l’Estat i ara per l’espectacular 
augment de gent nouvinguda d’altres nacionalitats, els mitjans de 
comunicació diuen que es veuen obligats a adoptar postures més 
pragmàtiques que romàntiques.
La societat actua influenciada, en part, per la publicitat, i això hi 
ha molts estudis que ho ratifiquen. En aquest sentit s’ha de coinci-
dir amb l’opinió manifestada per Alexandro Toscani (famós per les 
campanyes de la firma Benetton) quan diu que: «si vols conéixer 
com és la societat d’un país al qual acabes d’arribar i no coneixes, 
encén el televisor i mira els anuncis».
Així les coses, el futur de la publicitat en valencià dependrà dels 
educadors (la família, els centres d’ensenyament i els mitjans de 
comunicació) i del major o menor suport i interés que tinguen els 
governants.

El cinema ha estat sempre el peu coix de la cultura i excepció feta 
de comptades ocasions i participacions puntuals en produccions 
d’àmbit català, la presència del valencià a les sales de projecció 
resulta més que minúscula, inexistent. El desequilibri lingüístic 

resulta molt gran i, com a mostra d’això, va estar l’estrena —en 
versió original catalana i amb subtítols en castellà— de L’illa de 
l’holandés, de Sigfrid Monleón, mostra de la situació precària del 
cinema valencià i en valencià.
A la CV la producció és molt exigua, però segons Toni Canet, direc-
tor de La camisa de la serp, una de les poques pel·lícules estrena-
des a les sales valencianes en versió original valenciana, s’està en 
vies de crear l’inici d’un cine valencià, però això no vol dir que siga 
en valencià. No obstant això, hi ha coproduccions valencianes que 
triomfen fora les fronteres estatals. Així, Pau i el seu germà, de Marc 
Recha, ha estat el primer film que ha competit per la Palma d’Or al 
festival de Cinema de Canes. Rodada en català, francés, valencià i 
castellà, el certamen va proporcionar a la pel·lícula una plataforma 
mediàtica no gens menyspreable, a causa de la coproducció entre 
Lauren-Oberon, una col·laboració que va fructificar posteriorment 
amb la producció de L’illa de l’holandés, fruit de la unió insòlita entre 
Oberon i la valenciana Nisa Produccions.
Denúncies de professionals del sector apunten que, per desídia, l’Ad-
ministració valenciana no té cap còpia en valencià de les mateixes 
pel·lícules que subvenciona, tot i que la Conselleria de Cultura està 
obligada a doblar al valencià totes les produccions valencianes.
El cinema en la llengua pròpia és més que testimonial i encara 
falta un llarg metratge per recórrer.

Les decisions dels programadors mostren la seua posició en no 
aventurar-se amb obres en valencià. Segons el dramaturg Rodolf 
Sirera, una companyia valenciana que aposte per fer una obra 
d’un autor autòcton té molts problemes de programació i acaba 
optant per un espectacle comercial en castellà perquè així, a més, 
podrà anar a Madrid.
L’escassa producció pròpia de Teatres de la Generalitat, la xarxa 
de teatres públics que l’Administració valenciana ha teixit, fa que 
aquests queden reduïts a la condició de centre d’exhibició, amb 
una majoria abassegadora de muntatges en castellà provinents 



de la resta de l’Estat. Fins i tot, produccions catalanes del Teatre 
Lliure o de Dagoll Dagom han recalat a València només en caste-
llà. Altres obres s’han representat en totes dues llengües, amb una 
clara inferioritat quant a dies d’exhibició en valencià/català.
No obstant això, el teatre valencià —com a indústria— està mi-
llor que fa ara deu anys, però com a projecte cultural, tant l’as-
sociació d’autors com la de professionals del teatre no pensen 
el mateix. Hi ha excepcions que trenquen la tendència, com ara 
les sales L’Horta, Micalet, TAMA d’Aldaia, Molí de Vila de Quart i 
algunes comptades sales municipals a diverses comarques que 
disposen de producció pròpia, cartells menys comercials i po-
tencien la llengua.
Afortunadament, el valencià és el vehicle més important de la 
producció teatral valenciana, i allà on s’arriba al més alt nivell de 
risc i amb el qual el sector teatral compleix amb la demanda dels 
ciutadans aficionats al teatre i que poden satisfer la seua incli-
nació amb una cartellera teatral en llengua pròpia. La reconegu-
da capacitat dels actors i actrius valencians dóna a la creació i 
producció del teatre en valencià una marca de qualitat que sovint 
transcendeix el nostre territori i obliga a fer adaptacions en altres 
llengües peninsulars (preferentment al castellà).

Els productes en anglés i castellà continuen sent els més consu-
mits, bé siga en concerts o en compra de discos compactes, ja que 
les discogràfiques multinacionals aposten per aquests productes. 
La manca de discogràfiques fortes que es fixen en els cantants i 
grups valencians fa que molts d’ells hagen de produir-se els seus 
compactes amb els pocs mitjans que poden recaptar.
Fa uns anys, amb el boom del valencià, alguns grups van aconse-
guir que alguna productora discogràfica es fixara en ells com havia 
passat amb Al Tall, Pavesos, Ovidi Montllor, Alimara i d’altres. Però, 
a poc a poc, les discogràfiques han anat desfent-se dels productes 
en valencià i, els primers cantants valencians, han procurat unir-se 
en productores casolanes que els editen els seus treballs.

Taula 14. Temporada 2005-2006 de teatre.
Font: Elaboració pròpia - ESCORCOLL.

Taula 13. Espectadors de cinema.
Font: Anuari SGAE 2006.



Normalment, les vendes de còpies oscil·len entre les 10.000 còpies 
de grups consolidats i les 2.000 pel que fa a grups menys coneguts. 
No obstant això, la quantitat de discos editats en valencià resulta 
més alta de la que es pot esperar per a aquest nombre de vendes. 
Les discogràfiques valencianes es queixen de les dificultats per a 
competir amb les grans multinacionals i aconseguir fer arribar els 
seus productes al consumidor.
A més d’això, un estudi realitzat per l’associació de cantants i intèr-
prets posa de manifest que les emissores públiques i privades de 
ràdio no assoleixen la quota mínima de programar música en va-
lencià. Ni tan sols les formacions bandístiques valencianes tenen la 
quota mínima exigible per a la bona salut del mercat del disc.
Un altre element que ajuda a l’anàlisi de la situació de la música 
valenciana ara i ací es troba en les organitzacions de concerts que 
es fan amb intèrprets de casa nostra. Les festes populars també han 
girat l’esquena als grups valencians en general.
El cantant Miquel Gil i Obrint Pas s’han alçat com dos dels expo-
nents clau de la música en valencià. Mentre el darrer treball de Mi-
quel Gil ha estat diverses setmanes a la més prestigiosa llista de 
música europea, els Obrint Pas han rebut una molt bona acollida a 
Euskadi i a altres llocs de l’Estat espanyol.
La política restrictiva del Govern Valencià fa que el sector del disc 
també passe per uns moments de difícil situació, ja que aquesta po-
lítica frena també la vinculació dels grups i cantants amb el seu pú-
blic natural, a causa de la manca de presència d’aquests als mitjans 
de comunicació social de masses de la comunitat autònoma.
Les institucions no mostren interés en aquest sector i només festi-
vals com l’Almadrava Rock o concerts de festa major permeten la 
visita dels grups de l’àmbit lingüístic. Un gran nombre de propostes 
valencianes passen desapercebudes.
Hi ha bones idees i també bones produccions i creadors, però no 
s’acaba d’entendre la importància que té la música com a element 
divulgador del fet cultural, i les ajudes a la indústria discogràfica 
han estat, i són, insuficients per a poder competir amb les multina-
cionals del sector.

La interpretació del futur de la comunicació i també la interpreta-
ció del futur de les llengües no pot fer-se sense l’ajut d’una anàlisi 
prospectiva sobre la comunicació. Però ha de fer-se sobre un nou 
concepte: la societat de la informació.
Les noves tecnologies obrin una nova era per a l’ecologia de la co-
municació en què conviuran els processos de comunicació local i 
els processos de comunicació global. 
La política audiovisual continuarà sent un escenari d’influències 
decisives per a la política lingüística. En aquest sentit, continua 
sent vigent la reivindicació històrica de defensa dels espais audi-
ovisuals autonòmics, la defensa del lliure flux de comunicació, la 
reclamació d’uns mitjans de comunicació compromesos amb la 
identitat cultural i la llengua, uns mitjans de comunicació indepen-
dents dels poders polítics i de les restriccions mercantils.
Els avanços tecnològics han multiplicat els canals tradicionals 
pels quals els ciutadans i ciutadanes solien rebre les notícies i la 
informació en general. Permeten la diversificació dels mitjans, la 
segmentació d’audiències i la interactivitat. En el cas d’Internet, 
permet el desenvolupament de la comunicació horitzontal, sense 
passar pels mitjans de comunicació tradicionals i l’autonomia de 
les fonts d’informació. En bona mesura, assistim a la fi dels mitjans 
de comunicació de masses i al naixement de la comunicació per-
sonalitzada i interactiva.
Però, al mateix temps, hi ha un procés de concentració de la pro-
pietat i el poder en els mitjans de comunicació, que els fa menys 
democràtics i menys oberts als missatges de la societat que no 
siguen filtrats pels grans grups mediàtics. Internet es constitueix 
com l’únic espai autènticament lliure i en això sí que la tecnologia 
juga un paper essencial.
A La era de la información, el professor Manuel Castells assegura 
que el nou sistema tecnològic transforma les cultures, les fa més 
homogènies, tot i que en alguns casos i segons com, les reforça 



en les seues particularitats. Hi ha una globalització de la comuni-
cació però una identificació creixent de la cultura.
És així com, en línies generals, es pot afirmar (malgrat les posi-
cions obstruccionistes que s’observen amb polítiques contràries 
des de l’Administració autonòmica) la nostra cultura s’està afir-
mant fortament en els mitjans de comunicació més pròxims a la 
realitat dels ciutadans (ràdios i televisions locals) i està ocupant 
un espai propi en Internet, tot i que l’ús predominant d’Internet 
pels valencians es fa en castellà, la qual cosa fa pensar que hi ha 
una clara manca d’oferta de llocs web en valencià.
Els mitjans de comunicació de masses —segons el professor 
Castells— estan creant una cultura de la virtualitat real, en què 
predominen els interessos dels estats i les grans corporacions 
empresarials. La dominació dels governs ha deixat pas a la con-
centració oligopolística en la comunicació. Però, al mateix temps, 
Internet, d’una banda, i la multitud d’emissores locals arreu del 
territori, crea una cultura de comunicació des de la gent, que am-
plia l’espai de la comunicació autònoma.
Les tecnologies WiFi permeten, ara mateix, ampliar l’autonomia de 
comunicació per Internet a partir de xarxes locals. Una xarxa que, 
dins una societat democràtica i pluralista, potenciarà la diversitat, 
però en una societat amb tendència al control, el que propiciarà 
serà un sistema de vigilància.
Internet doncs, no resulta un sector amb possibilitats d’inversió 
per a guanyar diners, però per a poder guanyar diners en qual-
sevol activitat ara és necessari usar Internet. Per això, qualsevol 
intent de comercialitzar Internet —restringint l’accés a la premsa 
en línia als abonats— és un fracàs i ho serà cada vegada més.
Internet és un espai de comunicació lliure, no un supermercat en 
línia. Aquelles administracions públiques o empreses privades que 
encara no ho han entés, ja ho estan pagant a un preu molt alt.

El mercat dels mitjans de comunicació en valencià/català 
travessa un període de canvis, com passa en tots els països 

Taula 15. Espectadors i recaptació de la música popular.
Font: Anuari SGAE.



desenvolupats. Disminueix l’audiència de la premsa, la ràdio 
i la televisió convencionals i augmenta l’ús d’Internet i els 
lectors de la premsa gratuïta.
Això conforma la part visible de la transformació del paisatge 
de la comunicació, però darrere s’amaguen uns canvis pro-
funds que ja estan afectant les perspectives de desenvolupa-
ment de les poques empreses de comunicació en valencià. Són 
canvis en el funcionament general del sistema de mitjans.
Els factors que influeixen en aquests canvis es poden resumir en:

a) L’aparició d’una gran quantitat de nous serveis i formats 
d’informació i comunicació, fruit d’uns anys de gran acce-
leració de la innovació tecnològica.
b) El predomini negatiu de les polítiques públiques adreça-
des a facilitar la presència del valencià als mitjans de co-
municació social.
c) L’afavoriment per part de l’Administració pública valenci-
ana de l’aparició del màxim nombre de competidors en els 
mercats, amb l’argument de facilitar el pluralisme comuni-
catiu, però sense pensar en la seua viabilitat econòmica, 
que permeta uns mitjans d’una qualitat i un pluralisme reals 
suficients.
d) La manca de polítiques afavoridores de la presència del 
valencià als mitjans públics de comunicació, complemen-
tat amb una progressiva indefinició dels serveis públics de 
comunicació i una creixent liberalització de les regulacions 
sobre el sector.
e) La integració dels mercats locals i nacionals en la dinà-
mica dels mercats globals.
f) La manca de recerca de fórmules organitzatives de les 
empreses, que permeten la reducció de costos de produc-
ció.
g) Els canvis notoris en les formes de relació dels ciutadans 
amb els mitjans de comunicació convencionals.
h) La deserció progressiva de la premsa diària dels públics 
més joves en benefici de nous suports i noves formes de 

comercialització (premsa gratuïta, plataformes de televisió 
de pagament multicanals).
i) La crisi publicitària iniciada a finals de l’any 2000 i de la 
qual els mitjans no s’han recuperat del tot.

No obstant això, Rafael Xambó, cap del Departament de Socio-
logia de la Universitat de València, explica que la inexistència 
d’estudis fa que no es puga recollir la realitat valenciana divi-
dida entre comarques valencianoparlants, i castellanoparlants. 
Aquesta ocultació de la realitat és més greu per la renúncia de 
la Generalitat Valenciana a estudiar els comportaments cultu-
rals dels valencians.
En general, no hi ha suficients estudis de difusió i audiència so-
bre els mitjans de comunicació que operen i els existents resul-
ten imprecisos perquè estan pensats per a un mercat espanyol. 
Afinen per al conjunt de l’Estat, però per a un territori complex 
com el valencià, que té realitats tan fragmentades socialment i 
culturalment, no serveixen.
Els grans estudis no tenen en compte l’existència de la premsa 
comarcal o la diversitat de les televisions i ràdios locals. Els es-
tudis de mitjans treballen amb mostres d’universos molt grans 
i, per a unitats més xicotetes, no resulten fiables. Cal promoure 
un espai d’anàlisis de la cultura i de la comunicació que siga 
capaç de fer revisions crítiques dels instruments existents en 
el context cultural europeu i que prove d’assenyalar les neces-
sitats de les indústries culturals del nostre àmbit. 
Ha de procurar-se un baròmetre sobre els usos i costums cul-
turals dels valencians, per a poder millorar allò existent ara 
mateix. Un baròmetre que aprofite a tota la indústria que de-
senvolupa activitats comunicacionals i culturals, perquè periò-
dicament se situe en la realitat valenciana i puga trabucar les 
antigues dosis d’intuïció per aportacions clares i ben definides 
que ajuden a créixer dins aquest mercat que és cada vegada 
més complex. S’ha de pensar que el risc de les fortes inver-
sions que requereix el negoci de la indústria cultural i de la 
comunicació exigeix fer un salt endavant clar i decidit.



Ha de pensar-se la possibilitat d’obrir un institut valencià d’in-
dústries culturals (IVIC) capaç de crear un clima propici perquè 
els productors puguen invertir els cèntims i els traguen la seua 
rendibilitat cultural i econòmica perquè la inversió realitzada tin-
ga un efecte multiplicador.
Aquest institut (IVIC) ha de saber donar suport als empresaris o 
els creadors amb una tendència optimitzadora a fi de reinvertir 
en el sector en el cas que els siguen rendibles. El món audiovisu-
al i dels mitjans de comunicació ha de ser la prioritat de l’institut, 
perquè s’ha de tenir clar que aquest sector fa país des de molts 
punts de vista: turístic, econòmic, social i nacional…, però tam-
bé industrial.
L’institut ha de considerar l’activitat teatral com un sector estra-
tègic clau en el desenvolupament de la indústria cultural valen-
ciana, mitjançant una clara voluntat política que promoga el seu 
creixement.
Així mateix, aquesta nova institució que s’hi proposa ha de saber 
integrar el mercat de tot l’àmbit lingüístic per a poder augmentar 
les possibilitats culturals existents en el camp del teatre, la pro-
ducció musical, la dansa, les discogràfiques i la cultura popular 
de carrer.
L’adaptació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valencianas 
hauria d’haver atorgat la competència exclusiva en telecomuni-
cacions a la Generalitat Valenciana, ja que el món de la comuni-
cació ja és reconegut entre nosaltres com un eix fonamental de 
l’articulació social i com un àmbit transversal que condiciona to-
tes les polítiques: infraestructures, innovació tecnològica, cohe-
sió social, modernització administrativa, benestar, ordenació del 
territori, educació, accessibilitat, projecció exterior, participació 
ciutadana o acostament a la societat del coneixement.
Cal plantejar-se amb urgència les competències que el govern 
valencià ha de tenir en matèria de telecomunicacions i audiovi-
sual que permeten el desplegament efectiu de polítiques nacio-
nals de comunicació.
Les telecomunicacions i l’audiovisual són àmbits convergents 
que determinen, de fet, el sostre de sobirania i la capacitat d’au-

tonomia d’un país en la majoria d’ordres. Constitueixen un sector 
estratègic i ens cal disposar de la màxima capacitat per a inter-
venir-hi. 
Cal abordar una llei valenciana de l’audiovisual. Una llei que 
haurà de ser l’instrument fonamental d’execució del model co-
municatiu adoptat. Ha de contenir una visió actualitzada del 
sector i ha de saber dibuixar el nou mapa. Ha de fixar els crite-
ris per a la gestió adequada de l’espectre radioelèctric, per a 
la racionalització de la xarxa pública audiovisual i per a l’esta-
bliment d’un marc igualitari i plural dels operadors i empreses 
privades.
Aquest ordenament ha de definir amb precisió les caracterís-
tiques dels mitjans de proximitat, d’abast local i comarcal i de 
caràcter públic, privat, mixt i comunitari. Ha de proporcionar 
garanties respecte al pluralisme, la independència i els drets i 
llibertats bàsiques que protegeixen els professionals de la infor-
mació i la comunicació i els usuaris i destinataris dels mitjans.
La llei valenciana de l’audiovisual ha de contenir també els fona-
ments de la reforma de la RTVV, la creació del consell audiovisu-
al valencià (CAV) i la definició de les seues competències en el 
procés de concessió i renovació de llicències.
També ha de redissenyar-se el marc que possibilite una major 
connexió amb les universitats valencianes i el món acadèmic i 
empresarial, perquè s’afavorisca la qualificació i la renovació de 
coneixements en l’interior d’aquestes institucions i empreses i es 
puguen desplegar programes ambiciosos de recerca que com-
binen les perspectives tecnològica, social i humanística, i s’ori-
enten a l’obtenció de resultats perquè puguen ser aplicats amb 
polítiques públiques.
Una llei que siga capaç de complir la regla de l’anticipació, la 
planificació a llarg termini, la flexibilitat, l’establiment de con-
dicions de tracte igualitari, la preocupació prioritària pels drets 
de la ciutadania, la transparència, el diàleg permanent amb el 
sector… i aquelles que permeten trabucar un sector heretat ca-
òtic, en la possibilitat de refer-lo de cap i de nou dins un país 
disposat a repensar-se.
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VICENT GARCIA PERALES

La irrupció dels mitjans de comunicació de masses ha estat possi-
blement una de les revolucions lingüístiques més importants dels 
darrers segles. Havíem assolit un model de llengua escrita més o 
menys uniforme, basat en les recentment commemorades Normes 
de Castelló (1932), difós socialment amb la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (1983) i ratificat amb la creació de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua.
Tot i que este model no és ni ha sigut mai monolític, el valencià 
escrit havia tingut una evolució normal pel que fa a la qualitat lin-
güística. Ara bé, no així el valencià oral.
Efectivament, les llengües necessiten varietats referencials (el 
que alguns anomenen estàndard) per a poder desenvolupar-se 
amb normalitat. El model escrit havia estat fixat a bastament, però 
què va passar amb el model oral? Quin és el referent per a l’ús del 
valencià parlat en públic?
És en este punt que la llengua de la comunicació de masses —au-
diovisual i escrita— va tenir un paper decisiu en la fixació del que 
seria l’estàndard oral. Si en uns primers moments era lògic que el 
model escrit fixat (la llengua literària o estàndard escrit) s’utilitza-
ra com a llengua dels periòdics, més tard, amb els mitjans audiovi-
suals (ràdio, tele i cine) estos esquemes ja no eren vàlids, perquè 
sovint el grau de diversificació de contextos es va multiplicar: no 
era el mateix un magazín d’entreteniment que un noticiari o que 
una entrevista, no exigia el mateix grau de formalitat la redacció 
del teleprompter (valencià escrit per a ser dit) que el valencià es-
pontani de la presentació d’un programa de música.
En este context, doncs, naixia la televisió dels valencians, el que 
actualment es coneix amb el nom de Grup Radiotelevisió Valen-
ciana (RTVV). Era 1989, uns anys després que la llengua escrita 

començara a estudiar-se a les escoles. No hi havia cap precedent 
de valencià audiovisual, però sí que es disposava de l’experiència 
d’altres televisions autonòmiques que emetien en llengües que no 
foren el castellà, com és l’eusquera en ETB (1982), el català en 
TV3 (1983) i el gallec en TVG (1985), de les quals la que més podria 
acostar-se a la realitat sociolingüística era la catalana.

En este sentit, una de les polèmiques més rabiüdes en la llengua 
de la comunicació de masses va ser la dels models heavy i light, 
polèmica que ja venia de molt antic, entre els partidaris d’un llen-
guatge culte (arcaistes, poetes de guant) enfront dels partidaris 
d’un llenguatge més popular (moderns, poetes d’espardenya).
Ja al segle XV en teníem un exemple, entre Bernat Fenollar (Re-
gles d’esquivar vocables e mots grossers e pagesívols, 1487) i 
Jaume Gassull (Brama dels llauradors de l’Horta Valenciana 
contra el venerable mossén Fenollar, 1489). Fenollar adopta una 
actitud purista i defensa l’ús de mots correctes/incorrectes se-
gons s’adeqüen a les varietats de València i Barcelona. Gassull 
refusa este centralisme del model urbà defensant els usos reals 
de la llengua dels llauradors valencians (model rural).
Així mateix, autors valencians del segle XVII com Carles Ros o B. 
Escorigüela propugnaven també que el model lingüístic de Va-
lència ciutat era el millor.
Fins i tot no fa massa, el nostre dissortat filòleg valencià Josep 
Giner i Marco (1912-1996) proposava que la pauta de correcció 
idiomàtica havia de ser el valencià de València. Per contra, M. 
Sanchis Guarner pensava que el model de valencià culte ha-
via de ser el valencià dels pobles, de la ruralia valenciana.



La qüestió és que la polèmica heavy/light va esguitar els primers 
mitjans de comunicació en català. És el cas del diari Avui, nas-
cut en 1976, que usava el model escrit literari —heavy— fins 
que onze anys després, el 1987, Ricard Fité va tornar al periòdic 
com a cap de serveis lingüístics i va reorientar la llengua cap a 
un model més acostat al carrer —light—. Precisament R. Fité, 
F. Toutain (TV3) i X. Pericay (Diari de Barcelona) van fundar el 
Grup d’Estudis Catalans (GEC), que reaccionaria contra l’acade-
micisme de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La publicació més 
emblemàtica va ser el llibre El barco fantasma (1992), que reco-
llia escrits de persones relacionades amb el món de l’assessora-
ment lingüístic als mitjans de comunicació catalans.
Precisament una de les acusacions més greus que es feren —i 
es fan— a la llengua catalana dels media és que esta és fruit 
del sector lightista, del grup de filòlegs que es va implantar als 
principals mitjans de comunicació catalans. Ells serien els au-
tors de llibres d’estil com el del Diari de Barcelona (1987), el de 
TV3 (1995), el de l’Avui (1997)... Segons G. Bibiloni, el llibre d’estil 
que supera amb escreix tot este complex d’inferioritat és el llibre 
d’estil del periòdic digital Vilaweb. Actualment, totes aquelles 
publicacions tenen el seu reflex en el llibre d’estil digital de la 
CCRTV, http://esadir.cat, un web interactiu que s’actualitza cons-
tantment.
I diem això perquè esta manera de veure la llengua dels mitjans 
va influir en gran manera els inicis de RTVV, que no va quedar 
al marge de la polèmica dels partidaris d’un model de llengua 
acostat més a la realitat popular —el valencià que ara es par-
la— i els partidaris de la llengua culta i la que s’havia vehiculat 
a l’ensenyament.

Ni els estudiosos valencians (amb articles de M. J. Cuenca, Llu-
ís Polanco, Miquel Nicolàs, Emili Casanova, Josep Lacreu, Toni 
Mollà, G. Bibiloni...) es van posar d’acord ni la societat valenciana 
tampoc. I a hores d’ara tenim el que tenim: una mescla, un híbrid 
de varietats lingüístiques i, sovint, una mala competència —per 
no dir incompetència d’alguns— en l’ús adequat dels registres 
de la comunicació.
Això no lleva, però, la gran quantitat de periodistes o comunica-
dors que mostren una voluntat més que exagerada per la pro-
núncia correcta del valencià. És més, al nostre parer, tot i que 
institucions com Canal 9 organitzen cursets per a pronunciar bé 
les vocals i les consonants genuïnes valencianes, caldria que 
tots estos organismes, tant públics com privats, exigiren algun 
tipus de requisit per tal d’establir un filtre en la qualitat lingüísti-
ca dels seus treballadors.

Respecte d’aquells estudis sobre l’accés del valencià als usos 
públics dels mass media, cal ressenyar el treball de Toni Mollà, 
que en 1990 publicava la seua obra magna —és clar, tret dels 
treballs monstruosos que ha dut a terme en el camp de la socio-
lingüística, que el situen com a autor de primera fila—, l’embrió 
del llenguatge periodístic actual: La llengua dels mitjans de co-
municació (Bromera, Alzira). No debades, Josep Lacreu va trau-
re a la llum el famós Manual d’ús de l’estàndard oral (Universitat 
de València, 1991). Estes dos obres eren —i ho són encara— de 
consulta obligatòria en totes les ràdios, televisions i periòdics 
que usen el valencià com a instrument de comunicació.



El precedent d’estos opuscles havia de ser forçosament la Uni-
versitat, més concretament l’Institut Interuniversitari de Filolo-
gia Valenciana (IIFV), qui, davant la imminent posada en marxa 
d’una televisió valenciana, va organitzar una Jornada sobre la 
Llengua Oral als Mitjans de Comunicació (5 i 6 de març de 1987), 
les actes de la qual es publicarien en 1990 sota el títol La llengua 
als mitjans de comunicació, quan la TVV era ja una realitat. En 
la presentació d’este llibre, Antoni Ferrando destaca que el ter-
mòmetre de la voluntat de normalització lingüística del Govern 
valencià no podia ser altre que «l’adequació, la coherència, la 
genuïnitat i el prestigi dels models lingüístics que s’hi usen».
Però la influència decisiva en el model de llengua comunicatiu 
va ser, sens dubte, la de Mollà, atés el seu càrrec de lingüista 
(corrector o assessor lingüístic, que en això també hi ha qui fa 
polèmica) de Canal 9. Precisament, el llibre d’estil d’esta casa li 
és atribuït, juntament amb altres assessors d’aleshores —com 
ara Lluís Fornés. El títol d’este opuscle, mai publicat i considerat 
com una espècie de tabú inabastable, és molt curiós i diu molt 
de la situació del valencià de 1989: «Normes d’estil de Canal Nou 
Ràdio i model(s) lingüístic(s) de la RTVV» (exemplar multicopi-
at).
El llibre d’estil de RTVV —en gran part, rèplica del de T. Mollà— 
advoca per un model de llengua basat en tres eixos: la normativa 
vigent (les Normes del 32, tot i que són ortogràfiques i Canal 9 
necessita normes ortofòniques), el valencià general (com a va-
rietat diatòpica; a manera d’eslògan, «parlar bé sense que es 
note») i la situació comunicativa (el tipus de programa; cal tenir 
en compte els contextos abans que no els textos).
En definitiva, este exemplar multicopiat descriu un model de 
llengua oral i escrita i advertix que es tracta només d’una pro-
posta lingüística «a partir de la qual es puguen dissenyar uns 
models lingüístics funcionals per als mitjans de comunicació de 
masses de finals del segle XX». És clar, ara que som al segle XXI, 
estos models han estat superats i, sovint, substituïts per altres 
que s’adapten a la realitat comunicativa del moment.

L’any 1990 l’Institut d’Estudis Catalans treia a la llum el primer de 
dos opuscles que tractaven la fixació de l’oral: «Proposta per a 
un estàndard oral de la llengua catalana / I. Fonètica»; en 1992 
eixiria el segon opuscle: «II. Morfologia». Estos treballs eren con-
tinuadors dels que s’havien publicat en valencià. De fet, adopten 
les etiquetes que havien superat aquella de correcte/incorrec-
te i adopten les més modernes adequat/no adequat. Es tracta, 
efectivament, de les dos etiquetes àmbit d’ús (general, si el tret 
es manté en almenys dos dels cinc grans dialectes, / restringit, 
si només es mantenia en un únic dialecte) / registre (formal o in-
formal). Estes denominacions estaven matisades per altres com 
admissible, no admissible, recomanable, no recomanable...
Havíem dit que la normativa ortogràfica del que P. Fabra anome-
nava llengua literària (estàndard escrit) sí que la teníem més o 
menys delimitada. Tothom té clar si s’escriu platja-plaja o bullir-
bollir (a pesar que els estudis demostren altres solucions pos-
sibles). L’estàndard oral, però, no havia tingut la mateixa sort i 
s’havia quedat en estudis com els de Ferrando, IEC, IIFV... Fins 
que l’any 2006 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució 
encarregada de vetlar pel bon ús i la difusió del valencià, va 
publicar el Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià 
(DOPV) i la Gramàtica Normativa Valenciana (GNV). En el pri-
mer s’inclou un apartat amb el títol «L’estàndard oral valencià» 
(DOPV, p. LXI-LXXV); en el segon, «La pronunciació estàndard 
del valencià» (GNV, p. 20-33).
Els dos capítols són idèntics i poden considerar-se a hores d’ara 
com la normativa oral preceptiva —oficial— que els mitjans de 
comunicació tenen el deure de practicar i de difondre.

No es pot governar a gust de tothom. Em pense que esta és una 
gran veritat i que, ben entesa, ens podria ajudar moltíssim més a 
la dignificació de la llengua dels valencians. És a dir, que o hi ha 
una normativa oral clara (com ho ha pretés l’AVL) o el vaixell (el 
barco fantasma dirien els del GEC) se’ns afona.



Quan diem tothom ens referim als dos sectors heavy i light extra-
polables a la realitat valenciana: aquells que són partidaris del 
valencià tradicional, del valencià dels nostres avantpassats i del 
valencià del carrer enfront dels partidaris del valencià clàssic, 
de l’estàndard (?) vehiculat a l’ensenyament arran de la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià (LUEV, 1983), dels escriptors més 
nostrats que han confegit el model literari del segle passat, el 
segle XX.
El futur del valencià, si volem que el valencià comunique, ha de 
passar forçosament per una concòrdia social: ni els més exacer-
bats catalanistes ni els més purs defensors del secessionisme 
lingüístic, cap d’ells no pot tenir l’última paraula. Calen models 
híbrids, varietats que funcionen (diafàsiques, funcionals, segons 
la teoria dels registres), ja que l’objectiu de tota comunicació és 
l’eficàcia. Ens cal, doncs, una llengua eficaç. Però no per això 
hem de caure en l’empobriment lingüístic, sinó en l’enriquiment 
de cada situació i cada tipus de programa. Cal buscar, en de-
finitiva, un model lingüístic que li siga propi, a la comunicació 
social en valencià, que es confegisca com un equilibri perfecte: 
ni massa light ni massa heavy.
Els mitjans de comunicació d’abast generalista (Canal 9, Ràdio 
9) i els d’àmbit local (ràdios i televisions) no són la salvació de 
la llengua, però sí que marquen, al nostre parer, el procés de 
dignificació d’un model real de valencià, el model dels nostres 
parlants, siguen de poble o de ciutat.
En este sentit, hem de lloar la tasca de Canal 9 i de Ràdio 9 (tot 
i que tenen models lingüístics diferents, pel simple caràcter di-
ferent de fer ràdio i de fer televisió) envers la llengua dels va-
lencians. Tot i que van nàixer ja amb la polèmica de si havien de 
ser 100% en valencià o no (ara Punt 2, el segon canal de TVV, sí 
que ho ha aconseguit i amb una molt bona qualitat), a ningú se li 
escapa que la llengua de la comunicació en valencià —parlar de 
falles, de la caiguda del mur de Berlín, de Fórmula 1 o de pilota 
valenciana— ha fet molt per la normalització de la llengua. La 
sèrie Bola de Drac Z va ensenyar més valencià als nostres joves 
universitaris i postuniversitaris d’ara que moltes hores de docèn-

cia al col·legi i a l’institut —sense menystenir, és clar, la tasca 
dels professors de valencià.
No voldríem acabar la nostra intervenció sense anomenar una 
de les descripcions més exactes sobre el tema que ens ocupa. 
Tota llengua lluita entre dos forces —en paraules de l’eminent 
professor Joan Veny—, una de centrífuga, que tendix a la di-
ferenciació (llengua històrica, els dialectes rebuts per tradició), 
una de centrípeta, que tendix a unificar, amb criteris de la majo-
ria (llengua estàndard, comuna o literària).
Al nostre entendre, el valencià només comunicarà si es busca 
l’equilibri exacte entre els usos públics estàndards i els usos pri-
vats o col·loquials. No tenim fórmules secretes, només voluntat 
de fer-ho bé. No tenim solucions a tots els problemes, però sí 
amor i estima per una llengua mil·lenària, una llengua que no és 
nova, una llengua, la de tots els valencians, que ens fa com som i 
que els mitjans de comunicació haurien de reflectir amb tot l’es-
pectre de detalls. Animem-nos-hi, cada u des del lloc que ocupa, 
i donem-li el que es mereix.



FREDERIC CHAUME VARELA

Vint-i-sis anys després de l’aprovació del primer Estatut d’Autonomia, 
seguim parlant de la necessitat de valencianitzar la vida i costums del 
poble valencià. El que semblaria una de les mesures més naturals en 
qualsevol altre territori, en el cas valencià adquirix unes dimensions 
polítiques i socials que convertixen la llengua, i el seu ús, en una mera 
arma política. Una de les manifestacions més clares d’este estatus 
polític de la llengua és la falta d’interés que els poders públics han 
mostrat envers el valencià durant els anys esmentats.
Ben aviat celebrarem el vinté aniversari de la televisió pública 
valenciana, Ràdiotelevisió Valenciana, i vint anys després seguim 
presenciant una gran part de la seua programació en castellà, vora 
un 50% en la primera cadena, Canal 9. Entenent que, en un primer 
moment, la manca de programes de producció pròpia, associada o 
externa, i l’escassesa de doblatges i subtitulacions de la producció 
aliena era un obstacle important per a aconseguir una televisió ínte-
grament en valencià; vint anys després no es pot trobar una explica-
ció a este fet que no siga la desídia, la falta d’interés, o una agenda 
política clarament dirigida a la reclusió del valencià als àmbits més 
familiars. El mateix diagnòstic és aplicable a les televisions privades 
d’àmbit local i autonòmic, en general. Esta visió real i, alhora, tan 
negativa sols es veu compensada molt parcialment per una segona 
cadena pública minoritària, Punt 2, amb uns nivells de qualitat lingüís-
tica i de continguts envejable, així com per Ràdio 9.
Les línies que seguixen, doncs, s’han d’entendre com un deside-
ratum, com una proposta vàlida per a un territori on encara és 
possible l’ús de la llengua pròpia en els mitjans de comunicació 
públics i privats, i en concret, en la televisió pública que hauríem 
de sentir com a nostra tots els valencians.

Totes les cadenes de televisió amb un cert prestigi disposen d’un o 
diversos llibres d’estil que aconsellen els professionals que hi treba-
llen sobre el model de llengua preferit per la cadena. Els llibres d’es-
til de les televisions coincidixen a propugnar un model de llengua 
entenedor per als espectadors, proper al mode oral, versemblant, 
creïble, natural, àgil i dinàmic. Lluny queden els anys en què única-
ment es podia parlar d’un únic model de llengua, la llengua escrita, 
un model monolític que no casa amb la realitat de cap llengua viva. 
En el cas valencià, s’han fet esforços molt lloables per a descriure 
una llengua oral normativa i alhora versemblant, entre ells, el mag-
nífic Manual d’ús de l’estàndard oral de Josep Lacreu. En el cas de 
la televisió, però, seguim sense disposar de cap llibre d’estil que es 
puga considerar més o menys oficial. El llibre d’estil La llengua dels 
mitjans de comunicació, d’Antoni Mollà, és, segons l’autor, el recull 
de les directrius que en el seu moment ell i el seu equip van formular 
com a guia per als professionals de Ràdio televisió Valenciana, però 
en cap cas l’ens públic l’ha adoptat oficialment com a llibre d’estil 
propi. És més, moltes de les directrius que allí s’inclouen no s’em-
pren habitualment en les tres cadenes de l’esmentat ens.
Els llibres d’estil no són, però, vàlids per a tots els usos possibles 
de la llengua en els mitjans de comunicació (haurien de preveure 
diferents tipus de text, amb diferents funcions, i diferents gèneres 
audiovisuals, per exemple), ni tampoc poden ser mai exhaustius. 
S’imposa, per tant, un llibre d’estil obert i flexible que aprofite les 
noves tecnologies, útil i fàcil de consultar, no monolític, ampliable 
i actualitzable. Un llibre d’estil consultable en línia, elaborat alhora 
pels professionals dels mitjans de comunicació i pels acadèmics i 
investigadors en este camp, i dirigit pel màxim òrgan regulador del 



valencià, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tant per als profes-
sionals que treballen en l’àmbit de la producció pròpia (periodistes, 
guionistes, correctors, actors, directors, etc.), com per als que tre-
ballen en la producció aliena (traductors, adaptadors de diàlegs, di-
rectors de doblatge, actors i actrius de doblatge, etc.), és substancial 
un far que els il·lumine i guie en els diversos i constants moments de 
dubte que acompanyen la seua trajectòria professional.

Els llibres d’estil no són immanents, la llengua està viva i, per tant, el 
llibre on es recullen els usos adequats per a cada acte comunicatiu, 
en el nostre cas els mitjans audiovisuals, ha d’estar viu per necessi-
tat. Per això, un llibre electrònic permet d’incloure noves formes 
lingüístiques, recuperar-ne d’altres, alimentar el lèxic, repensar la 
sintaxi o la morfologia, actualitzar la fonètica o la fraseologia, etc. Un 
llibre d’estil en format escrit no seria útil ni fàcilment accessible per 
als professionals, es quedaria ràpidament desfasat i seria, necessà-
riament, incomplet. El llibre d’estil electrònic permet actualitzacions 
constants i incorporacions de noves directrius i solucions de dubtes.
A banda del format, en són necessàries altres consideracions. Com 
ja s’ha argumentat, el model de llengua no pot ser monolític, unifor-
me i vàlid per a tots els casos possibles. En un principi, caldria divi-
dir el llibre electrònic en dos grans blocs: la llengua de la producció 
pròpia (incloent-hi la producció associada o externa) i la llengua de 
la producció aliena traduïda. Així, en un primer nivell caldria distin-
gir si el producte audiovisual és propi o forà, i proposar diferents 
alternatives per a cada cas. El grau d’articulació fonètica, o el res-
pecte gramatical o lèxic a la llengua estàndard, no és, per conven-
ció, el mateix en una producció pròpia (sèrie de televisió, concurs, 
programa d’entreteniment) que en una producció aliena traduïda 
(cinema, sèries de televisió o dibuixos animats). L’herència històrica 
respecte de les expectatives de l’audiència envers estos productes 
pesa espectacularment sobre el model de llengua utilitzat.

En un segon nivell, una volta distingits els productes propis dels 
aliens traduïts, cal analitzar cada gènere audiovisual i dissecar-ne 
les característiques. És obvi que en la producció pròpia el nivell de 
llengua d’un telenotícies serà diferent del d’una sèrie de televisió, 
o del d’un concurs. De la mateixa manera, el nivell de llengua de la 
producció aliena traduïda dependrà també del gènere audiovisual 
traduït, i serà ben diferent en el cas dels documentals i del cinema 
o de les sèries de televisió i dels dibuixos animats, per exemple.
En un tercer nivell, i en el cas de la producció aliena traduïda, 
caldria distingir si el producte traduït es doblarà o se subtitularà, 
les dos modalitats de la traducció audiovisual esteses al nostre 
territori i a la Unió Europea. La subtitulació, com a text escrit, no 
es podrà permetre tantes llicències com el doblatge, atés el seu 
caràcter oral i necessàriament versemblant.
Per últim, l’etapa de les prohibicions lingüístiques ha de romandre 
foragitada totalment de qualsevol comunitat que pretenga tindre 
una llengua moderna. En comptes de prohibicions, parlem d’ade-
quació, deixem llibertat als professionals, ajudem-los amb llibres 
d’estil com el que ací es postula, lluitem contra l’autocensura dels 
professionals, qui per por als poders i institucions autolimiten la 
seua creativitat. Prohibicions no, adequació sí; autocensura no, 
creativitat sí; model de llengua únic no, registres lingüístics sí; se-
cessió lingüística no, llibres d’estils diferents i diferenciats sí.

LACREU, Josep (1990): Manual d’ús de l’estàndard oral, Servei de 
Publicacions de la Universitat de València, València. 

MOLLÀ, Toni (1990): La llengua dels mitjans de comunicació, Bro-
mera, Alzira.



REIS JUAN ESTEVE

[...] els castellans no tenen problemes a l’hora d’acceptar una 
llengua estàndard, i mira que en tenen, de variants dialectals... (E. 
Valor, entrevista a La carpeta de Ràdio 9).

Aquest Llibre blanc arriba a falta d’un any per a la celebració del vinté 
aniversari de l’ens RTVV. En aquell 1989 vivíem en un país que deia 
adiós i no adéu quan s’acomiadava, i açò és només una anècdota per 
a il·lustrar el baix índex de normalització en l’ús del valencià que ha 
provocat RTVV en els seus quasi vint anys. Intentarem esbrinar, breu-
ment, les causes de l’empobriment en el llenguatge oral d’aleshores 
ençà, principalment a la ràdio.

Quan Ràdio 9 (aleshores Canal Nou Ràdio) arranca ho fa sota les or-
dres d’un equip que podríem qualificar de «vigilants de la llengua». Tot 
treballador tenia un manual d’estil en el qual es marcava allò correc-
te, allò incorrecte i allò que mai s’havia de dir. També donava pautes 
de comportament tècnic. Val a dir que tant les normes lingüístiques 
com les tècniques s’han perdut, fins al punt que ja ningú sap quin és 
el format estàndard de guió de ràdio, ni com cal indicar amb un gest 
l’entrada d’una font sonora, i a tothora escoltem allò de «gràcies com-
pany [...] per la teua informació», cosa que mai s’ha de fer perquè a 
ningú li agraeixen el treball pel qual li paguen un sou. 
En aquell 1989, per exemple, podia passar (i passà) que el sotsdirector 
telefonara a les set del matí d’un dissabte per a bonegar algú pel fet 
d’haver pronunciat incorrectament la capital d’un país en el butlletí. 
Els lingüistes de la casa feien un seguiment exhaustiu de cada perso-
na que es posava davant d’un micròfon, de manera que almenys una 
volta per setmana «passaves pel lingüista», és a dir, et miraven fil per 

randa cada frase pronunciada en antena. Aleshores enteníem que 
calia fer-ho, perquè tots veníem del castellà. Ràdio 9 era la primera 
emissora en valencià i els treballadors proveníem de la ràdio o de la 
premsa escrita en castellà i, per tant, s’havia de passar una mena de 
quarantena fins que desaparegueren les frases fetes i expressions 
falca en les quals tota persona es recolza quan està en directe o par-
lant en públic.  

En aquest darrer factor, el de l’origen dels treballadors en la premsa 
escrita, rau al nostre parer una de les causes de l’empobriment de la 
oralitat de la llengua. Més preocupats pel pas del castellà al valencià, 
en l’exercici de la professió es va oblidar un element fonamental tant 
per a la ràdio com per a la normalització: el caràcter oral de la llengua 
emprada. Prompte el llibre d’estil va passar al més absolut oblit (de 
fet ben pocs saben que existeix) i els lingüistes assessoren només a 
aquelles persones que els ho demanen. 
A ningú li descobrim la pólvora dient ací que tant la ràdio com la tele-
visió autonòmiques han estat en el punt de mira dels diferents partits 
polítics en el govern, i dins les mateixes sigles dels diferents corrents. 
Si a aquesta realitat marcada per la política valenciana li afegim la 
incoherència en la política de contractació i comiats de la casa (efec-
te de la primera), dibuixem un panorama en el qual hi ha un equip 
de direcció més preocupat per consolidar els seus càrrecs que per 
prendre iniciatives professionals de cap tipus i una plantilla que s’au-
tocensura en moltes ocasions «per si de cas».
Pot semblar que no hi ha cap relació entre la política i l’empobriment 
de l’oralitat. Ben al contrari, però, l’última cosa de la qual s’ocupa 



l’ens, enmig de tant de desori, és de plantejar-se que els seus pro-
fessionals escriguen per a parlar, escriguen tal com es parla i, per 
descomptat, pronuncien correctament cada fonema per tal d’evitar 
que quan ens diuen casa l’oient dubte si es parla d’un habitacle o de 
l’esport que, escopeta en mà, va fent caure animals per la serra.
Si parlem de l’empobriment de l’ús de la llengua i del seu lligam emo-
cional amb l’autocensura, caldrà fer esment d’un fet cabdal en l’ini-
ci del declivi: la llista de paraules no recomanables (censurades en 
definitiva) que va fer arribar l’aleshores director general Amadeu Fa-
bregat, dins la qual es trobava, per exemple, ventall, la qual havia de 
substituir-se per palmito, d’entre un llistat de més de 200 paraules que 
calia no emprar en els guions. Una acció en clau clarament política 
que va començar a minvar la capacitat d’enriquiment lingüístic de la 
plantilla.
Així les coses, podem imaginar que l’última qüestió que es planteja 
l’ens és tindre cura de no perdre, o millor recuperar, el registre oral 
en l’ús de la llengua: evitar l’encadenament de subordinades, emprar 
frases fetes més o menys populars en funció del registre de cada es-
pai o no fer frases massa llargues, entre d’altres. Només afegir que 
quan una persona està sotmesa a una forta pressió, un dels factors 
en els quals primer ho demostra és en la parla, de manera que és difí-
cil tindre fluïdesa i riquesa verbal en condicions com les descrites. Si 
a aquest dibuix afegim el fet que la majoria de les redaccions a qual-
sevol mitjà es nodreixen, quasi exclusivament, de les notes d’agència 
i de les que provenen dels diferents gabinets de premsa, on es dóna 
la informació ja mastegada i en un tipus d’escriptura que no té cap 
cura del llenguatge, arribarem a entendre perquè cada volta més es 
produeixen dos fenòmens: en primer lloc, ens fa la impressió que tots 
els mitjans diuen el mateix i de la mateixa manera —de vegades co-

incideixen frases completes— i en segon lloc, la llengua a les ràdios i 
les televisions s’empobreix de forma generalitzada, tot i que en alguns 
casos, com el que té a veure amb RTVV, siga especialment cridaner 
el cas. 
 L’ens RTVV i Ràdio 9, però, no són les úniques responsables de l’em-
pobriment en l’ús del valencià.

Alhora que naixia RTVV ho feien moltes de les emissores locals del 
País. Es deia aleshores que les locals serien el planter per a l’au-
tonòmica. Fins i tot, es va arribar a pensar en una mena de cadena 
autonòmica. No haguera sigut tan desgavellat pensar que es po-
guera establir algun tipus de col·laboració entre les administra-
cions locals i l’autonòmica per tal d’alimentar-se les unes de l’altra 
i a l’inrevés. Les locals es beneficiarien de la informació més enllà 
de la comarca i dels programes que s’ajustaren a les necessitats 
més generals d’informació, i l’autonòmica tindria en les emissores 
locals una bona font d’entrenament per a professionals, així com 
una xàrcia d’informació de primera mà d’allò que s’esdevé a cada 
poble. Es va deixar perdre aquell intent (en el cas que algú s’ho pro-
posara seriosament) i ara com ara no hi ha cap tipus de relació més 
enllà de les connexions puntuals per als butlletins horaris d’alguna 
emissora aïllada. 
La informació local és la més propera a la gent i la que replega tam-
bé les expressions i girs propis de totes les comarques. Si s’hague-
ra estat en contacte amb la xàrcia d’emissores locals valencianes 
probablement haguérem mantingut, adquirit i recuperat bona part 
del lèxic perdut en els darrers anys, fonamental a l’hora d’escriure 
per a parlar, és a dir, de practicar el llenguatge oral.
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En este estudi es presenta una radiografia de l’edició valenciana en valencià, mitjan-
çant la lectura dels estudis de comerç interior del llibre que es realitzen des de 1999.
D’estes sèries estadístiques es farà una lectura objectiva que ens donarà una visió 
detallada de la seua evolució en quasi una dècada i de l’estat actual de l’oferta.
Com que es busca realitzar una fotografia de la realitat de l’edició en valencià i de 
la seua evolució, la lectura d’estos estudis serà profitosa perquè l’objectiu central 
d’estes investigacions és determinar la facturació de les empreses editorials pri-
vades de la Comunitat Valenciana en el comerç interior, així com aconseguir un 
millor coneixement de l’oferta de llibres i de la seua comercialització, sobretot, 
pel que fa a l’edició en valencià. El nombre de títols editats a l’any, els títols que 
les editorials mantenen en catàleg, la xifra d’exemplars venuts i la distribució 
d’estes xifres segons les matèries editorials, permetran tindre una visió qualita-
tiva del mercat del llibre a la Comunitat Valenciana i en valencià. L’ocupació del 
sector, la distribució geogràfica de la producció i de la venda de llibres, el preu 
mitjà dels llibres, els canals de comercialització dels llibres, la quantitat global 
pagada per drets d’autor, la quantitat destinada a promocionar els seus fons, són 
els capítols que analitzen estos estudis.
Una altra part fonamental del món del llibre, la que dóna sentit a tota una indús-
tria, és el lector. Periòdicament s’elaboren estudis d’hàbits de lectura i de compra 
de llibres. Quin és el seu idioma habitual de lectura? I a més, llig en altres llengües? 
Es buscaran les respostes a estes preguntes.
Finalment, es demostrarà que calen més ajudes a l’edició en valencià que ens 
situe en paràmetres equiparables a les indústries editorials d’altres comunitats 
amb llengua pròpia. 

1.1 La producció editorial
1.2 Els títols en catàleg
1.3 La venda de llibres en el mercat interior
1.4 Vendes a la Comunitat Valenciana de les editorials valencianes
1.5 Evolució de les dades per comunitats autònomes amb llengua 

pròpia



Fou un 25 març de 1474 quan, de l’obrador de Lambert Palmart a 
València, eixien impreses les pàgines de Les obres o trobes en 
laors de la Verge Maria, considerat per alguns com el primer lli-
bre imprés a Espanya. Però, malgrat aquesta precocitat, els va-
lencians no hem gaudit mai d’una indústria editorial important o, 
almenys, equiparable a Madrid i Catalunya.
D’altra banda, la nostra indústria del llibre, igual que la llengua, ha 
patit tots els avatars de la història: castellanització, prohibicions, 
persecucions, etc. I no ha sigut fins a la promulgació de la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià, el 23 de novembre de 1983, prompte 
farà 25 anys, que l’edició en valencià no comença un procés de 
creixement, que en la dècada dels 90 té el moment més important 
pel que fa al naixement de segells i col·leccions.
No seria just obviar els qui al llarg dels anys han mantingut la fla-
ma en un recorregut des de la primera edició en valencià fins a 
la incorporació de la llengua al sistema educatiu, però tampoc és 
aquest l’espai. Hom ja ha assenyalat la necessitat d’elaborar una 
història de l’edició valenciana, aprofitarem ara també per a su-
mar-nos a aquesta reivindicació.
Així, en aquestes pàgines presentarem una radiografia de l’edició va-
lenciana en valencià, mitjançant la lectura dels estudis de comerç 
interior del llibre que des de 1999 es realitzen. D’aquestes sèries esta-
dístiques farem una lectura objectiva que ens donarà una visió detalla 
de l’evolució en quasi una dècada i de l’estat actual de l’oferta.
Però també atendrem l’altra part, la de la demanda, la dels lec-
tors. Presentarem les dades dels últims estudis d’hàbits de lectura 
i compra de llibres, en especial allò que fa referència a la llengua 
de lectura habitual.

Ara centrarem el nostre escrit en la lectura de les dades dels estudis 
sobre comerç interior del llibre de la Comunitat Valenciana que les 
empreses Precisa Research i Conecta Research&Consulting 

realitzen per a l’Associació d’Editors del País Valencià, amb el su-
port de la Conselleria de Cultura, i que presenten unes sèries histò-
riques ininterrompudes de dades des de 1999 fins a 2006, que ens 
permeten precisar l’evolució i les tendències de l’activitat editorial.
La sèrie d’estudis continuarà amb el corresponent a l’exercici 
2007, que estarà llest la tardor de 2008. Però en el moment en què 
estem realitzant aquest escrit encara no estan disponibles les da-
des. És per això que invitem els interessats a resseguir l’evolució 
de l’edició valenciana anualment en aquests estudis sectorials.
Com que busquem realitzar una fotografia de la realitat de l’edició 
en valencià i de la seua evolució, la lectura d’aquests estudis ens 
aprofitaran, perquè l’objectiu central d’aquestes investigacions és 
determinar la facturació de les empreses editorials privades de la 
Comunitat Valenciana en el comerç interior, així com aconseguir 
un millor coneixement de l’oferta de llibres i de la seua comercialit-
zació, sobretot pel que fa a l’edició en valencià. El nombre de títols 
editats a l’any, els títols que les editorials mantenen en catàleg, la 
xifra d’exemplars venuts i la distribució d’aquestes xifres segons 
les matèries editorials permetran tindre una visió qualitativa del 
mercat del llibre a la Comunitat Valenciana i en valencià. L’ocu-
pació del sector, la distribució geogràfica de la producció i de la 
venda de llibres, el preu mitjà dels llibres, els canals de comerci-
alització, la quantitat global pagada per drets d’autor, la quantitat 
destinada a promocionar els seus fons, són els capítols que ana-
litzen aquests estudis.
Cal dir que, per a realitzar els estudis de comerç interior, la infor-
mació obtinguda i analitzada la faciliten les empreses editorials 
de la Comunitat Valenciana que omplin el qüestionari elaborat 
per Juana Vidal, directora dels estudis —per a Precisa Research 
fins a l’any 2005 i per a Conecta Research&Consulting a partir de 
2006—, i aprovat per la Comissió de Comerç Interior del Llibre de 
la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.
Però abans de continuar hem de fer uns aclariments perquè ningú 
siga dut a engany:

Els informes sobre l’edició a la Comunitat Valenciana pre-
senten, amb major nivell de profunditat, les dades que sobre 



l’edició en la dita comunitat autònoma s’ofereixen en l’Estudi 
de Comerç Interior del Llibre a Espanya, i amb especial refe-
rència a l’edició en valencià.
Les dades referides a l’edició, facturació, etc., en valencià es 
refereixen exclusivament als obtinguts per les editorials de la 
Comunitat Valenciana. No es té en compte l’edició en la nos-
tra llengua de les editorials que no es localitzen en aquesta 
comunitat autònoma.
Les dades globals sobre la xifra de facturació per canals, ma-
tèries, etc., es refereixen a les vendes que les editorials de 
la Comunitat Valenciana realitzen a tot Espanya i no sols en 
l’àmbit de la seua comunitat autònoma.
L’àmbit dels estudis són les empreses editorials privades 
associades a l’Associació d’Editors del País Valencià amb 
activitat editorial en el mercat interior, les quals, tot i no cor-
respondre al 100% de les empreses editorials, sí que estem 
en disposició d’afirmar que suposen el 80% de les empreses 
existents i representen el 90% de la facturació.

D’altra banda, el fet que les dades responguen a les editorials que 
pertanyen a l’Associació d’Editors del País Valencià ens duu a la 
necessitat d’estudiar l’univers d’empreses que hi formen part. I 
també la mostra d’empreses que responen a l’enquesta (taula 1).
Des de 1999 el total d’empreses agremiades ha crescut, malgrat 
algunes desercions, un 63,33%, i s’ha passat de 30 empreses fins 
a arribar a les 49 de l’any 2006. Val a dir que a inicis de 2008 el 
nombre d’editorials associades ja ha superat el mig centenar, fins 
a arribar a les 52.
El creixement per trams de facturació també és interessant d’ana-
litzar, ja que l’augment d’empreses de més de 2,4 milions d’euros 
es dóna per la incorporació de les filials de les grans editorials es-
panyoles de llibre de text, encara que també pel gran creixement 
en la facturació d’un parell d’empreses netament valencianes i 
amb una producció fonamentalment en valencià.
La mostra d’empreses, és a dir, aquelles que responen a l’enques-
ta, es manté molt més estable i conserva una important represen-
tativitat del conjunt (taula 2).

Taula 1. Univers d’empreses.

Taula 2. Mostra d’empreses.



llà. I d’altra banda, les editorials que publicaven majoritàriament 
en valencià han incorporat als seus catàlegs el castellà, amb l’ob-
jectiu d’arribar a mercats més grans.
Entendrem la producció editorial com una dicotomia entre la respos-
ta a una demanada i l’aspiració a oferir allò que funciona en altres 
mercats. No s’ha de confondre amb una part segura i una altra de 
risc. És a dir, en el cas valencià repartir l’esforç inversor entre allò 
que l’ús o la necessitat demana al mercat —encara que la resposta 
siga poc rendible— i la il·lusió de treballar en un mercat normal per 
a oferir aquells productes que no són requerits per prescripció.
Pel que fa a la llengua, també trobem el debat entre l’edició en 
castellà —un mercat molt madur i competitiu— amb una de les 
ofertes més grans i riques de l’edició mundial; o bé, l’edició en va-
lencià: una producció determinada per la incorporació del valen-
cià al sistema educatiu, reduïda a un mercat de materials i eines 
d’ensenyament de la pròpia llengua que funciona per prescripció i 
a la demanda d’una petita elit cultural literària.
La lectura instantània de les dades ens presenten una foto fixa 
com la següent:

Els títols editats per les empreses editorials privades i agremi-
ades de la Comunitat Valenciana l’any 2006 va ser de 2.264, la 
qual cosa representa un 3,7% menys que l’any 2005. Respecte 
a l’any 2002, el nombre de títols editats ha augmentat un 5%.
Els exemplars editats ascendeixen a 3,78 milions, amb un 
augment del 0,5% respecte a l’any anterior i una disminució 
de l’1,1% en els últims 5 anys.
La tirada mitjana és de 1.669 exemplars per títol, 69 més que 
l’any anterior.

En valencià s’han editat 834 títols (4 títols més que l’any anterior).
Els exemplars editats en valencià han sigut 1,84 milions, amb 
una disminució del 3,5% en relació a l’any passat (encara que 
augmenta respecte al 2002 un 4,8%).

No podem entrar a analitzar la producció editorial sense determi-
nar abans la tipologia d’empreses editorials pel que fa a l’edició en 
valencià. Així, hem de distingir entre les editorials que publiquen 
exclusivament o quasi exclusivament en valencià i aquelles que 
publiquen exclusivament o quasi exclusivament en castellà. I en-
tre mig, tots els colors del gris, que, per a simplificar, agruparem 
en tres categories. (gràfic 1).
Així, el 62% publiquen exclusivament en castellà o només de ma-
nera molt esporàdica en valencià. L’altre 38% publica amb intensi-
tat desigual en valencià, del qual només el 15% publica exclusiva-
ment o quasi exclusivament en valencià.
Aquesta distribució ha anat canviant els darrers anys. Ha crescut 
el nombre de les editorials que publiquen habitualment en caste-

Gràfic 1. Producció editorial.



La tirada mitjana per als títols editats en valencià és de 2.207 
exemplars per títol, que disminueix en 91 exemplars per títol 
respecte a l’any anterior. La tirada mitjana en valencià és nor-
malment superior a la que s’obté en el conjunt de la producció 
editorial de la Comunitat Valenciana.

Presentarem a continuació una taula on es pot observar l’evolució 
de la producció editorial valenciana, assenyalant d’una banda els 
títols editats, els exemplars produïts d’aquests títols i la tirada mit-
jana, des de 1999 fins a 2006. Fem sempre la comparació entre la 
producció total i aquella feta en valencià (taules 3, 4 i 5).

Taula 3. Títols editats.

Taula 4. Exemplars editats.



universitari, mentre que disminueixen infantil i juvenil i divulgació 
general (taula 7).
En la distribució dels exemplars produïts per matèries, destaca el 
pes de text no universitari, amb un 36,7% del total, seguit d’infantil 
i juvenil, amb un 19,5%. A continuació se situen literatura, amb un 
18,3%, i ciències socials, amb un 14,8%.
La tirada mitjana de 1.669 unitats registra els valors més elevats 
per a diccionaris i enciclopèdies i per a infantil i juvenil, catego-
ries a les quals segueixen divulgació general, literatura i text no 
universitari.
Les matèries que superen la tirada mitjana global per a la Comu-
nitat Valenciana són diccionaris i enciclopèdies, infantil i juvenil, 
divulgació general, literatura, text no universitari i llibres pràctics.

Tres matèries, text no universitari (45,3%), infantil i juvenil (22,7%) i 
literatura (16,5%), aglutinen la major part de títols editats en valencià 

Com pot observar-se, el nombre de títols totals ha disminuït durant 
els tres últims anys fins a arribar als 2.264 actuals. Per als títols en 
valencià s’observa una gran estabilitat en els tres últims anys.
El total d’exemplars s’ha incrementat a partir del 2003 fins a acon-
seguir, en el 2006, quasi els 3,8 milions, dels quals un poc menys de 
la meitat estan editats en valencià.

En les següents taules s’ofereixen dades sobre el desglossament dels títols 
editats, exemplars produïts i tirada mitjana per a cada una de les matèries 
editorials, així com les variacions entre les xifres obtingudes (taula 6).
Dues matèries aglutinen el 56% dels títols editats: ciències socials 
i humanitats, amb un 29,4%, i el text no universitari, amb un 26,9%. 
De les restants matèries, destaquen literatura, amb un 13,3%, i in-
fantil i juvenil, amb el 12,5%.
Respecte a l’any anterior s’observa un major pes en ciències so-
cials i humanitats, en text no universitari i en científic i tècnic i 

Taula 5. Tirada mitjana.



Taula 6. Títols produïts.

Taula 7. Exemplars produïts (en milers).



(el 84,5%). De les restants matèries destaca ciències socials i hu-
manitats amb un 9,2%.
El text no universitari, igual que en anys anteriors, continua gua-
nyant pes davant d’infantil i juvenil i literatura, ja que els títols en 

valencià d’aquestes matèries segueixen a la baixa (taula 8). En 
valencià hi ha tres matèries (text no universitari amb un 47,3%, 
infantil i juvenil amb un 26,6% i literatura 18,0%) que concentren 
un major percentatge d’exemplars produïts (91,9%).
Els canvis més notables s’han produït, d’una banda, amb l’incre-
ment per a text no universitari en 43.332 exemplars, i per l’altra, 
amb el descens d’infantil i juvenil en 122.549 exemplars (taula 9).
Com a conseqüència d’una menor producció d’exemplars i el man-
teniment del nombre de títols es produeix una disminució en la tirada 
mitjana, que passa de 2.298 en 2005 a 2.207 en 2006, disminució que 
principalment s’observa en text no universitari, divulgació general i 

editats en valencià en l’edició total és un 36,9%, i aquesta mitjana se 
supera àmpliament per a infantil i juvenil (67,1%), text no universitari 
(62,1%), diccionaris i enciclopèdies (50,0%) i literatura (45,7%).

Per a l’any 2006, el fons de catàleg viu de les empreses editorials valen-
cianes va ser de 13.886 títols, un 10,1% més que l’any anterior. El fons en 
valencià és de 3.868 títols, amb un augment respecte al 2005 del 6,5%.
El percentatge de títols en catàleg en valencià respecte al total 
està al voltant del 28%, i en els últims cinc anys estaríem parlant 
d’un 30% de participació del valencià en el total.

Taula 8. Títols produïts.

científic i tècnic. Al contrari, la matèria en què més ha augmentat la 
tirada mitjana és en diccionaris i enciclopèdies (+3.329).
Si comparem l’edició en valencià amb l’edició total a la Comunitat 
Valenciana per a les distintes matèries, la participació dels títols 



Taula 9. Exemplars produïts (en milers).

Taula 10. Catàleg viu total i en valencià.

El fons editorial suposa 6,1 vegades els títols editats en el 2006 per 
al total i 4,6 vegades per al valencià.
En la següent taula es pot observar l’evolució del fons editorial de 
les empreses privades de la Comunitat Valenciana, tant per al total 
com per als editats en valencià (taula 10).

Del total, la major participació en 2006 (i també en 2005) corres-
pon a ciències socials i humanitats, amb un 33,9%, seguida per 
literatura (17,8%) i text no universitari (16,6%).
En el catàleg en valencià destaquen, un any més, text no universitari 
amb un 31%, infantil i juvenil amb un 23,7% i literatura amb un 20,7%.



Com ja s’ha dit, un 27,9% dels títols en catàleg estan en valen-
cià. Superen aquesta mitjana en 2006 diccionaris i enciclopèdi-
es amb un 62%, infantil i juvenil amb un 59,8%, text no universi-
tari amb un 51,8%, divulgació general amb un 34,3% i literatura 
amb un 32,3% (taula 11).
El pes de l’edició en valencià respecte del total de l’edició de les 
editorials valencianes va minvant progressivament, i perd 7 punts 
percentuals des de 1999 en passar del 34,9% a només el 27,9%.
Per matèries, s’observa un descens generalitzat, però cal des-
tacar el descens en la participació de l’edició de literatura 
infantil i juvenil en valencià. Aquest fenomen s’ha produït per 
l’aparició de noves col·leccions en castellà i, sobretot, per la 
clara tendència a la traducció al castellà per les mateixes edi-
torials d’una bona part de l’edició en valencià. Així es busca 
una major rendibilitat de les inversions en drets i en producció 
dels llibres en color.

La xifra de facturació obtinguda per vendes de llibres en el mer-
cat interior, calculada a preus de tapa, IVA inclòs, ha sigut de 
31.240 milers d’euros l’any 2006. Respecte de l’any anterior el 
creixement és de 3,0% i un 27,3% d’increment sobre l’any 2002.
Per als llibres editats en valencià, la xifra de facturació és de 
15.060 milers d’euros, un 14,5% més que l’any anterior i un 15,2% 
més que el 2002.
La facturació per la venda de llibres en valencià representa prop de 
la meitat de les vendes totals. La mitjana en els últims cinc anys ha 
sigut del 46,6% (taula 12).
L’evolució de la facturació de les distintes matèries no és uniforme 
amb la de la facturació global, i així l’evolució matèria a matèria 
respecte al 2005 ha sigut:

Taula 11. Títols vius en catàleg. Percentatge valencià/total.



El text no universitari augmenta un 14,1%, i també experimen-
ten notables augments divulgació general, amb un 10,1% més 
de xifra de vendes, i diccionaris i enciclopèdies, que aug-

menta un 31,3%. Cal mencionar els augments espectaculars 
de llibres pràctics i còmics, de poca quota encara però que 
emergeixen respecte a anys anteriors.

Taula 12. Evolució de la xifra de facturació.

Taula 13. Xifra de facturació total (en milions d’euros).



Disminueixen la facturació respecte al 2005 les matèries de: 
científic i tècnic i universitari un 17,9%, infantil i juvenil un 8,7%, 
ciències socials i humanitats un 8,3% i literatura un 4,1%.

Sobre la facturació total, el text no universitari continua sent un 
any més la matèria que més diners factura, amb 39,3% sobre el 
total, seguit de ciències socials i humanitats amb 25,2%, infantil 
i juvenil amb 13,1 i, finalment, literatura amb un 12,9%. Aquestes 
quatre matèries sumades suposen el 90,5% de la facturació total 
de les editorials valencianes en 2006 (taula 13).
La facturació en valencià s’aconsegueix, fonamentalment, del text 
no universitari, perquè suposa el 61,7% sobre el total facturat en la 
dita llengua, quasi 10 punts més que en el 2005. A aquesta matèria 
li segueixen de lluny infantil i juvenil (18,7%) i literatura (10,1%). 
Solament aquestes tres matèries constitueixen el 90,5% sobre la 
facturació total en valencià.

Analitzant l’evolució, a preus corrents, en els últims cinc anys 
de la facturació total i per a les distintes matèries per al total 
de l’edició i per a l’edició en valencià, s’observa que la factu-
ració total, que ha augmentat un 27,3% en els últims cinc anys, 
està influïda per l’augment de literatura (51,9%), infantil i juve-
nil (43,8%) i altres matèries (233,6%) entre les quals destaca 
ciències socials i humanitats. Ha descendit la facturació total 
en llibres de text (-21,7%). El contrari ocorre amb la facturació 
en valencià, on la matèria de text no universitari augmenta un 
35,7%, la d’infantil i juvenil un 4,3%, la de diccionaris i enciclo-
pèdies un 69,7% i disminueix en totes les altres (taula 14).
Com es pot observar en la taula, en 2006 el pes de la facturació 
en valencià de les matèries de text no universitari, diccionaris 
i enciclopèdies i divulgació general suposen més del 75% de la 
facturació respectiva de cada una d’estes.

Taula 14. Xifra de facturació en valencià (en milions d’euros).



Tot i això, atenent a la mitja dels huit anys, que assenyala clara-
ment les línies de tendència, s’observa també el gran pes que ma-
tèries com la literatura infantil i juvenil tenen dins la facturació en 
valencià (taula 15).
Les vendes que les empreses editorials agremiades d’Espanya re-
alitzen en el comerç interior són de 3.014,24 milions d’euros l’any 
2006, dels quals un 8,25%, 248,70 milions d’euros, es realitzen a la 
Comunitat Valenciana (taula 16).
Les vendes que les editorials privades i agremiades de la Comuni-
tat Valenciana realitzen a tot Espanya ascendeixen a 31,24 milions 
d’euros, dels quals el 66,5%, 20,78 milions d’euros, es venen en la 
mateixa Comunitat (taula 17).
 D’altra banda, dels 15,06 milions d’euros que aquestes editorials 
venen pels textos editats en valencià, entorn del 91%, 13,67 milions 
d’euros, es ven en aquesta Comunitat (taula 18).
Com a resum del que hem dit anteriorment s’obté que, de les 
vendes totals de llibres que es realitzen a la Comunitat Valencia-
na (248,70 milions d’euros), entorn del 8% procedeix d’editorials 
valencianes. I en l’últim any, el 65,76% d’aquesta facturació cor-
respondria a llibres editats en valencià (taula 19).

Taula 16. Vendes de les editorials privades d’Espanya a la Comunitat Valenciana.

Taula 17. Vendes de les editorials valencianes a la Comunitat Valenciana.

Taula 18. Vendes de les editorials valencianes a la C. Valenciana i en valencià. 

Taula 15. Percentatge de la facturació en valencià respecte del total.



Algú pot pensar que aquestes dades palesen la debilitat de l’edició va-
lenciana i la seua dependència respecte del mercat prescriptiu esco-
lar (entés com la suma de la literatura infantil i juvenil i el llibre de text 
no universitari). Doncs hem de dir que aquestes dues circumstàncies 
no són alienes a cap de les comunitats autònomes amb llengua pròpia, 
tant pel que fa a la producció com també a la facturació.
Pel que fa a l’edició, es poden observar percentatges semblants en 
les quatre comunitats autònomes amb llengua pròpia, amb petites 
variacions. Tal vegada cal destacar la feblesa de l’oferta de llibres 
de divulgació, temps lliure i altres matèries (taula 20).
Vistes per facturació, només les vendes de les editorials catala-
nes tenen un comportament equiparable al conjunt del mercat de 
l’Estat. Les altres tres comunitats autònomes mostren una major 
dependència del mercat escolar (taula 21).

Una altra part fonamental del món del llibre, la que dóna sentit a 
tota una indústria, és el lector. Per a ell s’escriuen i s’editen els 
llibres. I simplement analitzant les vendes de les editorials ja po-
dem inferir les seues característiques. Però a més, periòdicament 
s’elaboren estudis d’hàbits de lectura i de compra de llibres.
Entre les moltes preguntes que inclou l’enquesta, la de major re-
llevància per a nosaltres pot ser aquesta: «Quin és el seu idioma 
habitual de lectura? I a més, llig en altres llengües?»
Aquesta és la pregunta que, referida a l’idioma de lectura, fa l’Es-
tudi d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a la Comunitat Valen-
ciana 2007, elaborat per l’empresa Conecta per a la Conselleria 
de Cultura.
I la resposta és aclaparadora: el castellà és l’idioma en què lligen 
habitualment llibres el 92,2% dels entrevistats, tan sols un 3,9% 
dels lectors lligen habitualment en valencià. Si s’observa l’idioma 
habitual i l’ocasional, el 45,0% dels lectors majors de 14 anys llig 
en la llengua autonòmica i un 41,1% són lectors ocasionals.
La capacitat de lectura en valencià entre el 55,0% dels que no han 
declarat el dit idioma, ni com habitual ni com ocasional, és del 

Taula 19. Comparatiu de les vendes a la Comunitat Valenciana davant de les vendes 
de les editorials valencianes.

Taula 20. Percentatge d’edició en llengües autonòmiques segons els gremis.



62,9%. Si ho referim al total de lectors seria del 34,6% que, sumat 
al 45,0% de lectors habituals més ocasionals, dóna un percentat-
ge del 79,6%. Es pot concloure que huit de cada deu lectors re-
sidents a la Comunitat Valenciana coneix l’idioma suficientment 
per a llegir (45,0%) o l’entén prou per a poder fer-ho (34,6%).
Atenent a l’evolució dels tres últims anys, tot i la variació obser-
vada en l’índex de lectors habituals en valencià en 2007, el total 
de lectors en valencià decreix, així com el total dels que conei-
xen el valencià es manté, tal i com es pot veure la taula 22.
Si, en canvi, atenem a la tipologia de lectors i la seua població, lli-
gen més en valencià els joves, els que tenen estudis universitaris, 
els que viuen en poblacions de fins a 50.000 habitants, a Castelló i 
els estudiants. Així ho veiem a la taula 23.
I també la capacitat per a llegir en valencià és major en els col-
lectius citats, excepte en el que es referix a la grandària de pobla-
ció, que en aquest cas és major en les capitals que en els muni-
cipis mes xicotets. També en aquest cas la província de València 
adquireix major rellevància. Ho veiem a la taula 24.
Comparat l’índex de lectura habitual en la llengua pròpia entre els 
diferents territoris de l’Estat, només Navarra se situa per baix dels 
registres valencians. És a dir, la resta de territoris tenen un nom-
bre major de lectors habituals en la seua llengua (taula 25).

Taula 21. Percentatge de facturació en llengües autonòmiques segons els gremis.

Taula 22. Hàbits de lectura.



   

Taula 23. Hàbits de lectura.



Taula 24. Hàbits de lectura.



I davant d’aquells que pensen que les edicions en valencià ja reben 
prou ajudes o bé que vivim còmodament instal·lats en una cultura 
subvencionada, els direm que la realitat és ben bé al contrari. Per 
a demostrar que la indústria editorial valenciana necessita més su-
port i que és una de les que menys ajudes rep pels seus governs, 
presentarem un breu resum de les magnituds de l’edició en llengua 
pròpia als diferents territoris de l’Estat, de les diferents línies d’aju-
des que reben dels seus governs autonòmics i, finalment, el reparti-
ment estadístic per títol i per exemplars publicats (taula 26).
Les xifres són suficientment eloqüents. Fins i tot Catalunya, amb 
una indústria editorial potentíssima i hiperconcentrada, ofereix 
més ajudes a cada títol publicat en català. Per no parlar de comu-
nitats autònomes amb realitats culturals més parelles a la nostra 
— com ara Galícia o Euskadi—, on les ajudes per títol multipliquen 
per 3 les valencianes. 
Però les ajudes a l’edició no són suficients. La gran feblesa de la 
nostra realitat està en els lectors. Ens cal un pla de foment de la 
lectura en valencià. Un gran compromís polític i social amb la pro-
moció de l’ús de la nostra llengua, com també estan fent ja altres 
com unitats autònomes.

 
Taula 25. Índex de lectura habitual en la llengua pròpia entre els diferents territoris 
de l’Estat.

Moltes són les dades i les xifres exposades i, per tant, moltes tam-
bé poden ser les lectures i les comparacions. Tot i així, encara 
podríem oferir dos punts de vista més per a completar una visió 
polièdrica: la creació i la comercialització. És a dir, la salut de la li-
teratura valenciana i la seua capacitat productiva qualitativament 
i quantitativa; i també la presència i visibilitat del llibre en valencià 
a les llibreries. Però crec que aquests aspectes seran abordats 
específicament en aquest treball per altres persones.
Per a resumir, direm que en el que portem de tercer mil·lenni (1999-
2006) l’oferta editorial en valencià ha crescut de manera estable 
un 26,4% en títols i un 34,1% en exemplars. I que aquesta produc-
ció ha aprofitat per a fer que la facturació puga créixer un 54,1%, 
en passar dels 9,7 milions de 1999 als 15 milions d’euros de 2006. 
El major creixement s’observa en el catàleg viu, que ha augmentat 
un 72,6% en passar de 2.105 als 3.868 títols.
És a dir, les empreses editorials valencianes han fet un gran esforç 
en professionalització que els ha conduït a una major eficàcia pro-
ductiva i a uns millors resultats comercials que, per altra banda, 
han reinvertit en un fort increment de l’oferta de nous títols al ca-
tàleg. Així, l’oferta de llibres en valencià és cada vegada més rica, 
variada i està a l’altura d’altres ofertes editorials en llengua pròpia 
de l’Estat espanyol.
Ara bé, el que cal és incrementar l’índex de lectors: si els indica-
dors de lectors assenyalen que els valencians estem entre els que 
menys llegim, el tema és més greu referit a la lectura en valencià. 
Els lectors habituals en valencià són un percentatge quasi residual, 
que oscil·la entre el 2% i 4%. Encara sumats als lectors ocasionals 
en valencià no arriben a la meitat de la població (45%). Tot i açò, i 
de cara al futur, cal destacar la gran diferència, de més de 20 punts, 
entre la mitjana i les generacions més joves (de 14 a 24 anys).
Fins ací la presentació de dades. I ara? Com hem d’intervindre? 
Evidentment cal un increment en la política d’ajudes a l’edició en 
valencià que ens situe en paràmetres equiparables a les indústries 
editorials d’altres comunitats amb llengua pròpia. És a dir, cal una 
política cultural que destaque la nostra personalitat cultural i que 
busque la repercussió social. Cal buscar ajudes que donen suport 
a les editorials en els seus punts febles.



 
Taula 26. Ajudes a l’edició.



ROSA SERRANO LLÀCER

La llengua és la matèria primera de l’ofici d’editor. El camí d’ex-
pressió del saber, de la hipòtesi, de totes les ficcions possibles, de 
la descripció punyent de la realitat, de la circulació productiva del 
pensament que genera altres pensaments.
La llengua és, com bé sabem tots, un dels trets identitaris més im-
portants d’un poble. Una de les parts de la bastida que el fa créixer. 
La societat es vertebra, precisament, gràcies a la fortalesa de la 
bastida que la sosté i madura gràcies a l’adhesió dels seus in-
tegrants als trets identitaris que la defineixen, que la fan pròpia, 
diferent, que li atorguen entitat de poble entre els pobles del món. 
La societat valenciana avança en la mesura que avancen tots els 
seus àmbits de creació, convivència i productivitat; del món de 
l’economia, amb totes les seues concrecions específiques, al món 
de la cultura, amb un flux continu d’interinfluències entre cultura i 
economia, entre economia i cultura. I és en el camp de la cultura 
on els editors juguem un paper important, ja que el llibre i la lec-
tura són, sens dubte, un dels territoris més necessaris i fructífers 
en aquest àmbit. 
L’Associació d’Editors del País Valencià, des que va nàixer l’any 
1990, utilitza el valencià com a vehicle de comunicació associatiu: 
oral i escrit, intern i públic. I ho fa, i ara és el moment de reconéixer-
ho públicament, perquè aquest va ser per als editors i editores que 
la posaren en marxa un tret fundacional. N’eren tan sols un grapat 
aleshores, i ara l’AEPV té ja 52 editorals agrupades. Els anys han 
passat i l’Associació s’ha obert a empreses que no editen única-
ment en valencià, però el valencià continua sent el seu vehicle de 
comunicació, en valencià es fa circular electrònicament la memòria 
de la nostra activitat associativa o dels projectes en marxa. La pre-
ocupació pels índexs de lectura en valencià impregna moltes juntes 

directives i recorre, amb rigor i compromís, totes les propostes que 
passem a l’Administració per tal de pal·liar aquest dèficit. Tots els 
debats sobre la llengua, sobre la seua fragilitat quant a l’ús i el pres-
tigi social que es mereix, tota la programació d’activitats encamina-
des justament a guanyar terreny en la visibilitat i l’orgull d’emprar 
el valencià com a instrument de cultura i d’identitat és acceptat, en 
pes, per totes les editorials associades.
Per a què fem llibres en valencià els editors valencians? Perquè 
és la manera més solvent de fixar l’idioma propi, de dotar el nostre 
aparell educatiu d’instruments útils per als aprenentatges curri-
culars. Perquè som tan conscients com els membres de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua que el valencià ha de traspassar les 
fronteres escolars i ser el referent d’unes propostes d’oci i enri-
quiment culturals a través de la lectura creativa de la producció 
dels nostres escriptors i escriptores, i també mitjançant les tra-
duccions, de la literatura ampla i diversa que es fa al món ample i 
divers. Món global i intercomunicat, on també volem fer present la 
producció literària valenciana.
En aquest camí hem confluït amb l’AVL en dues línies de col-
laboració ben concretes: en primer lloc, en les propostes per a un 
llibre d’estil que servisca de marc de referència a les editorials va-
lencianes per a l’elaboració de materials curriculars en valencià. 
En segon lloc, en el compromís de difusió del llibre valencià en les 
fires internacionals, on tenim molt a fer i a descobrir.
Els editors tenim clar que per als valencians i valencianes, grans 
o menuts, llegir no és tan sols un entreteniment i que el fet de dis-
posar d’una competència lectora en llengua pròpia i de trobar a 
l’abast una oferta completa i suggeridora, a més d’incrementar el 
plaer de la lectura, porta oberta al misteri i a la tensió vital, invita 



també a la producció i al convenciment de l’eficàcia comunicativa 
i creadora de la llengua que estimem i que és la nostra.
Els editors volem esborrar les fronteres de l’idioma. Volem superar 
la marginalitat que de vegades té, com als índexs de lectura en 
valencià. Volem contribuir a difondre l’edició en la llengua pròpia 
dels valencians, posar en valor la llengua i demostrar la seua ren-
dibilitat econòmica.
Venim d’un temps, passat gloriós en unes etapes i dolorosament 
agressor en unes altres. Però el present i el futur són els que ens 
han de mobilitzar ara: i el present vol dir ja la modernitat de suports, 
d’espais comunicatius, d’opcions d’accés a l’oci, al coneixement. 
L’AEPV continuarà utilitzant la mateixa matèria primera —el valen-
cià— fidelment i combativament, perquè la llengua és la forma de 
sentir-nos arrelats a la nostra cultura i realment útils i eficaços.



PERE DUCH I BALFAGÓ

L’any 1968 va obrir les portes la llibreria Tres i Quatre a València, 
un matiner i agosarat espai que donava aixopluc al llibre escrit en 
la nostra llengua. L’any 1974 ho faria Set i Mig a Alacant i el 1980 
Tres i Ratlla (després Faristol Llibres) a Castelló. Llibreries prees-
tatutàries que representaven l’única possibilitat d’adquirir llibres 
en català. La gran majoria de les publicacions en la nostra llengua 
venien del Principat, la producció editorial al nostre país era molt 
minsa. Amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià la cosa va canviar, i les poques llibreries que mantenien 
un estoc permanent de llibres en català van incorporar títols edi-
tats per editorials valencianes que anaven sorgint al recer de la 
demanda educativa. La Transició i els primers anys de la democrà-
cia van afavorir la demanda de llibres de temàtica política, cultural 
i social. Un nombre important es publicaven en català. L’assaig 
va assolir un paper protagonista a les prestatgeries de les llibre-
ries, només amenaçat pels llibres de lingüística i de filologia, els 
mestres s’estaven retrobant amb la seua llengua i els alumnes, 
per primera vegada, l’aprenien a l’escola. Totes les llibreries in-
corporaven, a poc a poc, títols en valencià al seu fons editorial. Tot 
semblava venir de cara.
Han passat més de vint-i-cinc anys i el llibre en valencià està millor 
posicionat (l’actual oferta editorial és més àmplia i plural), però si 
fem un vol per les llibreries d’Alacant, València i Castelló ens adona-
rem que la cosa no rutlla. El llibre en la nostra llengua encara és un 
estrany a les prestatgeries, és poc visible quan visites les llibreries 
valencianes. Els lectors no lligen en valencià? Els llibreters s’obliden 
dels llibres en la nostra llengua? Es fomenta la lectura en valencià?
Als anys vuitanta, alguns llibreters de comarques agafàvem el cot-
xe i marxàvem cap a València a la recerca de llibres en català, 

fora del cap i casal no hi havia una distribució normalitzada de 
totes les publicacions. També tocava desplaçar-se a Barcelona a 
buscar editorials exòtiques que publicaven en català i eren desco-
negudes a les terres del sud. Avui en dia, la cosa ha millorat, no cal 
anar a buscar els llibres perquè ara t’arriben a la llibreria. Aconse-
guir llibres en valencià, però, encara li suposa al llibreter un esforç 
afegit respecte als llibres en castellà. En l’actualitat la distribució 
d’aquests llibres és deficitària. No és fluida, molts títols s’encallen; 
no hi ha un bon domini de tot el fons editorial; manca coneixença 
de les directrius editorials, literàries i culturals a l’àmbit lingüístic 
de parla catalana; encara som l’últim vagó respecte a Catalunya, 
els llibres del Principat arriben tard al País Valencià i poder veure 
la primera edició és un luxe. 
L’embranzida del llibre en valencià als anys vuitanta, propiciada 
per l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, no ha 
tingut la seua continuació i consolidació fora del sistema educa-
tiu. El lector valencià ho és de forma quasi total en castellà. Les 
llibreries venen llibres en valencià a l’alumnat, la seua lectura és 
obligada, però la resta de llibres no educatius ho tenen complicat 
si volen acabar a les mans d’un lector adult. El mercat del llibre en 
valencià es manté gràcies a la dolça captivitat respecte del siste-
ma educatiu. El mateix autor, la mateixa editorial, el mateix distri-
buïdor, la mateixa llibreria, que aconsegueixen vendre un grapat 
de llibres en valencià, quan el títol va dirigit al món de l’ensenya-
ment, hauran de suar de valent per a vendre uns pocs exemplars 
en el lliure mercat dels adults. 
I l’Administració valenciana? Aparentment l’Administració va fent, 
però si aprofundim una mica ens adonem que tot és foc d’ence-
nalls. El fons bibliogràfic en valencià de les biblioteques fa pena. 



No hi ha una política clara i ferma per a dotar les biblioteques va-
lencianes de llibres escrits en la nostra llengua. L’Administració 
s’oblida sovint de comprar llibres en valencià a les llibreries. La 
cosa pública tampoc no empeny el llibreter a tenir llibres en valen-
cià a les prestatgeries. ¿S’ha plantejat la Generalitat Valenciana 
encetar línies d’ajut a les llibreries que mantinguen i treballen un 
estoc important de llibres en valencià al llarg de tot l’any? La llei 
valenciana del llibre (2002) preveia la creació del Consell Assessor 
del Llibre; es va constituir i durant un temps va estar treballant, 
això sí, sense cap mena de dotació econòmica, per a dur enda-
vant els seus projectes. Ara ni això! Pot ser l’AVL hauria de tenir 
més protagonisme en aquests temes. RTVV s’oblida de la difusió 
i promoció del llibre en valencià. Tret d’honroses excepcions, la 
presència de llibres en la nostra llengua als mitjans públics de co-
municació no deixa de ser anecdòtica i sempre condicionada a la 
major o menor predisposició del periodista de torn. 
I el lector? Al potencial lector s’ha d’arribar des de tots els angles 
possibles. Fer-ho ben aviat, des de la llar i des de l’escola, però 
també quan és fora del sistema educatiu. Als joves sí, però als 
adults també, des dels àmbits culturals i també des dels socials. 
En la legislatura 2000-2004, sempre a l’àmbit estatal, el PP va dur 
a la pràctica un pla de foment de la lectura. La següent legislatura 
2004-2008, el PSOE també desenvolupà el seu. Potser discrepem 
dels plantejaments, estratègies i continguts d’eixos plans, i estic 
segur que també tenim clar que tampoc no són la panacea, però 
m’agradaria poder criticar plans de foment de la lectura en valen-
cià al nostre país. M’agradaria veure plans globals afavoridors de 
la lectura en la nostra llengua i dotats amb generosos recursos. 
No sé quants anys hauran de passar per a gaudir de l’aplicació 

d’un pla de foment de la lectura en valencià a casa nostra, però 
una cosa és ben certa: el malalt és a la UVI. El 85% dels ciuta-
dans que viuen en zona valencianoparlant no llig ni un sol llibre 
en valencià a l’any!, segons el Llibre blanc de l’ús del valencià–I. 
Enquesta sobre la situació social del valencià 2004. La dada es-
panta de debò.
El llibreter viu de comerciar amb llibres, el llibre en valencià ha de 
ser rendible per a la llibreria. Si no es compleix aquesta premissa, 
el llibre en valencià ho tindrà magre als prestatges de les llibreries 
valencianes. El llibreter és l’última baula perquè lliura en mà el 
llibre al lector, i per això mateix té molta feina a fer: assumir que 
cal donar protagonisme i posar en valor el llibre en valencià, millo-
rar en el coneixement i treball sobre el fons editorial en la nostra 
llengua, i exigir a tota la societat una veritable implicació en la 
promoció del llibre i la lectura en català (administració, mitjans de 
comunicació, sistema educatiu, sector del llibre, societat civil…). 
La llibreria valenciana ha de caminar cap a un model de llibreria 
cultural, és a dir, una àgora sociocultural i també un agent cultural 
actiu. Aquest model de llibreria que s’insereix al seu entorn favo-
reja un bon caliu per al foment de la lectura i de la promoció dels 
llibres en general i dels escrits en la nostra llengua en particular.



JOAN GARÍ

Potser es pensava que, amb la recuperació legal de la llengua (i 
del país, de la democràcia, de la llibertat i del somni), la societat 
valenciana es retrobaria amb ella mateixa, i honraria els seus es-
criptors o els seus cantants, tots aquells que fan de les paraules 
de tots la gran argamassa comunitària. En realitat, alguna cosa no 
ha funcionat. Trenta anys després de la recuperació de la demo-
cràcia (i vint-i-cinc de la promulgació de la LUEV) el nostre país té 
una nòmina brillant d’escriptors (i de cantautors)… que es moriri-
en perfectament de gana si no comptaren amb el recurs podero-
síssim del mercat de Catalunya. Hi ha una espècie de maledicció 
hispanoamericana en la cultura valenciana, que fa que siga, bà-
sicament —i entre els seus millors elements—, una cultura per 
a l’exportació. ¿Quants colombians, per exemple, han llegit des 
que va aparéixer Cien años de soledad? S’ha llegit més a Espa-
nya, comparativament i sense cap mena de dubte. Sense el lector 
espanyol, de fet, ni García Márquez ni cap altre autor del boom 
haguera destacat en el panorama literari.
Alguna cosa semblant passa amb la literatura conreada per va-
lencians. ¿Quants compatriotes nostres han llegit, per exemple, 
L’home manuscrit, la multipremiada novel·la de Manuel Baixauli? 
Ha estat la gran revelació literària dels darrers temps i, tanmateix, 
estic plenament segur que on les xifres de vendes han despuntat 
ha sigut a Barcelona, i no a València. València es mira els seus 
autors, els cònsols honoraris de la seua llengua, amb una displi-
cència lleganyosa, embolcallada de badalls indiferents. Els índexs 
de lectura en valencià són perfectament indicatius del problema.
Es podria argüir, amb raó, que no és un problema literari. És un 
problema polític, social, nacionalitari. Al capdavall, és evident que 
la transició al País Valencià la van perdre els valencianistes i la 

van guanyar aquells que no volien una societat normal expres-
sada en valencià/català. La va perdre el país i la va guanyar la 
sucursal. En aquest context, és obvi que no podem demanar que 
es tinga en consideració preferent els autors que s’expressen en 
la llengua subordinada, malmesa, obliterada. 
La situació actual és paradoxal i grotesca. Per un costat, tenim un 
panorama literari dotat d’unes condicions de normalitat sorpre-
nent. Hi destaquen assagistes, novel·listes, poetes i gent del tea-
tre. I això per no parlar també (com he suggerit) del camp musical, 
on han sorgit en els últims anys una sèrie de grups i solistes de 
primera fila, que només tenen la desgràcia de cantar en valencià. 
Sense Barcelona —sense el cas, les vendes, el suport i l’encorat-
jament que hi troben— ja haurien hagut de plegar. Barcelona, com 
s’ha dit, és el París dels valencians i encara gràcies que sempre 
ens quedarà París.
Però el problema és un altre. El problema és com ajudar els va-
lencians a retrobrar-se ells mateixos, a valorar les seues coses, 
a estimar el seu país. Els valencians que tenen París com una 
referència ineludible i els qui no hi pensen viatjar mai. Tots junts 
constituïm el paisatge humà d’aquesta estranya geografia allar-
gassada, i tots junts ens en sortirem o no.
Llegir un llibre és fàcil. En cal la voluntat, triar-ne un i ja està. Però, 
¿què podem fer perquè els ciutadans valencians es convencen 
que és bo i normal llegir els seus propis escriptors, que no tenen 
res a envejar als de fora? No crec que hi haja solucions màgiques. 
Naturalment, seria d’agrair una espenteta per part dels poders 
públics. Gastar-se alguns diners, fer alguna campanya televisiva, 
dotar amb generositat les biblioteques, subvencionar els escrip-
tors. Tot això es podria fer i no es fa (tot això depén dels poders 



públics i no dels propis autors, l’única obligació dels quals és es-
criure i escriure bé). No serveix de res tindre una nòmina brillant 
d’escriptors si no els llegeix ningú. No serveix de res omplir-se la 
boca dels tòpics més rebregats de la valenciania amorfa si des-
prés l’única cosa que es llegeix en valencià al llarg de l’any és un 
cartell de falla. 
La batalla per la cultura és una antiga arma que es pretenia alli-
beradora. En realitat, continua sent una assignatura pendent. Ara, 
quan la banalitat ho envaeix tot (la programació televisiva i la pro-
gramació vital de les persones), alguns sabem que haver llegit La 
muntanya màgica no exonera de cap estupidesa sobrevinguda, i 
tanmateix tots els lectors de Mann (i de Proust, de Shakespeare, 
de Tolstoi, de March) tenen alguna cosa en comú, un esclat es-
pecial als ulls que s’encomana i els converteix en la secta més 
poderosa del món.
Ens han volgut convéncer que la literatura no canvia el món però, 
¿n’esteu segurs? De fet, l’única cosa de què estic plenament con-
vençut és que el món, sense la literatura, seria molt diferent, seria 
horrible i inhabitable. Tolerar que els valencians no tinguen accés 
a l’imaginari que els han servat els seus escriptors és una petita 
perfídia que s’acabarà pagant. Els escriptors no som uns tipus es-
plèndids envoltats de virtuts. Som uns pobres homes que usem les 
paraules de tots per a fer-nos intel·ligible la pròpia vida. Som, d’al-
guna manera, el filtre que permet entendre l’univers. Realitzem la 
delicada tasca d’òsmosi inversa a través de la qual les emocions i 
les vivències comunes a tots es converteixen en emblemes d’una 
manera particular de comprendre la vida. 
El dia que els valencians descobrisquen la seua pròpia literatura, 
aquest país canviarà extraordinàriament. Serà com retrobar un 

amic de la infància, aquell monyicot de qui no sospitaven que ha-
guera pujat tan sa i fort, lluny de la seua vista. Llavors els contarà 
tot el que s’han estat perdent i no s’ho creuran. I sentiran, al seu 
interior, el delicat orgull de tornar a ser hòmens plens, amb les 
arrels ben endinsades en un país noble i antic: el país de les velles 
paraules.
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(València, 1954)

Catedràtic d’Història del Teatre Espanyol a la Universitat de València. Ha publicat diversos estudis sobre 
el teatre medieval i renaixentista i sobre el teatre valencià contemporani. Entre els seus llibres destaquen 
l’edició del Teatre original complet d’Eduard Escalante, en col·laboració amb Rodolf Sirera (1995); Moma Tea-
tre: vint anys de coherència (2003); Ananda dansa: del baile a la palabra (2007) i Xarxa teatre, 25 anys sense 
fronteres (2008), els dos últims en col·laboració amb Remei Miralles. Amb Rodolf ha escrit diverses obres de 
teatre, entre les quals destaca: Homenatge a Florentí Montfort (1971), Cavalls de mar (1986), Silenci de negra 
(2000) o Benedicat (2007). Ha realitzat diverses dramatúrgies sobre texts clàssics valencians i castellans: La 
gran Semíramis (1991), La fabella Aenaria (2000, amb Juli Leal) o Per Sant Lluc (2007).

Estudia Art Dramàtic i es gradua a la primera promoció de l’ESAD de València l’any 1982. Ha completat 
la seua formació amb diversos cursos i tallers dins i fora de l’estat espanyol, el més recent a Valèn-
cia (febrer 2008) a càrrec J. Eines. Inicià els seus passos professionals al món del teatre treballant a 
València. Barcelona i Madrid. Ha participat en més d’una quarantena de pel·lícules sota les ordes de 
directors com ara Bigas Luna, Marc Recha, José Luis Borau, Vicente Aranda, Vicent Tamarit, Sigfrid 
Monleón o Rafa Montesinos per anomenar-ne alguns. La projecció i el reconeixement li arriben amb 
“Terra i Llibertat” (K. Loach 1995) per la qual rep el Goya a la actriu revelació (1996), i inicia així una pro-
fitosa trajectòria internacional. Els seus treballs han estat mereixedors de nombrosos guardons. També 
ha exercit la seua activitat a l’àmbit de la televisió. En els darrers anys ha iniciat una vessant pedagògi-
ca en la seua carrera, impartint diversos tallers i seminaris d´interpretació i col·laborant amb la que fou 
la seua escola (ESAD), així com amb la U. Politècnica de València i la Universitat d´Alacant. Participa 
regularment en nombroses iniciatives ciutadanes, la qual cosa, unida al seu recorregut professional, 
l’ha significat com una figura compromesa amb la realitat social i cultural de la nostra Comunitat.

Productor audiovisual. Des de 1982 compagina diferents oficis dins del sector audiovisual valencià, en 
el qual ha ocupat diversos càrrecs de representació col·lectiva al llarg de tots aquests anys: president 
d’Actors i Actrius Professionals Valencians, de 1995 a 2000; president de la FEVA (Federació Valenciana 
de l’Audiovisual) des de la seua creació el 1997 fins al 1999 (l’Any de l’Audiovisual Valencià); cofundador 
i president de l’AIFFA (l’Agència d’Informació, Formació i Foment de l’Audiovisual) des de 1998, i creador 
i codirector des de 1997 del Festival Internacional Premis Tirant. Actualment presidix Tatzen, companyia 
amb la qual es dedica a la coproducció global.

Llicenciat i professor. Va fundar el Grup 49 de Teatre Independent (1968-1981), amb el qual va recórrer 
tota la nostra geografia fent una clara aposta per un teatre de risc i qualitat en la nostra llengua. Va ser 
professor de Dramatúrgia de l’ESAD i membre del Consell Assessor del Centre Dramàtic de la Generali-
tat Valenciana. També ha sigut professor de valencià. Ha combinat la tasca pedagògica amb la direcció 
escènica i l’escriptura de texts. Entre les seues obres cal esmentar Dansa de vetlatori, Quatre històries 
d’amor per a la reina Germana, Centaures, Ni tan alts ni tan rics, Trilogia d’exilis (Diònysos, Els viatgers de 
l’absenta i La màquina del Doctor Wittgenstein), Abú Magrib, Una altra Ofèlia, La divina tramoia, Combat 
(l’última cinta de Maria Callas) o Monopatins (skaters). Ha estrenat tant en els teatres públics com en 
companyies privades o grups d’aficionats a València, Barcelona o Madrid. Ha participat en nombrosos 
cursos, congressos, seminaris i taules redones. Ha publicat també alguns assajos de teoria i investigació 
teatral, així com d’altres activitats artístiques en general. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals el 
Premi Ciutat d’Alcoi, el Ciutat de València (dos vegades), el Ciutat de Granollers, el Premi de la Crítica de 
l’IIFV o el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians (quatre vegades). Ha sigut objecte d’un congrés 
internacional de dramatúrgia i alguns dels seus texts s’han traduït a l’anglés, el francés o l’italià.

(Alboraia, 1960)

(Alfara del Patriarca, 1946)

(la Vall d’Uixó, 1955)
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Malgrat la llarga trajectòria del teatre en valencià durant el segle XX, i malgrat 
també els intents de normalització dels anys seixanta i setanta, no serà fins als 
anys huitanta que el món de l’espectacle comence a plantejar-se de forma siste-
màtica l’ús del valencià. Des d’aquell moment, i des de mitjans de la dècada dels 
noranta, el panorama de l’ús del valencià en el diferents sectors de l’espectacle 
es caracteritza per l’alternança entre una voluntat legislativa i normativitzadora 
i el pragmatisme. A la qual cosa cal afegir que l’objectiu fonamental de les po-
lítiques desplegades en el món de l’espectacle no ha sigut tant la normalització 
lingüística com la consolidació dels sectors professionals afectats i l’eficient 
distribució dels productes artístics entre els seus receptors potencials. Això ex-
plicarà que la majoria dels estudis sectorials marginen la qüestió de la llengua; 
qüestió que sembla preocupar ara molt menys que fa uns anys, tot i que la situació 
no ha experimentat una millora substancial que autoritze esta aparent margina-
ció del problema.
Per a tractar de superar carències i entrebancs a la necessària generalització de 
l’ús del valencià, són recomanables mesures com l’ensenyament sistemàtic del 
valencià en els centres de formació d’actors i actrius; avançar en la unificació 
dels criteris lingüístics de les companyies; posar en comú la pràctica d’assessors 
lingüístics, traductors, dramaturgs, guionistes ; incrementar la producció pública 
d’espectacles i sèries de ficció en valencià; promocionar l’assistència als espec-
tacles en valencià, incrementant la seua presència als media, entre d’altres.

1.1 La dècada dels huitanta i els primers anys noranta
1.2 Teatre i ús del valencià
1.3 El món de la ficció audiovisual

2.1 Consideracions prèvies
2.2 Normes i lleis
2.3 Pragmatisme i anàlisis sociològiques
2.4 Producció, exhibició i ús del valencià
2.6 Sobre la política audiovisual



dels Pavesos (1972-1974) que, a més del conflicte polític que va 
provocar, va alçar una notable polèmica al voltant de la distinció 
entre: teatre valencià (el gènere [sainet] com a marca) i teatre 
en valencià (la llengua com a marca).
L’expansió del teatre independent per tot el país va contribu-
ir a generalitzar també l’escriptura de textos ad hoc, cosa que 
permeté el naixement d’autors com els tres esmentats i d’altres 
com Ximo Vidal i el seu grup Pluja Teatre. Així mateix, va obligar 
els novells autors a assumir tasques dramatúrgiques per a fornir 
les companyies d’adaptacions i traduccions, cosa esta que, si 
no era completament estranya al teatre valencià tradicional,2 sí 
que juga ara un paper important en la vida teatral valenciana. 
Les característiques d’estes primeres traduccions i dramatúr-
gies eren:

1. S’aprén sobre la marxa, a còpia d’errades i provatures. La 
falta d’estudis previs sobre el valencià teatral (i d’una gra-
màtica d’ús del valencià teatral) es combina amb el desco-
neixement de la pròpia història teatral i dels usos lingüístics 
que en cada època ha mostrat el teatre valencià.
2. L’interés fonamental és la utilització d’un valencià normati-
vitzat i culte. Això s’imposa a altres principis com el de l’ade-
quació dels registres: el que més importa és que el text esti-
ga ben escrit, encara que teatralment no sone igual de bé.
3. Ara bé, per a aconseguir-ho, a més de la gramàtica es re-
corre a la literatura (narrativa i, sobretot, poesia), sense tin-
dre en compte que els registres orals no tenen forçosament 
correspondència amb els escrits.
4. Esta inadequació xocarà amb els espectadors (si no tots, 
sí una bona part d’ells), que es troben davant un registre 
oral hiperculte, estrany a la pràctica quotidiana i, sovint, poc 
adequat als personatges que parlen.
5. Finalment, crec que no hem de menysprear que la pressió 
dels normativistes (especialment en el paper de correctors 
editorials) va exercir-se, a diferència del que passava (i pas-

2. Amb exemples com el de Faust Hernández Casajuana i el seu No és per ahí, 
traducció d’una obra de Benavente, o Enric Beltran i la traducció de Nostra Natatxa 
a partir de l’obra d’Alejandro Casona.

Els tímids intents de normalització lingüística que, d’ençà els 
anys seixanta, comencem a trobar en altres terrenys culturals 
no tenen correspondència en el món dels espectacles. La re-
presentació, en els anys seixanta, de dos sainets d’Escalante 
per part del TEU (Teatro Español Universitario) de Medicina (Al-
calde-Estébanez, López González, Solà Palerm 1993: 86-88), lluny 
de ser el tret d’una cursa cap a la normalització, va quedar-se en 
una excepció sense continuïtat. Pot pensar-se, és clar, que este 
muntatge,1 en restar circumscrit a l’esfera del que podríem dir 
teatre culte, o, millor, ser un exemple del que les capes cultes de 
la societat valenciana enteníem que havia de ser el teatre valen-
cià en valencià normativitzat, xocava massa frontalment amb el 
passat d’un teatre en valencià representat de forma tradicional 
i estretament arrelat a l’univers del sainet. 
Haurem d’esperar, doncs, als anys setanta del passat segle per-
què —de la mà del corrent conegut com a teatre independent 
(Roselló 2000)— la professió teatral valenciana es plantege de 
nou, i ara seriosament, la necessitat (cultural i/o política) de la 
normalització de l’ús del valencià en el nostre teatre. Són els 
anys, també, en què el moviment de la nova cançó cobra em-
branzida i Raimon i Ovidi Montllor deixen de ser figures aïllades 
en el panorama musical valencià.
En este moment resulten fonamentals tres noms: Manuel Molins, 
Rodolf Sirera i Juli Leal (o, si ho preferiu, Grup 49, Centre Experi-
mental de Teatre/El Rogle i Carnestoltes, respectivament). A ells 
els devem, en efecte, les dramatúrgies sobre textos teatrals del 
repertori universal o sobre textos fonamentals d’altres gèneres 
(poesia, narrativa) i les traduccions com una pràctica normalit-
zada del treball teatral. Es tracta d’un fenomen percebut com a 
nou en el panorama teatral valencià contemporani. No podem 
oblidar ací l’experiència del concurs de teatre en valencià per a 
comissions falleres, promogut des de la falla Corretgeria-Bany 

1. O altres experiències, com la molt meritòria tasca del Teatre Estudi de Lo Rat 
Penat (Felipe, Lacoba, Requena 1993).



sa) a Catalunya, en un sentit únicament: el d’extremar la cor-
recció gramatical encara que això significara encarcarar el 
llenguatge teatral.

Després del que podríem haver qualificat com a etapa inicial, els 
anys huitanta marquen un canvi substancial en el panorama de 
l’ús del valencià en el món de l’espectacle. Canvi que vindrà mar-
cat per tres fenòmens:
a) L’aparició del CDGV, que es convertirà en client i promotor de la 
tasca de traducció i dramatúrgia.
b) La formació de companyies professionals que, per això mateix, 
han d’estar molt atentes al factor públic, i que tractaran d’evitar 
aquells aspectes lingüístics que el puguen retraure.
c) L’aparició d’una radiotelevisió que necessitava uns estàndards 
orals, la formació dels quals en l’etapa inicial de RTVV va provo-
car reaccions contradictòries (aportacions al tema de Toni Mollà 
o Lluís Fornés), però que a poc a poc van imposant-se. La seua 
influència es farà sentir, aleshores, en els programes televisius 
dramàtics i en el doblatge, però que, en tractar-se d’activitats tes-
timonials fins no fa molt de temps, no arribaren a tindre la influèn-
cia que els anàlegs estàndards del català televisiu han tingut al 
Principat.

Des d’un punt de vista estrictament teatral, la política del CDGV es 
caracteritzarà, al seu torn, per: estimular el teatre de repertori en 
valencià; experimentar models de llengua mitjançant la traducció 
d’obres teatrals de gènere, i, per fi, evitar les barreres excessives 
entre escenari i públic a causa de l’ús d’una llengua massa allu-
nyada de l’estàndard oral.
La tasca promoguda pel CDGV influirà també sobre les naixents 
companyies professionals valencianes. Això permetrà afirmar 
que, ja als noranta, es generalitza una espècie de valencià teatral 
marcat per:

a) La utilització de diferents registres segons els gèneres, els ni-
vells socials i culturals dels personatges, etc.
b) Este fenomen pot apreciar-se també en l’escriptura de tots es-
tos anys, si bé —i com a contrapartida— hem de ressenyar la 
pèrdua de la voluntat sociològica i historicista en l'ús del valencià: 
el bilingüisme és virtualment desterrat, malgrat els seu valor com 
a document sociològic, ideològic, teatral, etc.
c) Esta multiplicitat de registres xoca, tanmateix, amb el desigual 
ús social del valencià: si bé ara no causa estranyesa veure un 
intel·lectual o un burgés parlant valencià (perquè, més o menys, 
ja estem en condicions de posar en boca d’estos un valencià ver-
semblant), hi ha sectors socials importants on el valencià es troba 
en obert retrocés, si no és que ha desaparegut o no ha arribat a 
implantar-se mai: immigració, marginalitat  La falta d’estudis sobre 
els usos del valencià i la falta de temps per a treballar les adap-
tacions i traduccions obliga a solucions d’emergència, a improvi-
sacions a través de préstecs semàntics i lingüístics del castellà o 
de l’anglés, o a la importació de termes equivalents del Principat, 
però que ací, com que no estan ben integrats, poden provocar un 
efecte d’estranyesa no desitjat.

Fins a la posada en marxa de Radiotelevisió Valenciana, la indús-
tria de l’audiovisual en valencià era pràcticament inexistent, amb 
escassos precedents, com el film El virgo de Visanteta.3 De forma 
semblant, el doblatge en la nostra llengua tampoc no existia. 
La història de Canal 9 i de Ràdio 9 escapa dels límits del present 
article. Dins el nostre camp concret, ens haurem de limitar a 
constatar la inexistència d’una política ferma de promoció, tant 
del doblatge en valencià de films i sèries com de producció prò-
pia. En el primer cas, tanmateix, als primers anys de Canal 9 es 
van donar passes interessants, no sols —com ja s’ha dit— per a 
assentar les bases de l’estàndard que calia emprar, sinó també 
per a traçar les directrius d’una determinada política lingüística: 

3. Dirigida per Vicente Escrivá, 1978.



històrics de l’ús del valencià en el món de l’espectacle més enllà 
de determinades propostes (el sainet en teatre, la nova cançó o la 
cançó folklòrica ), aconseguir que el receptor assumisca com a 
normals determinades pautes lingüístiques posades en boca dels 
personatges de ficció és feina de molt de temps. I ha de ser, a més, 
una feina desenrotllada des de plantejaments molt coherents. Si, 
en el cas del teatre, el problema pot ser —en part, només— supe-
rat a partir d’una major formació de l’espectador mitjà, en terrenys 
com el televisiu o el cinematogràfic el problema pot arribar a ser 
francament greu.5 

Atés el que s’acaba d’apuntar, resulta significatiu que, en el camp 
del teatre, la primera gran norma amb què van dotar-se els teatres 
públics parle de les carències significatives existents en el camp te-
atral, però no aparega cap al·lusió a la possible tasca a favor de la 
normalització en l’ús del valencià.6 Tampoc no trobarem res respecte 
d’això en la Llei de Creació de l’IVAECM promulgada un any després, 
si exceptuem una molt genèrica afirmació: «Constitueix l’objecte de 
l’Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música el des-
plegament de la política cultural de la Generalitat Valenciana en el 
camp de les arts escèniques i de la música.»7 Afirmació que, si de cas, 
podem posar en relació amb el que s’afirma al títol III, article 25, punts 
1 al 3, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, on podem llegir:8

5. I més encara si afegim que, en el cas dels doblatges, la reiteració de les veus 
dels dobladors (i la mateixa tria) és un factor més de distorsió que pot arribar a 
enterbolir, si no a col·lapsar, la recepció favorable del producte doblat. Els criteris 
de rendibilitat empresarial i els lògics interessos laborals dels col·lectius de 
dobladors no sempre intervenen de forma positiva. Qualsevol persona amb una 
oïda mínimament afinada se n’adonarà del que ací es diu només en sentir els 
doblatges d’algunes sèries o films.
6. Decret 3/1985, pel qual es creava el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, 
publicat el 4 de febrer del mateix any al DOGV.
7. Llei 9/1986, de 30 de desembre, per la qual es creaven l’Institut Valencià d’Arts 
Escèniques, Cinematografia i Música (IVAECM) i l’Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), publicada al DOGV el 7 de gener del 1987. La cita correspon al títol i article 3.1.
8. Llei 4/1983, publicada al DOGV l’1 de novembre d’aquell any.

doblatge exclusivament en valencià dels dibuixos animats i sèries 
infantils; doblatge en qualsevol de les altres llengües per a sèries 
d’adults i films (amb preferència per al castellà, en el darrer cas), 
etc. Experiències pioneres, com la ràdionovel·la No emprenyeu el 
comissari, emesa per Ràdio 9 a finals dels huitanta, no van tin-
dre continuïtat. En el camp de la televisió, el mateix s’esdevindrà 
amb sèries com Russafa 56 (1992) i Benifotrem (1995). No serà sinó 
amb Herència de sang (1995) que començarem a trobar-nos da-
vant una política de promoció de la ficció televisiva en valencià;4 
política que, tanmateix, ha passat per etapes de replantejament, 
si no d’hibernació.

Des de mitjans de la dècada dels noranta, el panorama de l’ús 
del valencià en el diferents sectors de l’espectacle es caracteritza 
per l’alternança entre una voluntat legislativa i normativitzadora i 
el pragmatisme. Cal dir, d’entrada, que qualsevol voluntat d’anàlisi 
del sector es troba mediatitzada pel component artístic que dis-
torsiona els resultats de possibles treballs de camp. En efecte, la 
recepció d’una determinada obra de teatre o les audiències d’una 
sèrie televisiva en concret, ¿fins a quin punt es troben condiciona-
des pel factor lingüístic o per la manca (real o pretesa) de valors 
estètics o d’interés per la proposta en qüestió? I en cap cas no 
hem d’oblidar tampoc el factor genèric: la major atracció dels re-
ceptors cap a determinats gèneres, com ara la comèdia i la farsa 
(en teatre) o la sitcom en televisió. 
Cal afegir, a més a més, que —com s’ha indicat en l’apartat anteri-
or— entre els factors que contribuiran a consolidar l’èxit de deter-
minades propostes es troba la major o menor pertinència en l’ús 
de la llengua: en una societat com la nostra, on falten precedents 

4. Per raons operatives, no entrem en el tema de les sèries documentals en la 
nostra llengua. La promoció d’estes sèries, en especial per a consum del segon 
canal (actualment, Punt 2), serà de fet  una constant de la televisió valenciana i, 
sens dubte, la principal font d’ingressos per al sector audiovisual valencià.



1. El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el va-
lencià tinga una adequada presència a les emissores de ràdio i 
televisió i altres mitjans de comunicació gestionats per la Genera-
litat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga competència, 
d’acord amb el que disposa la present Llei. 
2. Impulsarà l’ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió. 
3. Fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es re-
alitzen en les dues llengües, tot rebent consideració especial les 
desenvolupades en valencià. 

Afirmacions que, si en el cas de la ràdio i la televisió estaven des-
tinades a tindre una concreció major amb la creació de la Radio-
televisió Valenciana, en el camp de manifestacions com el teatre 
o la música no es concretaren en disposicions legals com les que 
acabem d’esmentar.
Així les coses, i amb un suport legal i institucional tan dèbil, res-
ta clar que la política lingüística dels teatres públics dependrà, 
de forma gairebé exclusiva, de la voluntat dels seus gestors, que, 
per exemple, inicialment (almenys fins al 1994) vetlaran perquè les 
publicacions dels diferents organismes estiguen almenys en va-
lencià, tot i que les seues activitats no empren esta llengua, com 
s’esdevé —per raons òbvies— en les de la Filmoteca o en els es-
pectacles de dansa. En general, però, pot dir-se sense por a equi-
vocar-se que l’únic criteri sistemàticament aplicat en els diferents 
actes de política teatral d’aquells anys va ser el del tractament 
igualitari de les manifestacions teatrals (i musicals) amb indepen-
dència de la llengua; així, en les borses per a la creació teatral i 
per a muntatges, en la promoció de companyies i espectacles... 
Tot i el que hem dit anteriorment, també és cert que, com apuntava 
fa uns anys, «la norma imposada pels promotors institucionals del 
Centre Dramàtic i que consistia a oferir en valencià les obres no 
escrites originàriament en castellà» (Sirera 1996) va mantindre’s 
durant bona part de la dècada dels noranta, i això ens va perme-
tre disposar de traduccions al valencià d’obres originàriament 
en anglés, alemany, francés o italià, així com dels corresponents 
muntatges. En tractar-se, però, d’una norma no escrita, ja podrem 
fer-nos una idea de la fragilitat.
La indefinició acabada d’apuntar cal fer-la extensible a les dispo-
sicions posteriors. Així, en el Reglament Orgànic i Funcional de 

Teatres de la Generalitat, aprovat per Decret de 21 de febrer de 
1994, podem llegir una afirmació tan vaga com les anteriors: «El 
ente público Teatres de la Generalitat Valenciana tiene como fina-
lidad el desarrollo y ejecución de la política cultural de la Genera-
litat Valenciana en el campo de las artes escénicas y muy espe-
cialmente en los sectores de teatro y danza.»9 I no ens molestem 
tampoc a trobar cap referència a una possible funció lingüística 
entre les que, en l’article següent, li són assignades a l’organisme 
acabat de crear.
Per altra banda, no podem oblidar que al costat dels teatres pú-
blics (ja es denominaren Centre Dramàtic o Teatres de la Gene-
ralitat), la Generalitat va posar en marxa un ambiciós projecte: el 
Circuit Teatral Valencià, que tractava inicialment de coordinar els 
esforços per al redreçament teatral a les comarques de la nostra 
Comunitat. Doncs bé, ni en el decret que sanciona la seua creació 
(anys després de la seua posada en marxa) ni en els successius 
reglaments funcionals redactats a este efecte trobarem tampoc 
al·lusions explícites ni al foment del teatre en valencià ni, molt 
menys, a l’obligatorietat dels socis de programar espectacles en 
la nostra llengua. Les exigències i les precisions aniran sempre 
pel costat de la programació d’un mínim d’espectacles de com-
panyies valencianes, sense especificar res respecte a la qüestió 
de la llengua.10

És cert que, durant els primers anys de la present dècada, la Sub-
secretaria de Promoció Cultural (amb Consuelo Císcar al capda-
vant) va promoure un debat al voltant de la possibilitat de refor-
mular pregonament l’estructura dels teatres públics valencians. El 
concepte de Teatre Nacional Valencià, sempre mal definit (Herre-
ras 2003) i quasi sempre projectat d’una forma extraordinàriament 
ambiciosa, va plantejar-se com a possible alternativa institucional 
i orgànica. En la presentació del projecte, Consuelo Císcar afirmava 

9. Article segon. El decret es troba publicat al DOGV del 15 de març de 1994.
10. La normativa fonamental és la següent: reglament intern del CTV (1988), ordre 
de creació del CTV (1995), ordre per la qual s’estableix i es regula el termini per 
a la incorporació dels nous membres del CTV (2000) i, finalment, les normes per 
al funcionament del CTV (2001). Totes estes poden trobar-se com a annex en: 
Herreras 2004, 201-235.



que entre els objectius de l’esmentat TNV es trobaria: «el fomen-
to y promoción de una dramaturgia específicamente valenciana» 
(Císcar 2003: 44), afirmacions que es troben en línia amb les que 
feia Jaime Millás, llavors director artístic de Teatres de la Genera-
litat, en definir les línies mestres de la programació del projectat 
Teatre Nacional Valencià (Millás 2003). Així doncs, afirmacions 
genèriques com la reproduïda i el fet que es parlara sempre de 
Teatre Nacional Valencià, era tot el bagatge per a suposar que la 
institució podria assumir, de forma més o menys reglada, un com-
promís amb el valencià.
Abandonat, pocs anys després, el projecte, el 2007 s’aprova fi-
nalment una llei d’ordenació del teatre i la dansa,11 molt menys 
ambiciosa, però que conté una afirmació (gosaríem de dir que la 
primera) sobre la necessària promoció del teatre en la nostra llen-
gua. Llegim, en efecte, en l’article 9.1, el següent:

Amb la finalitat de dur a terme una de les funcions prioritàries que 
li corresponen com a ens dedicat a la gestió pública, a la Comu-
nitat Valenciana, del teatre i de la dansa, l’ens públic Teatres de 
la Generalitat haurà de realitzar, en cada temporada teatral, pro-
duccions pròpies i coproduccions, en les quals majoritàriament 
hauran de participar professionals i empreses valencianes, i l’ob-
jectiu de les quals haurà de redundar en la millora quantitativa i 
qualitativa de l’oferta d’espectacles teatrals i coreogràfics a la 
Comunitat Valenciana, i, dins dels dramàtics, molt especialment 
els realitzats en valencià.

Afirmació transcendental que resta pendent d’una possible con-
cretització en el reglament que ha de desenrotllar i precisar les 
funcions de Teatres de la Generalitat, d’acord amb la llei acabada 
d’indicar.

Com hem pogut comprovar, des del primer moment que els po-
ders públics comencen a legislar en el terreny teatral, el que es 
prioritzarà serà, sobretot, la consolidació d’un sector professio-
nal en aquells anys encara incipient. És a dir, assegurar que les 

11. Llei 7/2007, de 9 de febrer, publicada en el DOGV el 14 de febrer.

plataformes públiques que s’estaven creant contribuïren de forma 
efectiva a desenrotllar la professió teatral valenciana. La llengua 
no semblava, aleshores, ser un tema prioritari, i les polítiques de 
suport, o de discriminació positiva, que en els huitanta i primers 
noranta van engegar-se responien a la voluntat dels gestors (tant 
a nivell autonòmic com local) que treballaven, una miqueta per 
lliure, amb el lògic risc de ser desautoritzats pels seus superiors 
polítics.
L’actitud que acabem de descriure pot ser qualificada, sens dubte, 
de pragmàtica; fruit dels problemes i suspicàcies que una política 
de promoció del teatre en valencià podia alçar entre els sectors 
professionals que no empraven habitualment la nostra llengua, i 
per tal de defugir el risc —inqüestionable— que significava con-
vertir el factor lingüístic en el determinant de la política teatral: 
promocionar un teatre en excés localista i amb escasses possi-
bilitats de projecció fora de la nostra Comunitat, val a dir, amb un 
mercat molt reduït.
Un altre element fonamental a l’hora de justificar el pragmatis-
me en qüestió era, òbviament, el problema del públic: ja als anys 
setanta, la crítica constatava que el teatre valencià, en general, 
atreia relativament poc de públic (Sirera 1980), i existia lògicament 
la por que, una volta s’havia refredat l’esperit combatiu de molts 
espectadors que en l’època del franquisme assistien al teatre com 
un acte reivindicatiu, la quantitat d’espectadors del teatre en va-
lencià no s’incrementara, sinó tot el contrari. Hem de pensar, en 
relació amb açò, que l’ensenyament del, i en, valencià no havia 
fet sinó començar a rodar, i l’experiència singular de l’Escalante 
Centre Teatral, abocat a la formació d’espectadors infantils (i que 
sempre s’ha regit per un exquisit equilibri en l`ús de les dos llen-
gües oficials),12 si bé havia començat el 1985, encara tardaria uns 
anys (fins al 1989, almenys) a consolidar-se. Promocionar, i pro-
gramar, teatre en valencià era, en la dècada dels huitanta, assumir 
uns riscos i uns costos econòmics que no totes les administra-
cions estaven disposades a assumir, més encara quan no fer-ho 

12. De fet, cada espectacle disposa d’una versió en valencià i una altra en castellà, 
que són oferides al mateix teatre, sempre amb una extraordinària acollida.



implicava incrementar els ingressos de taquilla i allunyar-se de la 
molt enutjosa (i més per aquells anys) qüestió del valencià emprat 
en els muntatges.
El problema no era, en absolut, original i afectava, també, el món 
de l’audiovisual: la distribució de films en català que tímidament va 
promoure’s en aquells mateixos anys des d’institucions com Acció 
Cultural del País Valencià va xocar aviat amb la realitat de l’es-
cassa afluència d’espectadors. I, en el cas de la televisió, Canal 9 
s’escudarà tot just comencen les seues programacions en raons 
d’audiència per a anar marginant els films i les sèries doblades 
al valencià. Com és natural, no podem oblidar el que més amunt 
apuntava: fins a quin punt les reticències del públic no es devien 
únicament a un rebuig cap a la llengua, sinó cap a la varietat em-
prada o cap als factors estètics del producte que s’oferia. L’èxit 
de determinades companyies catalanes que fins ben entrats els 
noranta encara oferien a València els seus espectacles en cata-
là (Joglars, Comediants o Dagoll Dagom, sense anar més lluny) 
poden ser un exemple del que s’acaba d’afirmar.  Encara que no 
podem oblidar tampoc que quan estes companyies, o altres de 
semblants, viatgen a la Comunitat Valenciana amb les correspo-
nents versions en castellà, seran les funcions en esta llengua les 
que atrauran la gran majoria dels espectadors, en perjudici de 
les funcions en català. Com a resultat, hui dia la majoria de les 
companyies catalanes que actuen per terres valencianes (i molt 
en especial, les que faran temporada a la capital) vénen ja amb 
la versió castellana dels seus espectacles. Pragmatisme empre-
sarial i racionalització d’esforços per part dels professionals, que 
s’estalvien així l’esforç afegit que els suposa haver d’alternar les 
dos versions del mateix espectacle.
Ara bé, un dels problemes del pragmatisme que he comentat per 
extens és que el tema de l’ús del valencià en els espectacles (amb 
totes les implicacions sociològiques, econòmiques o polítiques) 
ha sigut, no diré que sistemàticament, bandejat dels pocs estudis 
socioeconòmics que s’han fet sobre el tema que ens ocupa. I això 
que els resultats reflectits al Llibre blanc de l’ús del valencià eren, 
si més no, preocupants. Recordem, en efecte, que en l’apartat 
dedicat a la «percepció de l’ús del valencià en diferents àmbits» 

podem llegir que l’avaluació en l’àmbit dels espectacles ens dóna 
els següents percentatges (Llibre blanc 2005: 128-129):
gens: 5,12%, poc: 31,59%, normal: 23,86%, prou: 19,80%, molt: 
5,20%, Ns/Nc: 14,42%, gens o poc: 36,71%, prou o molt: 25,01%.
I pel que fa a l’evolució respecte de l’ús que es feia fan uns anys:
Més: 35,23%, igual: 38,78%, menys: 12,82%, Ns/Nc: 13,16%.
És cert que el fet de no matisar a quins espectacles es refereix 
l’enquesta lleva precisió als resultats obtinguts, perquè no ens 
deixa diferenciar entre teatre i cançó o —sobretot— cinema, atés 
que en haver-hi un apartat específic dedicat a l’ús en la televi-
sió valenciana, cal imaginar que els dramàtics per a televisió i el 
doblatge entrarien dins este apartat. Òbviament, si es considera 
la virtual absència del valencià de les sales de cinema (fet ja al-
ludit més amunt), els resultats no poden ser sinó decebedors: el 
25,01% d’ús satisfactori només és superior als percentatges que 
els valencians atribuïm a l’ús del valencià entre els representants 
polítics (18,89), l’Administració (autonòmica [23,43], estatal perifè-
rica [15,44]) i els mitjans de comunicació social (14,53). Dades a les 
quals cal sumar el relatiu escepticisme dels enquestats respecte 
de les possibilitats que millore l’ús del valencià en el camp dels es-
pectacles: el 35,23% d’expectatives positives només superen les 
que desperten els avanços en l’Administració (autonòmica [34,61] 
i perifèrica [28,77]) i en els mitjans de comunicació (30,46).13 
Ara bé, si l’estudi dirigit per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
ens aporta uns resultats significatius, tot i que —pel que acabe de 
comentar respecte del cinema— amb dificultats per a interpretar-
los correctament, altres que s’han promocionat des dels sectors 
professionals implicats no sols no ens els aclareixen, sinó que han 
defugit aprofundir en el tema lingüístic, i això que, a causa de la 

13. Hi ha altres resultats que aporta l’enquesta que també han de ser tinguts 
en compte. Per exemple, el 58,92 desitjaria un ús més elevat del valencià en els 
espectacles, mentre que un 43,97 creu que en efecte l’increment tindrà lloc. Dades 
que han de ser situades en els justos límits; per exemple, els desigs d’un ús més 
elevat en realitat no fan sinó exposar un desig generalitzat a tots els àmbits de 
l’enquesta, i que es quantifica entre el 55’78 % en les festes populars (àmbit en 
què més s’utilitza ja el valencià) i el 62’80 % (entre els representants polítics) (Llibre 
blanc 2005: 130-131).



estratègies de captació i fidelització de consumidors.15 Hi destaca, 
pel que es refereix a nosaltres, l’anàlisi detallada del que l’autor 
qualifica de «frenos de asistencia», és a dir: els factors que influ-
eixen en el no-creixement o, inclús, retracció de la demanda de 
consum de teatre. Doncs bé, és inútil que busquem entre estos 
el factor lingüístic: el públic de teatre no creix, se’ns diu, a causa 
dels preus de les localitats, de la curta durada dels espectacles 
en la sala, del caràcter excessivament elitista o poc entenedor  
(Luna-Arocas 2005: 63-74).
Les implicacions d’un estudi plantejat d’esta manera són clares. 
En primer lloc, la llengua és una variable que no va ser presa en 
consideració pels experts que van assessorar l’autor de l’estudi,16 
possiblement en nom d’un pragmatisme que ha dut un nombre 
rellevant de companyies i professionals de les arts escèniques a 
considerar que vivim en una situació de normalització lingüística 
de facto, i el fet que un espectacle estiga en valencià o en caste-
llà té, llavors, menys transcendència que el gènere o el preu de 
les localitats. Per altra banda, tampoc no podem ignorar que el 
fet que bona part de les companyies valencianes hagen adoptat 
una estratègia basada en la doble versió dels espectacles reforça 
este pragmatisme i contribueix a estendre la idea d’una normalitat 
lingüística en el camp de les arts escèniques.17

15. Sobre el seu paper dins el panorama teatral valencià, pot consultar-se: Pascual 
2005.
16. En essència, representants de la mateixa professió valenciana (Luna-Arocas 
2004: 13).
17. Tanmateix, no podem oblidar un fet important: la doble versió va començar a 
ser popularitzada per les companyies del Principat de Catalunya, que es doten de 
la corresponent versió en castellà per a poder així representar fora del seu àmbit 
lingüístic en gires que, generalment, tenen un desenrotllament temporal precís i 
continu. En el cas de les companyies valencianes, la doble versió s’aprofita no 
sols per a representar els espectacles a les dos zones lingüístiques definides 
per la Llei d’Ús, sinó també per a actuar a València capital. No és estrany, doncs, 
que per raons de comoditat (no podem obviar la dificultat que té per a un actor 
canviar de versió amb molta freqüència) i economia, siga la versió castellana la 
que acabe representant-se en més ocasions. En especial, si l’espectacle té èxit i 
una explotació comercial.

major especificitat i especialització, podrien haver contribuït, po-
derosament, a incrementar el nostre coneixement sobre el tema. 
És el cas, per exemple, de dos estudis detallats que s’han publicat 
en els darrers anys. El primer d’estos és el de Pau Rausell Köster 
(1999). Malgrat tractar-se d’un estudi extens que inclou tots els 
camps de la cultura que ací tractem (teatre, cinema i cançó), les 
dades analitzades i els resultats obinguts no ajuden a aclarir qui-
na és la presència i, sobretot, la recepció de les corresponents 
manifestacions en valencià. En el cas del teatre, per exemple, s’in-
teressa per l’adscripció geogràfica d’autors i companyies sense 
entrar en majors precisions lingüístiques, aspecte del qual única-
ment comenta el següent:

Respecto al idioma utilizado en las producciones propias, se 
puede decir que se mantiene cierto equilibrio entre catalán y 
castellano, aunque en términos absolutos dominen ligeramente 
las producciones en catalán. Habitualmente, cuando se trata de 
autores españoles se respeta el idioma del texto original (Lorca, 
Buero Vallejo, Arniches  en castellano). En el caso de las copro-
ducciones el idioma más frecuente es el castellano, porque la 
mayoría de las veces las instituciones con las que se coproduce 
son de fuera de la Comunidad Valenciana. (Rausell 1999: 277)

Afirmacions que l’autor vincula al període estudiat (entre els anys 
1988 i 1995) i que es corresponen bé, com s’haurà pogut advertir, 
amb les afirmacions que deia jo respecte de la política lingüística 
desplegada en l’àmbit del teatre públic per aquells anys. Tot i això, 
és important també que les posem en relació amb les dades de 
l’enquesta sobre usos del valencià que acabe de comentar: o bé 
les afirmacions de Pau Rausell pequen d’optimistes o l’apreciació 
dels enquestats no coincideix amb la situació tant com l’autor ens 
la descriu.14

El segon dels estudis indicats és el que —circumscrit ara a la 
ciutat de València— va publicar, fa quatre anys, Roberto Luna-
Arocas (2004). Es tracta d’un estudi quantitatiu sobre el consum de 
teatre i dansa, plantejat amb una més que evident ambició d’orientar 

14. Sense oblidar mai el que s’ha comentat adés sobre les limitacions de camp de 
l’enquesta en qüestió.



En segon, però, que els entrevistats no deixen sentir, aparentment,18 
cap comentari sobre el tema ens desvetla que, per a ells, no es 
tracta d’un tema prioritari a l’hora de triar anar al teatre, o no fer-
ho. De tota manera, sorprén l’absència de referències respecte 
d’això, atés el fet que els enquestats en l’estudi de l’AVL manifes-
ten un desig evident de veure incrementada la presència del va-
lencià en el món de l’espectacle. Dissortadament, el fet que l’es-
tudi no haja considerat la variable lingüística ens priva de poder 
determinar quina de les enquestes s’acosta més a la realitat.
Com veiem, ha tornat a aparéixer, una volta més, el concepte 
pragmatisme. No voldria, però, cloure este apartat sense indicar 
que davant del pragmatisme dominant han existit, i existeixen, ac-
tituds no gens pragmàtiques, sinó compromeses, i molt compro-
meses, amb la lluita per la presència normalitzada del valencià en 
el camp de l’espectacle. La dels autors no és, sens dubte, gens 
menyspreable, però també cal destacar la de companyies com 
Moma Teatre, La Dependent o Teatre Micalet. La seua opció pel 
valencià, sens dubte, els pot haver fet perdre espectadors o mer-
cat; la seua actitud, en canvi, és tota una lliçó.19

Precisament, el tema que acabe d’indicar és fonamental a l’hora 
d’entendre de quina forma l’ús del valencià pot influir en la políti-
ca de producció i exhibició d’espectacles en la nostra llengua. És 
clar que, en el cas de l’activitat privada, el que domina són criteris 
econòmics o, més simplement, s’opta per una llengua o per una 
altra en funció de la competència prèvia dels professionals.20 La 

18. Com indica l’autor de l’estudi, la metodologia emprada va consistir a usar «un 
cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas que posteriormente se 
codificaron» (Luna-Arocas 2004: 39).
19. No disposem, lamentablement, d’estudis sobre l’ús del teatre entre les 
companyies d’aficionats, però no tinc cap dubte que en moltes comarques (pense, 
per exemple, en les de Castelló) és fonamental, perquè la seua tasca és una 
reivindicació constant del valencià com a llengua de teatre.
20. Problema no estudiat, però no gens menyspreable: les escoles oficials de teatre 
suposen que els seus estudiants són competents en les dos llengües oficials de la 
Comunitat, raó per la qual no inclouen en els programes ensenyaments específics del 

realitat de circuits alternatius com el del café teatre a la ciutat de 
València ens mostra, respecte d’això, un ús lleugerament predo-
minant del valencià, però sense que es puga dir en cap cas que 
això siga conseqüència de la pressió dels espectadors o de les 
directrius emanades pels exhibidors. Per altra part, resulta prou il-
lusori tractar de trobar un ús significatiu del valencià en el terreny 
del circ i les varietats, on les lleis del mercat i la impossibilitat real 
de fer dos versions diferents (en valencià i en castellà) decanta 
la tria empresarial cap al castellà, ja es tracte del Circ Gran Fele 
com dels espectacles de cabaret i de varietats, on l’absència de 
rellevància (fora dels que treballen en el circuit de café teatre) 
dels còmics i humoristes que usen el valencià és tot un símptoma: 
el lloc que va deixar buit Don Pío encara continua vacant.
Ara bé, i en el cas de la producció pública? Tot i que, com hem vist, 
durant la pràctica totalitat del període ací considerat no existeix una 
normativa explícita respecte d’això, és innegable que els seus res-
ponsables han tingut present en major o menor mesura el valencià 
en els plans de treball. En el cas concret de les produccions públi-
ques, les dades de què disposem són les següents:21

1981-1985: espectacles en valencià: 322, en castellà: 1
1986-1990: espectacles en valencià: 6, en castellà: 6
1991-1995: espectacles en valencià: 19, en castellà: 7
1996-2000: espectacles en valencià: 3, en castellà: 6
2001-2007: espectacles en valencià: 24, en castellà: 32

valencià (i l’ús en les diferents assignatures no es troba ni assegurat ni especialment 
estimulat). No cal ni dir que, com que no es tracta de compensar la major competència 
que tenen en castellà (provocada per l’entorn social en què viuen), cal recórrer a 
assessors lingüístics per a muntatges concrets, o a arrossegar problemes de dicció i 
fonètics a causa del dialecte en què els actors s’expressen habitualment. Un problema 
afegit que por arribar, sens dubte, a descoratjar els actors… i els mateixos espectadors.
21. Per al període comprés entre 1985 i 2000, la font ha sigut Herreras 2003: 173-175. 
Per al comprés entre 2001 i setembre de 2007, hem recorregut a les dades que conté 
el web de Teatres de la Generalitat Valenciana (secció documentació), http://teatres.
gva.es/prodhist.php (consulta realitzada entre el 25 de febrer i el 4 de març).
22. Per a simplificar, hem considerat que la llengua dels muntatges amb doble versió 
era aquella en què s’havia estrenat per primera volta. Els espectacles bilingües es 
consideren, per defecte, en valencià.



Els resultats, és clar, només tenen un caràcter indicatiu, car hi ha un 
gran nombre de variables que intervenen. Per exemple, el període 
inicial correspon a l’experiència pionera de Teatres de la Diputa-
ció de València, que té lloc preferentment entre 1981 i 1983. Al seu 
torn, el segon període en realitat correspon només als anys que van 
entre 1988 i 1990, ja que no és fins al 1988 que comença la seua tra-
jectòria el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana. Per altra 
banda, el gran nombre de produccions i coproduccions durant la 
primera dècada del present segle es deu a una intensificació de les 
darreres, que impliquen col·laborar amb productores privades en 
projectes que són iniciativa d’estes, raó per la qual l’opció lingüísti-
ca cal suposar-la responsabilitat seua.23 
En el camp de la distribució i l’exhibició, la política dels gestors 
dels teatres públics (inclosos els de les diferents sales de Teatres 
de la Generalitat) es veu també condicionada pel pragmatisme i pel 
desig de no fer de la llengua un criteri distintiu (en sentit positiu o 
negatiu) de programació. Això ens priva, una altra volta, de dades 
que ens permeten aprofundir en la nostra anàlisi. Un exemple: Abel 
Guarinos, en una reflexió sobre el funcionament del Circuit Teatral 
Valencià publicat fa uns anys, aportava un llistat de les obres més 
programades per les sales que conformen l’esmentat Circuit per als 
anys 2001 i 2002, tant per a públic adult com per a «públic infantil i 
familiar» (Guarinos 2003: 73-75). Els resultats ens fan pensar que els 
espectacles contractats dins el Circuit són majoritàriament en va-
lencià, però la realitat potser no és tan optimista, ja que alguns dels 
espectacles esmentats per l’autor (Un de sol, L’aniversari de Marta, 
per exemple) disposaven tant de versió en valencià com de versió 
en castellà, i no s’especifica si en citar-los pel seu títol en valencià 
se n’exclouen possibles representacions en castellà.
És clar que uns resultats tan favorables al valencià haurien de des-
pertar la sorpresa i l’interés dels estudiosos, però no hem trobat cap 
al·lusió al tema de la llengua en el ben documentat i interessant ar-
ticle d’Abel Guarinos, com tampoc en el de Joan Fuster Peiró (2003), 

23. Per a simplificar, hem considerat que la llengua dels muntatges amb doble versió 
era aquella en què s’havia estrenat per primera volta. Els espectacles bilingües es 
consideren, per defecte, en valencià.

i ni tan sols en les reflexions, amb caràcter retrospectiu en qualitat 
de programador, d’Enrique Aranda (2003). No vol dir això, és clar, 
que el tema no haja interessat els programadors i els gestors en les 
seues sessions de treball, sinó simplement que no s’ha considerat 
suficientment rellevant per a publicar les reflexions. Fins i tot, en un 
article publicat fa uns anys sobre el mateix Circuit, però des de fora 
d’este i referit al període 1988-1997 (Rausell Köster, Carrasco Arroyo 
1999), no es té en compte específicament el problema lingüístic com 
una variable que cal considerar, tot i que en un moment s’arriba a in-
cloure, entre els factors de la desitjable eficiència teatral que hauri-
en de tindre les sales del Circuit, «las características diferenciadas 
de las demandas en cada uno de los municipios (estructura demo-
gráfica de la población, capital humano» (Rausell Köster, Carrasco 
Arroyo 1999: 8); això sí, sense més especificacions.

Clourem esta revisió de la situació actual amb unes notes sobre la 
realitat de l’audiovisual. Tot el que hem dit sobre el cas dels espec-
tacles teatrals és perfectament aplicable a este terreny. Si de cas, 
amb l’agreujant que la producció televisiva (dramàtics i doblatge) 
continua tenint pràcticament com a client únic RTVV, que imposa les 
seues normes i criteris i revisa els productes finals. Com a resultat, 
ens trobem davant una demanda marcada per un sistema de virtual 
monopoli, ja que ni el centre territorial de RTVE ni les altres televisi-
ons d’àmbit local i comarcal s’han arribat a plantejar la producció o 
l’adquisició habitual de dramàtics en valencià o doblats al valencià. 
Davant d’este sistema monopolístic en la demanda, l’oferta es troba 
atomitzada en multitud de productores de xicotet i mitjà format, entre 
les quals només destaquen aquelles que es veuen agraciades per tin-
dre més encàrrecs institucionals.
Una situació com l’acabada de descriure distorsiona qualsevol anàli-
si de l’acceptació dels productes audiovisuals en valencià que s’eme-
ten en televisió. La poca audiència mitjana de les sèries dramàtiques 
des del moment que apareixen pot ser deguda a un rebuig al valencià 
en l’àmbit televisiu (per sorpresa, manca de costum ) o també a la 
qualitat dels productes en qüestió. El que no sembla és que siga con-



seqüència del nivell d’ús de la llengua (major o menor presència de 
personatges castellanoparlants en les sèries) o de l’estàndard usat: 
l’increment constant del valencià en sèries suposadament en valen-
cià, o el decidit acostament de l’estàndard cap al valencià col·loquial 
de la ciutat de València, no semblen haver tingut un efecte notable en 
l’increment del share. Altrament, l’èxit d’audiència de la sèrie Auto-
indefinits (sense concessions cap al bilingüisme ni rebaixes en l’es-
tàndard) ens ajuda a entendre que el problema no rau tant en l’opció 
lingüística com en el gènere (major acceptació de la sitcom i l’humor) 
i en la factura (moderna i acurada). Precisament el caràcter de mo-
dernitat d’este programa ens dóna una altra de les claus per a tractar 
d’entendre el fracàs o èxit de determinades sèries: la tendència de 
moltes d’estes a vincular el valencià a usos domèstics, a àmbits ru-
rals i a professions subalternes i a vincular-lo, a més, al món festiu i 
folklòric amb un toc ètnic que no es correspon amb la realitat actual 
de la Comunitat Valenciana. Això és, precisament, el que no feia Au-
toindefinits i les seues seqüeles. 
Pel que fa al doblatge de sèries i films, el que pot deduir-se de la políti-
ca menada per RTVV és que el més efectiu, en tot cas, és la immersió: 
el doblatge sistemàtic dels dibuixos animats ha acostumat els xiquets 
a veure televisió en valencià.24 Possiblement si s’haguera optat pel que 
s’ha fet en altres terrenys (concentrar els productes doblats en Punt 
2), l’acceptació del valencià entre els espectadors infantils hauria si-
gut molt més problemàtica. I no entrem en un altre aspecte, apuntat 
més amunt: la qualitat tècnica dels doblatges, la versemblança de les 
veus, l’existència d’un ampli ventall de dobladors  Un problema que 
no depén de cap política lingüística, sinó de la política empresarial del 
sector i dels problemes de formació dels actors valencians, no tots 
ells amb la competència i els coneixements suficients per a poder 
doblar en la nostra llengua. Cal esperar ací que iniciatives com la dels 
organitzadors dels Premis Tirant d’incloure un premi al millor doblatge 
al valencià i un altre a la millor versió en valencià (atorgat per l’AVL) 

24. No hem inclòs la programació de l’Escalante Centre Teatral, atés que els 
espectacles de text que s’hi munten han tingut, almenys des del 1989 quan Vicent 
Vila se’n fa càrrec de la direcció, versió valenciana i versió castellana.

facen el seu efecte entre la professió i estimulen la presència del va-
lencià en la indústria audiovisual de la Comunitat.

El Llibre blanc de l’ús del valencià I es tanca amb un capítol titu-
lat significativament «Recapitulació: una invitació a seguir avan-
çant». El capítol inclou una sèrie d’iniciatives que l’AVL proposa 
per a donar un nou impuls a l’ús del valencià en els propers anys. 
Són un total de 38 iniciatives, entre les quals tenen relació directa 
amb el que ací he exposat les següents:

26. Fer que RTVV siga un verdader instrument de foment del valencià, 
propiciant que s’use més un valencià adequat a la situació comuni-
cativa i que augmente les hores de programació en esta llengua.

28. Proposar indústries culturals en valencià i ajudar les entitats 
socials que prioritzen l’ús del valencià en les seues actuacions, 
especialment en les activitats predilectes dels jóvens.
29. Assegurar l’adequada formació lingüística en valencià dels 
treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació, espe-
cialment els editors, periodistes, guionistes, locutors i presenta-
dors.
31. Donar suport a les empreses de producció i distribució audi-
ovisual en valencià.
33. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en 
qualsevol suport tecnològic.

Iniciatives, sens dubte, fonamentals, però que caldria matisar 
d’acord amb el que ací s’ha exposat. En primer lloc, i pel que fa al 
sector de les arts escèniques, caldria:
1. En funció del que s’indica en la iniciativa 29 de l’AVL, assegurar l’ade-
quada formació lingüística dels actors i actrius, així com dels gestors i 
encarregats de la publicitat i la difusió en premsa. Significa això deixar 
de suposar que els actors i actrius, i els qui aspiren a ser-ho, dominen 
el valencià com el castellà i plantejar-se, en conseqüència, l’ensenya-
ment del valencià per a usos escènics a les escoles de teatre i fomentar 
els cursets de reciclatge per als professionals en actiu.
2. Igualment, caldrà avançar cap a una unificació dels criteris lin-
güístics de les companyies. La figura de l assessor lingüístic hauria 
de gaudir d’un reconeixement professional i acadèmic. Caldria 



estimular, llavors, els cursos d’especialització (insistim: en un valen-
cià per a usos escènics) i les jornades i sessions de reflexió per a 
tractar d’unificar criteris que permeteren que els espectadors apre-
ciaren uns usos lingüístics homogenis en les diferents companyies 
valencians.
3. En el terreny de la traducció i la dramatúrgia, s’hauria d’avançar 
en l’adopció d’uns usos lingüístics tan homogenis com fóra possi-
ble, en especial en les solucions que cal adoptar per a problemes 
lingüístics per als quals el valencià d’ús quotidià no sempre té 
respostes adequades (l’ús d’argots, les diferenciacions dialectals 
entre personatges, etc.). Cal que les solucions que adopta cada 
traductor/adaptador siguen posades en comú i contrastades amb 
els usos i formes del valencià en l’actualitat.
4. La política teatral de les institucions públiques (tant autonòmi-
ques com locals) ha de disposar d’un codi de comportament fixat 
per escrit, de forma que la major o menor programació (o produc-
ció) en una obra o en una altra no depenga del voluntarisme o 
de les conviccions dels responsables. En les normes, caldria que 
constara el percentatge mínim d’espectacles que s’haurien de 
programar en valencià, així com el mínim de funcions de cadas-
cun d’estos. Igualment, els centres de producció haurien de tindre 
criteris explícits sobre la llengua dels muntatges, la publicitat, les 
publicacions i els programes connexos, etc.25

5. Caldrà reflexionar sobre els avantatges i desavantatges de les 
dobles versions de les produccions dels teatres públics valencians. 
La inèrcia de veure teatre en castellà pot descoratjar espectadors 
que altrament no tindrien grans problemes a veure la versió valen-
ciana, en cas de ser l’única. Una solució potser fóra no programar 
en continuïtat les dos versions.
6. Cal promoure estudis i enquestes sobre els problemes del teatre 
valencià que tinguen en compte de forma explícita la variable lin-
güística com una variable més, és a dir: en relació amb qüestions 
com preus, gèneres, horaris, etc.

25. Una altra cosa és que en les sèries infantils i juvenils amb actors no trobem, ni 
de bon tros, la mateixa coherència.

7. A partir dels resultats que podem obtindre d’estos estudis, es poden 
plantejar polítiques de promoció de l’assistència al teatre en valencià, 
tant entre el públic infantil com, molt especialment, entre l’adult.
8. Igualment, i en relació amb el que s’ha indicat als punts 4 i 7, 
les ordres d’ajuda a produccions, exhibició, escriptura, gires, etc., 
haurien de preveure mecanismes d’estímul i suport a les compa-
nyies, associacions, institucions i productores teatrals que opten 
per fer i exhibir teatre en valencià. 
9. Les institucions públiques, a través dels corresponents organis-
mes, hauran d’ajudar a incrementar la visibilitat del teatre en valen-
cià mitjançant campanyes als media, molt en especial a RTVV, que 
s’ha d’implicar en la promoció no sols de forma directa, sinó també 
indirecta: amb la presència dels professionals del teatre que treba-
llen preferentment en valencià en diversos programes; exigint que 
els programes culturals se n’ocupen de forma preferent, etc.
10. Finalment, la Generalitat hauria de procurar incrementar la pro-
jecció fora de les nostres fronteres (i no sols en els territoris del 
nostre àmbit lingüístic) d’aquells espectacles i companyies que tre-
ballen de forma habitual en valencià, i tractar que els estàndards 
de qualitat no es vegen per això en perill. De forma paral·lela, la 
Generalitat ha de plantejar-se una política anàloga en aquelles 
institucions que, trobant-se a la nostra Comunitat, tenen una inne-
gable projecció i ressò internacional: en el seu moment, La Nau de 
Port de Sagunt, i a hores d’ara, el Palau de les Arts26. 
Pel que fa al sector de les arts audiovisuals, resulta evident que 
la gran majoria de les iniciatives de l’AVL més amunt transcrites 
tenen com a objectiu el sector, raó per la qual remetem a estes. 
A més, caldrà afegir les iniciatives 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 que acabe 
d’exposar, i que són perfectament extrapolables per als actors, 

26. La manca d’espai m’ha impedit d’ocupar-me dels espectacles musicals (òpera, 
sarsuela…) amb llibrets en valencià que es troben condemnats a una marginació 
més gran, a causa dels problemes específics del sector de la música escènica: 
dificultats per a ampliar el repertori si no hi ha una acció decidida de política 
cultural. Sense esta política, muntar una obra d’estes característiques significa un 
esforç que no es veu correspost per la distribució posterior (i per la corresponent 
repercussió, és clar). Seria el cas, per no esmentar sinó un exemple recent, de 
l’òpera La filla del Rei Barbut de Matilde Salvador, estrenada a Castelló de la Plana 
el desembre de 2007.



dobladors, productors… En especial, les referides a les polítiques 
d’increment de l’assistència (fonamental en el cas de les iniciati-
ves cinematogràfiques) i de suport institucional a la producció i 
exhibició. La implicació ací de RTVV és absolutament fonamental.
És clar que totes les iniciatives acabades d’exposar, tant les pro-
posades al seu moment per l’AVL com les que jo ací he indicat, 
no tindran cap efectivitat sense les que són aplicables als altres 
àmbits del món cultural, educatiu, de la comunicació… Les arts 
de l’espectacle, com a manifestacions vives d’una cultura viva 
al servici d’una societat viva i en constant transformació, no han 
d’aspirar a una preservació museística del valencià, ni a uns usos 
de la llengua radicalment separats dels que la societat valencia-
na actual demana. Per això, qualsevol avanç en la normalització 
lingüística del sector ha d’anar acompassat amb la de la societat 
valenciana en el seu conjunt.
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ROSANA PASTOR

La 'població' passa a 'poble' per un acte
de consciència. I aquests és un pas que no
tots els valencians han donat.
Joan Fuster.

A l’hora de fer una valoració sobre la situació del valencià en el 
món de l’espectacle i dels mitjans audiovisuals, de segur que hi 
ha veus més autoritzades que la meua. Amb tot, i com que l’AVL 
m’invita a expressar la meua opinió, vull, com a actriu i ciutadana, 
oferir el meu punt de vista.
Si faig una ullada a l’estat de la llengua en l’àmbit en què treba-
lle habitualment, teatre, cinema o televisió, no puc estar-me de 
considerar la situació des d’una perspectiva més àmplia on l’en-
focament sectorial es difumina i obre pas a altres parcel·les de la 
realitat de l’ús social del valencià.
El valencià, obligat durant molts anys a sobreviure dins l’àmbit do-
mèstic o en reduïts cercles intel·lectuals, inicia als anys vuitanta 
un procés de normalització sota el manament de l’Estatut d’Auto-
nomia (1982) i les lleis creades al seu voltant, com ara la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià (1983), on llegim:

[…] la Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de 
recuperació de la plena identitat del poble valencià, té el dret i 
el deure de retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que 
mereix, acabant amb la situació de deixadesa i deterioració en 
què es troba.

La Llei de Creació de RTVV (1984) defineix clarament:

[…] En la mateixa línia marcada per la Llei d'Ús i Ensenyament 
del Valencià, i com a desplegament del mandat estatutari i del 
compromís del programa de Govern del President de la Genera-
litat, aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat entre 

les dues llengües oficials e la Comunitat Autònoma, quan esta-
bleixles messures necessàries per a crear uns mitjans de comu-
nicació propis, gestionats democràticament i subjectes al control 
parlamentari directe, que impulsen la utilització del valencià en la 
radiotelevisió autonòmica, la cual es configura d'aquesta manera 
com a vehicle de recuperació.

Davant la Llei, les meues opinions només poden afegir-se, amb 
el respecte degut i mà tremolosa, a les dels homes i dones que 
traçaren les normes per les quals es regeix el meu poble.                                                                     
En la mateixa dècada, es crea el Centre Dramàtic de la Generalitat 
Valenciana (1988), que uns anys després es convertirà en els ac-
tuals Teatres de la Generalitat Valenciana.
Caldria preguntar-nos si d’ençà de l’entrada en vigor de les lleis 
esmentades, s’ha produït un avanç substancial pel que fa a l’ús 
i la implantació social de la llengua: Podem parlar, escoltar, ser 
atesos i utilitzar el valencià en tots els àmbits de la vida pública i 
en tots el mitjans de comunicació públics?
Sabem que el teatre, i per extensió el cinema i el món audiovisual, són 
un reflex de la societat en la qual viuen i a la qual serveixen d’espill. Així 
doncs, si ens contemplem en aquest mirall, què és el que hi veiem? 
Al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, el valencià ha adquirit “una 
certa visibilitat” però està lluny d’haver-se convertit en el vehicle 
d’expressió i comunicació de referència per a totes i tots aquells 
que vivim i treballem a la nostra comunitat. És a dir, no hem acon-
seguit la presència social a la qual aspiràvem.
Fa la impressió que la qüestió de la llengua ha estat conduïda amb 
pols dubitatiu per les diferents administracions. Que amb una mà 
s’ha negat el que es concedia amb l’altra: s’han dictat les lleis, 
instruments fonamentals, i s’han creat certs organismes per 
desenvolupar-les. Ara bé, compten amb els pressupostos ade-



quats? I el més important, s’ha renovat la voluntat de fer possible 
el compliment de la lletra i l’esperit de la llei?
Potser una mica desordenadament, però em vénen al cap els se-
güents punts de reflexió: 

Al teatre, al cinema i al món de la ficció televisiva produït en va-
lencià des dels estaments públics, no se’ls pot demanar que si-
guen competitius en termes de rendibilitat, ja siga social o eco-
nòmica, si prèviament no s’han posat les bases d’una política 
continuada de foment i promoció de l’ús de la llengua en l’àmbit 
cultural. Els qui estudien amb profunditat aquests tipus de fe-
nòmens saben molt bé —i així ho han evidenciat en les seues 
anàlisis— que revertir un cicle llarg d’involució d’una llengua 
necessita temps, esforç, inversió i voluntat per a alimentar la 
confiança en el canvi. Podem fer extensiu aquest plantejament 
a tots els àmbits de la societat on vulguem aplicar-lo.
Una anàlisi recent feta per Escola Valenciana-Federació 
d’Associacions per la Llengua ens alerta que la demanda de 
places per a matricular-se en programes en valencià des-
borda àmpliament el nombre de places públiques ofertades 
per l’administració (i també per les escoles concertades i pri-
vades). L’anàlisi posa de manifest que el nombre d’alumnes 
matriculats en valencià es manté congelat, tot i que amb una 
mínima planificació que adequara l’oferta de places a la de-
manda social, la xifra d’alumnes matriculats en valencià aug-
mentaria sensiblement. 
Segons el Llibre blanc sobre l’ús del valencià - I «una àmplia 
majoria dels espectadors habituals de TVV manifesta que el 
valencià s’hauria d’usar més». Les hores d’emissió en valen-
cià a Canal 9, però, no deixen de baixar. Estan els mitjans de 
comunicació públics assumint un paper actiu, tal com preveu 
la llei, en la normalització del valencià? Estan ajudant a arti-
cular la identitat dels valencians i afavorint la creació d’un 
imaginari col·lectiu propi?
El Llibre blanc diu també que el valencià no és la llengua que 
els valencians utilitzem majoritàriament per adreçar-nos a la 
administració ni tampoc la que fem servir a les gran superfí-

cies comercials. Com es podria incentivar que els treballa-
dors de tots els organismes adscrits a l’administració pública 
usaren d’una manera efectiva el valencià i respectaren els 
drets dels usuaris que s’adrecen a ells en aquesta llengua? 
La retolació, per exemple, en valencià és pràcticament ine-
xistent. Seria possible que des de la Generalitat Valenciana 
s’apostara de forma molt més clara per a aconseguir la reto-
lació universal en la nostra llengua? 

Potser és més senzill del que sembla aconseguir que un percen-
tatge rellevant —un de significatiu, ja el tenim—, de la societat 
valenciana adquirisca l’hàbit de viure en valencià i, per extensió, 
també el de consumir cultura, oci, espectacles, teatre, cine i lite-
ratura en la nostra llengua. Cal que voler-ho.
Fa poc, passejant un dia per la ciutat de València, vaig arribar a un 
lloc anomenat Parque de Marxalenes. La curiositat em va fer en-
trar-hi i allà entre el Paseo del Algarrobo i el Paseo del Ullal anava 
prenent consciència de la paradoxa en la qual vivim immergits i 
que atrapa també els nostres governants. Amb els cartells indica-
dors majoritàriament en castellà, aquest parc, a cavall entre una 
llengua i altra, representava, per a mi, el model lingüístic que im-
pera en la nostra Comunitat. Potser és aquest —em preguntava —, el 
paradigma de l’equiparació de les dues llengües oficials: Parque 
de Marxalenes, Ajuntament d’Alboraya?
Al cap i a la fi, algú va dir que només s’aconsegueix allò que veri-
tablement es desitja. A mi m’agradaria —i sé que a molts altres 
també — sentir i poder transmetre-li al meu fill que l’estic educant en 
una llengua amb futur, en una llengua amb la qual podrà explicar-se 
el món.
És hora de demanar un gest polític, un gest decidit en defensa de 
la llengua com a senya d’identitat dels valencians. 
En aquest punt, el nostre Govern no pot tornar a perdre el pas. 



FRANCESC FENOLLOSA I TEN

Ací cal fer també una miqueta d’història. Les obres audiovisuals a 
casa nostra, com a la majoria dels estats que coneixem amb pro-
ducció pròpia, solen ser subvencionades. Les bases de les diverses 
ordres d’adjudicació d’ajudes a la producció audiovisual no han fa-
cilitat, fins ara, l’existència de versions valencianes dignes. Ni tam-
poc, de massa rodatges en valencià. Temps arrere, de la subven-
ció concedida el productor havia de fer dues versions en les dues 
llengües del país. I, històricament, aquesta política ha condicionat 
tant l’acabament d’aquestes versions en valencià que, val la pena 
comentar-ho, s’han donat totes les situacions: produccions subven-
cionades sense la versió valenciana acabada, ni encara el doblatge 
realitzat; d’altres amb el doblatge acabat, però no passat a un for-
mat de qualitat suficient per a l’emissió televisiva o exhibició pública 
en altres pantalles, encara que fos en vídeo; d’altres, senzillament 
produccions doblades per no professionals, etc. Resultat: la versió 
en valencià era la versió pobra, si encara existia.
Cap al 1997, amb la creació de la FEVA (Federació Valenciana de 
l’Audiovisual), alguns professionals ens vam interessar per la qües-
tió i férem un repàs al material fílmic dipositat a l’Arxiu de la Filmote-
ca de la Generalitat Valenciana. Descobrírem que l’única pel·lícula 
de ficció en valencià existent era la mítica El faba de Ramonet, de 
Joan Andreu Moragues (1933). I ho denunciàrem públicament.
La reacció de l’Administració fou immediata, de tal manera que 
es disposà una partida de Política Lingüística per al doblatge al 
valencià de produccions que anirien a parar a la Filmoteca, amb 
la qual cosa es posaven les bases per a dignificar les versions en 
valencià de les produccions subvencionades i d’altres que, enca-
ra que no ho hagueren estat, volgueren acollir-se a aquesta possi-
bilitat, dins del pressupost assignat anualment que ascendia a 50 

milions de pessetes. Al voltant dels 240.000 euros, en l’actualitat. 
Descens considerable.

El rodatge en valencià de material fílmic és pràcticament nul a 
hores d’ara. Les dificultats de rodar vénen donades per diversos 
elements que es redueixen a un: la poca rendibilitat de la còpia de 
cinema en valencià (normalment en 35 mm, bastant més costosa 
que les còpies en vídeo o en DVD), atesa la manca d’un mercat 
consumidor suficientment fort (o, almenys, això creuen la majoria 
dels productors valencians), que possibilite la consecució del be-
nefici suficient per a plantejar-se el risc d’una tal producció. Per 
tant, si hi ha còpies de les produccions de llargs i de curtmetrat-
ges de ficció en versió valenciana (també de documentals o de 
produccions d’animació), normalment es podran veure en vídeo i, 
més recentment, en DVD.
No obstant això, en els últims 12 anys podem parlar de casos ex-
cepcionals en els quals, o bé s’ha rodat directament en valencià, 
o bé s’ha distribuït almenys una còpia en versió valenciana en 35 
mm. La camisa de la serp, de Toni Canet (1996); Gràcies per la pro-
pina, de Francesc Bellmunt (1997); L’arbre de les cireres, de Marc 
Recha (1998); La tarara del Xapao, d’Enrique Navarro Monje (1999); 
L’illa de l’holandés, de Sigfrid Monleón (2000), o Dripping, per amor 
a l’art, de Vicent Monsonís (2001), són els exemples d’aquesta llo-
able actitud que cal encoratjar perquè es done més sovint.
Cal també fer esment ací d’altres produccions en llargmetratge 
més independents, rodades amb l’esforç personal de molta gent, 
directament en valencià, en vídeo: El gemec del gos després de la 
pedrada, de Josep M. Aparicio (2003); Bela Lugosi, Pickfair 5619 



Hollywood, de Santiago Estruch (2006), i Diari d’un malalt d’amor, 
de Samuel Sebastián (2007), per exemple.
Lloables són també els exemples (cada vegada més, afortunada-
ment, en RTVV) de produccions televisives de ficció, quasi sem-
pre seriada, enregistrada o doblada al valencià. Així, ens trobem 
amb Russafa 56, de Carles Mira (1992); Benifotrem, de Toni Canet 
(1995); Herència de sang (1995) i A flor de pell (1996), de la pro-
ductora catalana Drimtim. Recentment, l’exitós Autoindefinits, 
de les productores Albena i Conta Conta, amb unes quantes 
temporades en antena, o les darreres sèries produïdes per RTVV 
amb diverses productores: Negocis de família (2005), Matrimonis 
i patrimonis (2005), Maniàtics (2007), Socarrats (2007), Les More-
res (2007), L’alqueria blanca (2007) i Evolució (2008), entre altres. 
I encara, afegir el cas de la pel·lícula per a televisió rodada en 
valencià, Camps de maduixes, de Carles Pastor (2004), o la sèrie 
de telefilms de producció valenciana però rodats en castellà i 
doblats, posteriorment, al valencià.
Un exemple, també, que cal destacar ací, dels pocs que hi ha 
en el camp de la distribució, és el de la producció El tracte (The 
deal), també de Drimtim, que inclou una versió en valencià feta 
en 5.1 per l’estudi de sonorització i doblatge Àbac Estudis, de 
Xirivella. La pel·lícula és una coproducció catalanoamericana 
feta amb Televisió de Catalunya, Antena 3 i Sony Pictures, i de 
distribució internacional.

No hi ha una política especialment destinada a la promoció de 
les produccions audiovisuals fetes en valencià, encara que la 

Llei 1/2006, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, en parle per 
primera vegada. La incògnita vertadera ací és saber quan s’apli-
carà la Llei i quin serà el departament de la Generalitat compe-
tent en matèria audiovisual.
En aquest sentit, des d’organitzacions privades, com ara els Pre-
mis Tirant o els desapareguts Premis Vila d’Almenara, tots dos 
creats per l’AIFFA, i des de l’any 2005, l’Inquiet, Festival de Cinema 
en Valencià de Picassent, hem tractat d’ajudar a dignificar les ver-
sions valencianes, difonent-les amb plataformes d’apropament al 
públic més immediat, el mateix públic valencià, i també contribuint 
a mostrar les produccions valencianes en altres mercats.
La proposta que fem ací és la d’encetar un circuit d’exhibició perma-
nent de produccions en valencià que recórrega el país, tot aprofi-
tant les sales de caràcter municipal, i amb projeccions periòdiques, 
bé generals bé temàtiques, que vagen creant un públic assidu i fi-
del. Eixa és la proposta que està promovent el Festival Internacional 
Premis Tirant a través del programa Tirant d’Audiovisuals.

Salut i moltes gràcies!



MANUEL MOLINS

El teatre occidental és l’art de la interpretació. Des del seu naixe-
ment a l’Antiga Grècia, el nostre teatre ha crescut combinant la 
interpretació filosòfica (hermenèutica), teològica (exegesi) i quo-
tidiana o mediàtica. Per això, els grans clàssics no s’estaven de 
mostrar als espectadors profundes reelaboracions lúdiques dels 
mites, qüestionant-los el sentit de l’existència, la justícia, els déus, 
la guerra, la corrupció dels jutges o la nova educació propiciada 
pels corrents socràtics. Nihil humanum neque divinum resultava 
estrany a la seua mirada interpretativa: d’Èsquil a Aristòfanes, del 
sublim al més vulgar, res no escapava a l’anàlisi poètica. Inter-
pretació, a més, que abraçava tots els aspectes de la realització 
especular, des del joc textual al dels actors i del públic.
Vivim en plena era freaky. El freakisme assalta la nostra vida eco-
nòmica, política, social, cultural, educativa, mediàtica, religiosa i 
lingüística. No cal posar-hi noms. Amb tot, la primera meitat del 
2008 ens ha mostrat dos fenòmens singulars: el duo valencià Pam 
y Mich, llançat pel programa Tienes talento de Cuatro, i Rodolfo 
Chikilicuatre, promocionat pel programa de TVE-1 Salvemos Eu-
rovisión. 
Pam y Mich no ha tingut la projecció de Chikilicuatre, però resulta 
ben significatiu que un parell de joves valencians passaren a la fi-
nal absoluta del programa gràcies a la majoria d’un jurat i un públic 
que els reia les gràcies i que es presentaven amb una destrucció 
(alguns encara en diran desconstrucció) de la seua llengua.
Per la seua banda, Chikilicuatre va ser saludat fins i tot com un 
model a seguir en aquestes hores de recessió, alentiment, crisi 
econòmica o com es vulga dir. Des de les pàgines d’El Periódi-
co (27.03 2008), Dídac Lee ens recomanava posar un freaky en la 
nostra vida perquè aquesta «proposta atrevida, disruptiva i tecno-

lògica», sense por al fracàs ni al ridícul, connectava amb un nou 
segment de mercat: «Només fent coses revolucionàries, acon-
seguirem resultats diferents. No tindrem un resultat artístic més 
bo, però segurament sí el nivell d’audiència més gran dels últims 
anys» ja que «la comunitat freaky ha convertit el personatge en el 
seu heroi nacional». L’economia no té regles fixes i «el més impor-
tant és la consistència amb la qual s’implementen les coses. I així 
ho demostra l’amic Chikilicuatre».
El teatre, com qualsevol activitat artística, és risc i atreviment, su-
peració i trencament de les regles. Per això, a més de les avant-
guardes històriques de la primera meitat del segle XX, després de 
la II Guerra Mundial no han parat de succeir-se moviments anti-
art o desart per a antiartistes o desartistes alguns dels quals han 
sabut vendre’s molt bé. Amb tot, amb la perspectiva dels anys, 
aquells moviments resulten avui tan ingenus com la defensa eli-
tista i pueril de les drogues per a ampliar el camp de les sensaci-
ons i impulsar la creativitat, ja que actualment, segons Arthur C. 
Danto entre d’altres, l’art ha convertit la no regla i l’antinorma en 
la norma suprema. I potser això, com indica també una altra gran 
crítica, Dore Ashton, ens ha deixat indefensos en mans dels po-
derosos del mercat, els quals imposen l’obra que més els convé: 
són les regles de la utopia neoliberal. Una utopia profundament 
depredadora tant en el camp de l’ecologia com en el de la cultura, 
els avanços socials o les concepcions lingüístiques.
D’aquesta manera, el món de l’art i de l’economia es donen la mà 
en un conjunt d’eslògans i rebel·lies per a assaltar el consumidor. 
Loretta Napoleoni parla de l’economia canalla i, simètricament, 
amb tots els matisos que calga, nosaltres podem parlar també 
d’un art canalla del qual el teatre no n’és aliè. Al contrari. Potser 



per a sorpresa de Dídac Lee, es pot comprovar que ja fa temps 
que el nostre teatre practica aquests principis i aquestes tècni-
ques. Probablement no és cap mena de casualitat que Rodolfo 
Chikilicuatre siga l’actor David Fernández ni que hi haja directors 
com ara Calixto Bieito que fa anys i panys que es promocionen 
com a rebels, desconstructors i revulsius. Amb tot, es constata 
un cert cansament per part del públic teatral, i un dels darrers 
espectacles presentats a Europa, Tirant lo Blanc, no va convén-
cer ningú per més que s’implementara amb molta consistència de 
diners públics. I qui diu aquest nom en diu molts d’altres, ja siga 
del Principat o de casa nostra: el freakisme no és exclusiu de res 
ni de ningú.
Cal remarcar, a més, que en tots dos casos, Pam y Mich i Chikili-
cuatre, hi ha mostres de freakisme lingüístic. I si, a més, afegim 
que durant les Falles 2008 una coneguda marca de cervesa es 
venia amb l’eslògan «¡Caña al foc!», podrem apreciar millor en-
cara el canvi que s’ha produït en els darrers anys: mentre que du-
rant el temps del Teatre Independent (1970-1978) el fet d’escriure 
i representar en valencià era un escreix lúdic i de recerca en la 
construcció d’una llengua i uns espectacles oberts a Europa amb 
una gran varietat de registres lingüístics i estètics, ara la norma 
inqüestionable és la rendibilitat econòmica. 
Potser algú creurà que l’opció de la majoria significativa dels grups 
i persones del Teatre Independent era fruit sobretot del moment: 
els nous aires i expectatives del tardofranquisme, la mort del dic-
tador i la proclamació de la Constitució de 1978 que, en principi, 
posava fi a la censura i el monolitisme cultural i assentava les 
bases d’una societat democràtica i plural. No hi ha dubte que la 
realitat d’aquella conjuntura extraordinària va influir-hi, però la 

trajectòria personal de molta d’aquella gent prova que l’elecció 
responia a raons més profundes: a opcions ben meditades i co-
ratjoses d’un col·lectiu de persones que havia fet del teatre una 
opció de realització personal i d’incidència col·lectiva. I un camí 
professional també. De fet, molts dels grups que van aparéixer al 
rebuf de la lluita política es van esfumar amb el nou cicle que ini-
ciava el període constitucional. I només van quedar els qui tenien 
el teatre per molt més que com arma carregada de crits: com una 
vida futura des d’un present sempre renovat. Això va produir, entre 
molts altres, textos tan significatius com Plany en la mort d’Enric 
Ribera de R. Sirera o La màquina del Doctor Wittgenstein de M. 
Molins, juntament amb espectacles tan emblemàtics com L’hort 
dels cirerers de Carnestoltes o Dansa de vetlatori del Grup 49.
Però a partir dels anys noranta del segle XX es veu una clara inver-
sió o estancament d’aquest propòsit. De fet, el grup de Barcelona 
que s’autoproclama com a paradigma del teatre català contem-
porani opta per una llengua tan magra com les fórmules drama-
túrgiques que fa servir sota la impostura dels noms de Beckett o 
de Pinter. I això també ha tingut el seu correlat entre alguns dels 
seguidors valencians, la qual cosa ha produït una textualitat for-
mulària, amb una llengua de paper de fumar i amb el predomini 
d’un cert neocostumisme de baixa intensitat. Si durant els anys 
seixanta i vuitanta Primera història d’Esther de Salvador Espriu 
era considerada un monument a la pluralitat i riquesa de la nostra 
llengua, la seua reposició el gener de 2007 al TNC va ser comenta-
da a TV3 com una obra «difícil i pràcticament inintel·ligible». I això, 
després de tants anys d’immersió lingüística, televisió autonòmica 
i lleis d’ús, no deixa de mostrar-nos el gran fracàs de la suposada 



normalització. És evident que la variació diacrònica fa que els tex-
tos perden actualitat lingüística, però n’havia perdut tanta per a 
considerar-se incomprensible? 
Més encara, la rendibilitat econòmica ha esdevingut el gran pa-
ràmetre fins i tot de l’Administració pública valenciana. Un parà-
metre que es justifica entre moltes companyies amb l’eslògan de 
fer públic i que defensa un fals bilingüisme a favor de la llengua 
dominant, perquè si un muntatge es fa en castellà atrau més es-
pectadors que si és en valencià. I si es fa en un valencià esquifit 
millor encara que si hi ha una certa ambició estètica i una recerca 
de registres assequibles però autoexigents.
Vicent Genovés, assessor de l’actual directora general de TGV, en 
una entrevista a Eq’iliquà, la revista de l’AAPV del mes de març 
2008, declarava: «En aquests moments, quan es fa una obra de 
teatre en valencià la taquilla baixa molt. [...] El teatre valencià no 
té una normalitat ni a la ciutat ni al circuit. [...] Caldria fer un estudi 
de com tractar-lo perquè estiga a l’alçada del teatre en castellà. 
Això justificaria més inversió, però si cada volta que es programa 
una obra en valencià la taquilla baixa un 30% no està justificat que 
es faça més inversió.» I una altra dada: en la convocatòria d’aju-
des a la creació de TGV 2008 s’han presentat un total de vint-i-set 
projectes i només tres ho han fet en valencià. 
Ara bé, no és responsabilitat de l’administració fer estudis i donar 
suport especialment al nostre teatre? No va ser aquest un dels 
objectius prioritaris en la creació del CDGV-TGV? Realment la ta-
quilla baixa un 30%? Per què no es mostren totes les estadístiques 
d’una manera transparent? I el teatre castellà està a tan gran al-
çada? «El teatre valencià no té una normalitat ni a la ciutat ni al 

circuit», és cert; però la té en els plans de les actuals autoritats 
teatrals? Etcètera.
És ben sabut que la nostra cultura, en els seus diferents àmbits 
territorials, ha patit durant segles, i per raons polítiques sobretot, 
diversos intents de desmembració, diverses estratègies de mino-
rització i reducció a un patués per a consum privat i a un llen-
guatge graciós apte sobretot per a l’acudit col·lectiu. Com més 
escatològic, millor. Una situació que el freakisme dominant reviu 
i reitera de diverses maneres. Per això, cal unir esforços i sense 
perdre de vista la realitat múltiple que som i que ens envolta no 
deixar-nos seduir pels cants de sirenes afòniques i desafinades. 
Ans tot el contrari: situar cada cosa en el seu lloc i exigir el que 
ens pertoca com a poble entre els pobles en el gran ecosistema 
de les varietats lingüístiques endèmiques, ja que sense varietat i 
pluralitat l’ésser humà es perd en el malson tenebrós de les llen-
gües úniques i els poders monopolístics i dictatorials. 
Així, doncs, jo no els desitge que posen un freaky a la seua vida, 
sinó un Eurípides, Aristòfanes, Shakespeare o Molière: de segur 
que ho trobaran ben divertit i els ajudarà a superar aquest moment 
tan mediocre i cruel.
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(Massalfassar, 1966)

Es llicencià en Química Orgànica per la Universitat de València i actualment exercix com a professor de 
Física i cap d’estudis a l’American School of Valencia. 
Dirigeix la revista d’estudis i opinió de l’Horta Nord La Roda del Temps i la revista de música i cultura popu-
lar Caramella, adreçada a tot l’àmbit lingüístic. Col·labora en diverses publicacions periòdiques, entre elles 
Lletres Valencianes i la revista de viatges Descobrir. Com a crític musical, a més de les seues regulars inter-
vencions a la revista Caramella, ha col·laborat, entre d’altres, a les revistes Folc, Interfolk, L’Artesà, La Canya, 
Sons de la Mediterrània, Saó, etc. És, a més, fundador de la Colla de Dimonis de Massalfassar, secretari 
del Centre d’Estudis de l’Horta Nord i president de l’Associació Tramús, Tradició i Música, que organitza i 
col·labora en diversos festivals de música tradicional dins i fora del territori valencià. Ha publicat diversos 
llibres d’història local i una antologia de poesia amb l’Horta com a motiu poètic. Té en premsa un llibre sobre 
La Cançó en Valencià.

Va exercir de rector durant 14 anys a Bocairent, Vilanova de Castelló, Puçol i Montserrat. El 4 de novem-
bre de 1976 fa la seua presentació oficial a València, al Teatre Micalet, encara que començà a cantar 
l’any 1975. Ha realitzat concerts per totes les comarques valencianes i també a París, Madrid, Itàlia, 
Sevilla (Expo del 92), Barcelona, etc. Ha compartit escenari, entre altres, amb Joan Manuel Serrat, Luis 
Eduardo Aute, Labordeta, Ovidi Montllor, Lluís Miquel, Raimon, Al Tall, Carraixet i quasi tots els cantants 
valencians. De la seua producció destaca la destinada als xiquets, ja que ha dut a terme una tasca de 
recuperació i difusió de la cançó popular i tradicional en valencià per als més menuts. Ha musicat texts 
de poetes com ara Vicent Andrés Estellés i Miquel Martí Pol de forma especial, i altres com Lluís Guar-
ner, Màrius Torres, Xavier Casp, Teodor Llorente, Joaquim Horta o Ovidi Montllor.

Cantautor i secretari del Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià. Fins al moment 
ha publicat dos treballs discogràfics: Futur en venda (Cambra Rècords, 2004) i Teoria del caos (Cambra 
Rècords, 2008). L’any 2006 va rebre el Premi Ovidi Montllor a la Millor Lletra per Cançó explícita. Simul-
tàniament, està cursant la titulació de Filologia Catalana en la Universitat de València.

Va formar part de l’Equip València-folk que actuà al País Valencià de 1968 a 1972. En 1.975 és de l’equip crea-
dor del grup Al Tall, dins el qual continua ara mateix, on aporta la selecció i adaptació dels temes tradicionals 
i gran part de les noves composicions quant a la música i el text dels catorze discs editats pel grup. Va crear 
i dirigir en 1984 des de la Conselleria de Cultura la campanya escolar Tallers de Música Popular, així 
com la col·lecció discogràfica Fonoteca de Materials que compta actualment amb 30 discos de llarga 
durada, que conté documents sonors de música tradicional valenciana interpretats per la població 
autòctona. En 1988 escriu el llibre La música popular publicat per l’IVEI. El Centro di Cultura Popolare de 
Toríno (Itàlia) li concedí el 1r Premi de la Secció Internacional en el Concurs Folkautore-89. És membre 
fundador de la Societat Ibèrica d’Etnomusicologia (1992).
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L’escena musical en valencià viu un moment d’eclosió artística que ha nor-
malitzat l’ús del valencià en la música popular contemporània. Mai com ara el 
ventall havia sigut tan ric i divers: del cant d’estil al folk, de la cançó d’autor al 
rock, del pop a l’electrònica, del soul al hip hop, del punk al jazz, de l’ska amb 
dolçaina al nu metal. Centenars de solistes i grups, de tots els gèneres i estils, 
organitzats, majoritàriament, al voltant del Col·lectiu de Músics i Cantants en 
Valencià Ovidi Montllor, han posat sobre la taula la vigència del valencià en 
l’àmbit musical. A més, ho han fet sense adreçar els seus productes a un pú-
blic format, conscienciat, intel·lectual o universitari, sinó amb unes dimensions 
populars que no es recordaven des dels temps de la Transició. Per a això han 
comptat amb l’ajuda d’una societat civil reactivada —entitats, associacions, 
ateneus, casals populars—, que ha dotat el moviment d’una xicoteta estructu-
ra i han creat una xàrcia de cicles i festivals com més va més atapeïda.
Este moment de gran creativitat no es correspon, però, amb les dimensions 
industrials del sector ni amb el ressò mediàtic que disfruta, especialment als 
mitjans de comunicació públics. Per esta raó l’autor creu convenient la inter-
venció de les institucions públiques per a implementar mesures de compen-
sació que pal·lien el flagrant desequilibri entre la producció artística i la seua 
incidència social.

2.1 Producció discogràfica
2.2 El retrobament amb la tradició
2.3 La renovació de la cançó d’autor
2.4 El pop i el rock: sincronitzant amb la modernitat

3.1 Dèficits estructurals del mercat
3.2 Música en directe
3.3 El paper dels mitjans de comunicació
3.4 El paper de les discogràfiques
3.5 La mancança històrica de suports institucionals



que exhibiren durant els primers anys de la Transició i han contri-
buït a la creació d’una intricada xarxa ciutadana que compensa, 
amb escreix, el desinterés institucional i la mancança recurrent 
d’infraestructures culturals. De l’altra, la fundació, l’any 2003, del 
Col·lectiu de Músics i Cantants en Valencià Ovidi Montllor (COM) 
que, en molt poc de temps, ha aconseguit cridar l’atenció dels 
mitjans i posar d’actualitat la producció musical en valencià amb 
algunes iniciatives de fort ressò popular: el top manta de Música 
Valenciana, fet a la porta del Palau de Congressos de Castelló el 
2 d’abril del 2004 durant el lliurament dels Premis de la Música; 
l’ocupació del Palau de la Música de València el 2 de març del 
2005; la «Musicafestació» del 22 de juliol del 2005 —en la qual es 
recorregueren els carrers del barri del Carme de València amb un 
camió des d’on actuaven diferents formacions—, conclosa amb la 
lectura del seu manifest fundacional, o la creació, l’any 2006, dels 
Premis Ovidi a la Música en Valencià i d’un portal especialitzat en 
Internet: www.musicaenvalencia.org.
L’activitat del COM i la dinamització cultural realitzada des de l’àm-
bit associatiu han aconseguit, així, que la música popular en va-
lencià s’enfile pel segle XXI en un dels moments més interessants 
de la seua història: el cens de grups i intèrprets és més extens i 
divers que mai —la segona edició del Llibre dels músics i cantants 
en valencià (Ginés i al., 2005), en recull més d’un centenar—; al-
guns d’estos —Obrint Pas, L’Ham de Foc, Miquel Gil— assolixen 
un ressò internacional inaudit; la producció discogràfica duplica 
la de la dècada anterior, i, a poc a poc, la música en valencià aug-
menta la seua presència pública i ocupa espais destacats en al-
guns mitjans de comunicació que mai hi havien parat atenció.
Temps propicis, doncs, però molt allunyats encara de la normalitat 
que seria desitjable: la indústria cultural que hauria de fer la media-
ció entre artistes i públic continua marcada pel voluntarisme i la 
precarietat; el suport institucional és insuficient, si no directament 
inexistent; els mitjans de comunicació públics li dediquen un espai 
exigu i marginal, i, en estes condicions, la seua projecció social 
creix a un ritme molt més lent del que s’escauria.

La música popular, a més de ser un mitjà expressiu d’incontestable 
eficàcia, és també un vehicle cultural de primer ordre i un poderós 
instrument de producció i afirmació d’identitat. És per això que, 
des de bon començament, la Nova Cançó vincula estretament 
el seu discurs ideològic al de la recuperació de l’ús públic de la 
llengua i esdevé una eina essencial en el procés de rehabilitació 
cultural iniciat durant la Transició.
En aquells primers anys d’eufòria democràtica i recuperació de 
les llibertats, la Cançó féu visible la insòlita vigència del valencià 
en dos àmbits dels quals semblava haver estat expulsat les dè-
cades precedents: el de la cultura urbana contemporània i el de 
l’espectacle de masses. L’èxit de la Cançó contribuí així, notable-
ment, a desvetlar la consciència popular i a restaurar l’autoestima 
col·lectiva dels usuaris del valencià.
Tanmateix, el fenomen, amb una incidència social que anava molt 
més enllà dels sectors intel·lectuals i les capes més polititzades de 
la societat, es demostrà ben passatger. Poc després, consolidat el 
nou mapa polític i enllestit el procés autonòmic, amb moltes de les 
expectatives generades arran de la fi del franquisme acomplides 
i moltes altres frustrades, l’embranzida modernitzadora tanca de 
nou les portes del seu codi estètic al valencià, i la música vernacla 
inicia una dolorosa travessia pel desert que es perllongarà fins 
ben entrada la dècada dels noranta del segle XX.
Llavors, en un moment en què la indústria discogràfica mundial 
entra en una profunda crisi assetjada per la pirateria i les des-
càrregues gratuïtes de la xarxa, la música en valencià emprén, 
curiosament, el viatge contrari: una progressiva recuperació que 
desemboca en l’actual context d’efervescència artística, diversifi-
cació estètica i fructífera autogestió.
Este canvi de conjuntura ve donat per dos processos convergents 
i complementaris totalment aliens a la dinàmica autodestructiva 
del sector. D’una banda, la reactivació de la societat civil; associa-
cions, entitats, ateneus i casals populars han représ el dinamisme 



Si una cultura normal i plena ha de tindre veu en tots els àmbits 
d’expressió, podríem dir que la cultura valenciana comença a 
prendre ara, en l’àmbit musical, el camí de la plenitud. El de la 
normalitat, però, encara no s’endevina: va indissolublement unit 
al de la normalitat lingüística, objectiu que la societat valenciana 
continua tenint molt lluny del seu abast. 

Un dels indicadors més significatius de l’excel·lent moment artístic 
que viu la música en valencià és el de la producció discogràfica. 
Com mostra la taula 1 i es palesa als gràfics 1 i 2, la publicació de 
discos de música en valencià ha augmentat ostensiblement els 
darrers anys, amb una clara acceleració entre el 2003 i el 2004, 
justament els anys en què el COM inicia la seua singladura. No sa-
bríem discernir si les xifres exposades són causa o conseqüència 
d’este fet, però, segurament, tenen tant d’una cosa com de l’altra.
Potser el gràfic 2 és el més eloqüent: per a elaborar-lo hem con-
siderat només les referències discogràfiques que contenien ma-
terial de nova creació, descomptant-ne els enregistraments de 

Gràfic 1. Producció discogràfica de música en valencià 1998-2007 
(elaboració pròpia).

Taula 1. Producció discogràfica de música en valencià 1998-2007
(elaboració pròpia).

Gràfic 2. Producció discogràfica de música en valencià de nova creació 1998-2007 
(elaboració pròpia).



música tradicional —que responen a una dinàmica pròpia i dife-
renciada—, les reedicions, les recopilacions i les maquetes —les 
quals, atesa la dificultat de fer-ne un recompte exhaustiu, poden 
distorsionar notablement les xifres. El resultat és una tendència 
alcista molt més marcada, que alimenta unes expectatives de fu-
tur ben falagueres.
Els tres gèneres principals —folk, cançó i pop-rock— es troben 
molt ben representats i comencen a produir, doncs, una tradició 
autòctona i un públic especialitzat, que permetrà a les futures 
generacions continuar els camins oberts o qüestionar-los sense 
haver de partir de zero.
Hem d’advertir, a més, que les fronteres entre els gèneres s’han 
anat fent més i més permeables i han esdevingut, en molts casos, 
imperceptibles gradients estilístics que permeten el vessament de 
formes i talent amb una naturalitat molt profitosa: els cantautors 
destapen la seua vessant més rockera, els folkies manlleven ele-
ments de la tradició per a fer cançó d’autor i algunes propostes, 
com les de Verdcel o els Ovidi Twins per citar-ne dues de ben di-
ferents, guarnixen cada cançó amb indumentàries diverses, pri-
vatives abans de gèneres estancs —electrònica, cançó, blues, 
folk— i enteses ara com a simples recursos expressius.

La música valenciana de tradició oral ha viscut durant els dos dar-
rers decennis un important reviscolament, suscitat, en bona part, 
per la suma de tres forces convergents.
En primer lloc, la inèrcia sostinguda del moviment de la Cançó Po-
pular del País Valencià, iniciat amb les raneres de la dictadura i 
consolidat durant els primers anys de la Transició. Aquell moviment 
posà la tradició musical valenciana sobre el tapet de la moderni-
tat i popularitzà una col·lecció de cançons que, en alguns casos, 
esdevingueren sòlids pilars de la reemergent identitat col·lectiva. 
Molts dels seus protagonistes —Els Pavesos, Lluís el Sifoner, Saó, 
Cadafal— abandonaren la pràctica de l’ofici ja fa temps; altres, en 
canvi —Carraixet, Al Tall—, hi romanen amb tenacitat, aguantant 

estoicament els anys de vaques magres. La seua continuació na-
tural —Trullars, Cànem, Ritme Trencat, Quarantamaula—, una ge-
neració forjada al caliu de les Trobades de Música del Mediterrani, 
es perdé en el desert dels vuitanta i la desfeta que succeí a l’espec-
tacle Quart Creixent (1990), però preparà el terreny a l’esplet de la 
dècada següent: hi proporcionà alguns dels músics més significats 
—Xavier Richart, Toni Torregrossa, Eduard Navarro...—, n’assentà 
les bases ideològiques —l’arrel valenciana emmarcada en la tradi-
ció mediterrània— i féu de pont mantenint una escena i un públic 
mínims però suficients per a assegurar-ne la continuïtat.
En segon lloc, és inqüestionable la decisiva influència del festival 
folk Tradicionàrius, que se celebra a la vila de Gràcia de Barcelo-
na des de l’any 1988. El Tradicionàrius i la seua innovadora pro-
posta —que patrocina els balls de parella vuitcentistes de filiació 
centreeuropea: polca, masurca, xotis, vals...— irromp enmig del 
buit amb un esclat de músiques autòctones que concilien, sense 
estridències, ruralisme i urbanitat. La ideologia musical del Tradi-
cionàrius arriba a València de la mà del grup Urbàlia Rurana, que 
barreja l’aposta pel ball del festival barceloní amb les influències 
mediterrànies de les ja extingides Trobades. Molts grups s’afigen 
ràpidament a este nou model: Tres Fan Ball, Sonadors de la Guaita, 
Riu Sec, la Folkabanda, El Cau del Llop, La Romàntica del Saladar, 
Escaramussa Folk, Aldarull, Calabruix, Saüc, Solcavents, Vents de 
la Vall, Notes Soltes, Tira-li Folk, etc. Festivals com el Festacarrer 
d’Ondara, Una Nit Folk de Quart de Poblet, la Nit de Sant Joan de 
Massalfassar, la Festa Tradicional de Sant Antoni de Muro, Músi-
ca al Castell de Dénia o el Xàbia Folk acullen les noves propostes 
i posen els fonaments d’un circuit que, dissortadament, no acaba 
de consolidar-se. Tot i això, la reivindicació de les músiques tradi-
cionals que, amb major o menor fidelitat, realitzen totes estes for-
macions permet redescobrir alguns gèneres genuïns que sembla-
ven abandonats a la seua sort. És especialment rellevant, en este 
sentit, el cas del cant valencià d’estil, resituat com el gènere més 
valuós, tant des de la seua vessant artística com des d’un punt de 
vista identitari, del patrimoni musical valencià de tradició oral.



I en tercer lloc, caldria mencionar el corrent ideològic, cada dia 
més marcat, que protagonitza un progressiu retrobament amb la 
tradició més genuïna, que qüestiona el paper museïficador dels 
grups de danses i que reivindica el folklore valencià no com un 
vestigi patrimonial del passat, sinó com una cosa viva que té sentit 
en el present. Joves generacions de músics crescuts a l’empara 
de grups de danses, rondalles de corda i colles de dolçainers han 
tombat els barandats que separaven els compartiments de música 
tradicional —tradició viva—, música folklòrica —tradició restau-
rada— i música folk —tradició transgènica—, per a bastir un nou 
i encoratjador escenari on poder rehabilitar una identitat musical 
valenciana que perceben malmesa i vacil·lant. Són formacions 
com el Grup Alacant, el Grup Ramell de Castelló, la Colla Brials, 
Sagueta Nova de Biar i moltes altres que, amb este nou capteni-
ment, estan dotant d’una insòlita vitalitat unes tradicions musicals 
que semblaven difícilment recuperables.
La suma d’estes tres forces ha aconseguit mantindre ben ferma la 
vinculació entre tradició i modernitat, ha multiplicat l’interés per 
les manifestacions musicals provinents de la tradició oral i ha des-
brossat el camí per on s’endinsaran alguns dels projectes més exi-
tosos de la música en valencià dels darrers temps: L’Ham de Foc, 
Miquel Gil i Pep Gimeno, Botifarra, els quals han arribat a rotunds 
assoliments estètics des de posicions ideològiques molt diferents 
i amb actituds envers els materials tradicionals que oscil·len entre 
la fidelitat de Botifarra i el tarannà alquimista de Gil. Altres forma-
cions —Aljub, la Beniterrània, Sitja, Trencaclosques, Quamlibet— 
se situen també en este fèrtil territori, intervenint sobre el substrat 
tradicional amb propòsits més creatius que conservadors, i com-
pleten una escena musical que viu, sense cap mena de dubte, un 
dels moments més dolços.

La cançó d’autor ha estat al llarg dels darrers anys el gènere mu-
sical més afectat per les vel·leïtats de les modes i l’adhesió irregu-
lar del públic. Puntal, durant la dècada dels seixanta i dels setanta, 

de la irrupció pública de la música en valencià —a la qual aportà 
alguns dels seus valors més sòlids: Raimon, Ovidi Montllor, Lluís 
Miquel, Paco Muñoz—, patí els anys següents les conseqüències 
de la identificació completa amb la resistència antifranquista. Així, 
superats els primers anys de la Transició, la seua hipotètica pèrdua 
de funcionalitat es traduí en una accelerada devaluació que es per-
llongà durant molts anys. El desinterés de les administracions, que 
la consideraven esmortida, i l’arribada de nous corrents estètics 
—a cavall de la movida madrileña— que ràpidament s’identifiquen 
amb la modernitat, i que ho fan per oposició als models vigents fins 
llavors, condemnaran la figura del cantautor a un ostracisme crei-
xent, parcialment alleujat per la fidelitat d’un públic resistent, en la 
major part de casos, company de generació de l’artista.
A poc a poc, però, renovant els rudiments musicals amb arran-
jaments més ambiciosos i, sobretot, ampliant la paleta temàtica i 
evitant escrupolosament la reiteració de consignes —en definiti-
va, fugint de l’estereotip que havia quedat fixat en l’època de ma-
jor implantació—, la cançó d’autor ha sabut ressorgir amb força, 
eixamplar notablement els límits del gènere i recuperar el prestigi 
social que havia perdut injustament.
Novament, alguns dels actius més importants de la música en 
valencià actual provenen de la cançó d’autor: al davant de tots, 
Feliu Ventura, encapçalant llistes de vendes sense renunciar a 
un posicionament moral i ideològic en perfecta sintonia amb els 
pioners del gènere, i després, en una línia semblant i amb totes 
les variants que es vulga, Òscar Briz, Pau Alabajos, Sergi Contrí, 
Elies, el reaparegut Rafa Xambó, Carles Enguix, Xavier Morant, 
Josep Vicent Tallada, Jordi Gil, Rafael Estrada, Néstor Mont, Xa-
vier Mo, Garri o Lluís Vicent. Molts d’ells busquen les seues fonts 
musicals en estils anteriorment inèdits en el gènere com el rock 
o la música negra. Altres seguixen mantenint una predilecció pels 
arranjaments de tall més clàssic. I altres, en fi, creuen totes les 
possibilitats seguint el fil estètic de la seua intuïció.
Molt diferent és la proposta de Senior, directament connectada 
amb els nous cantautors americans; o la de la Clara Andrés, mini-
malista i quotidiana en els textos i oberta a qualsevol influència en 



les músiques; o la de Verdcel, conceptual i polifacètica, on tenen 
tant de pes els aspectes musicals com els literaris, els plàstics o 
els teatrals; o les de Màrius Asensi i un renascut Remigi Palmero, 
que observen la realitat amb acidesa i ironia i construïxen un uni-
vers estètic personalíssim.
La multiplicitat de totes estes veus, que eludixen imitacions i cer-
quen una expressivitat pròpia i exempta, dota la cançó d’autor con-
temporània d’una notable riquesa de matisos i d’una quota de prota-
gonisme molt elevada dins l’actual escena musical valenciana.

Si el folk i la cançó d’autor viuen un període de gran activitat per-
fectament comparable al de la segona meitat de la dècada dels 
setanta del segle passat, el cas del pop i del rock no té parangó 
en tota la història de la música en valencià: per primera vegada hi 
ha una varietat estilística que ompli tots els registres de l’espectre 
estètic, del nu metal al rap, del soul a l’electrònica, del rock se-
tanter al pop indie, del rythm’n’blues al hardcore i del punk a l’ska 
amb dolçaina. 
Este darrer estil ha acabat convertint-se en una mena de denomi-
nació d’origen musical valenciana. L’inqüestionable èxit d’Obrint 
Pas, que no solament lidera llistes de vendes sinó que porta la 
música contestatària i independentista per tot el món —amb ac-
tuacions a Alemanya, Itàlia, Suïssa, Portugal, Xile o Veneçuela—, 
ha fet escola i són nombrosíssimes les formacions que atorguen 
a la dolçaina un paper preponderant en la seua proposta musical: 
Arròs Caldós, Atzukak, Mugroman, Odi, La Gossa Sorda, Els Ban-
dolers, Kave Kànem, Un Entre Tants, Skamot, etc. I sense dolçai-
nes, però igualment seduïts pels ritmes jamaicans, hi ha, a més, Ki 
Sap, Skaparàpid, Malagana Ska, Contratempo, Agraviats, la Big 
Bong Band, Skalissai, Aspencat, Sva-ters, Catximba, Desgavell 
i tantes altres formacions, algunes de trajectòria efímera, que 
veuen en el caràcter eufòric i festiu de l’ska un vehicle idoni per 
a donar eixida a les seues necessitats expressives, les quals, ma-

joritàriament, responen a una actitud molt crítica i reivindicativa: 
diatribes contra el sistema, ecologisme, antimilitarisme, defensa 
de l’idioma o furibundes condemnes de l’especulació urbanística 
s’hi succeïxen sense solució de continuïtat, conformant un codi 
estètic i ideològic perfectament definit i identificable.
Una altra franja ben poblada de l’espectre musical és la que cor-
respon a les bandes amb sons més durs i extrems, bona part de les 
quals han unit els seus esforços en un projecte autogestionari en 
forma de festival itinerant, el Tourbolet, que al llarg del 2008 viurà 
la tercera edició. Per allí han passat el metall de Bakanal i Inòpia, 
el postgrunge d’El Corredor Polonés, el nu metal de Voltor i Gàta-
ca, l’stoner de Neuròtics, el hip hop de Rapsodes, l’emocore de 121 
dB o la barreja de hardcore i rock setanter de L’Home Fòssil. Altres 
formacions de filiació semblant són Enderrocks, Prisoners of War, 
Paral·lel 84, Tinc Ladilles, Alabaix, Arseheads, Aluminosis, etc.
Amb un perfil de tall més clàssic hi ha el rock de Jalea Real, Maleïda, 
The Garrophones, Four On Six, Bajoqueta Rock o Pinka, estos dar-
rers molt pròxims ja al pop; o l’explosiva combinació de funk i soul 
dels Soul Atac.
El pop, tot i congregar escassos practicants, compta amb propos-
tes de tanta qualitat com les de Munlogs i Sant Gatxo, als quals 
hauríem d’afegir el pop-rock psicodèlic d’Arthur Caravan, Amani-
da Peiot i Si+No i els aires folkies d’Òwix per a completar, provisio-
nalment, esta encara desguarnida escena.
L’àmbit de les músiques electròniques disposa també de pocs 
efectius, però exhibix un nivell qualitatiu igualment alt: ací trobem 
el ja esmentat hip hop de Rapsodes, el pop ambiental de Dèneu, 
l’humor dels Ovidi Twins o el postbakalao fresc i entremaliat dels 
Orxata Sound System.
Esta obertura del ventall estilístic és un símptoma evident del fet 
que el pop i el rock en valencià han abandonat el gueto de l’au-
toreferencialitat, han sincronitzat amb els corrents estètics mo-
derns i han assolit la maduresa creativa suficient per a assumir, 
sense complexos, les influències exteriors i interiors més adients 
amb les pròpies inquietuds artístiques.



Menció a banda mereix, per a acabar, l’àmbit del jazz vocal, on 
destaca, especialment, la figura d’Eva Dènia, que ha realitzat me-
ritòries traduccions al valencià de diversos estàndards jazzístics 
i d’una bona col·lecció de temes d’Antônio Carlos Jobim. També 
caldria esmentar el treball de la cantant Ester Andújar, que inclou 
algunes cançons en valencià als seus treballs discogràfics, igual 
que Amadeu Adell, Perico Sambeat, Clau de Lluna Jazz, etc.

L’esclat artístic que acabem de referir s’ha donat en unes condi-
cions ambientals clarament adverses: sense suport institucional, 
sense plataformes de difusió i sense un mínim mercat que ga-
rantisca, mínimament, la rendibilitat econòmica de les propostes 
musicals, que, molt sovint, acaben sent autofinançades pels ma-
teixos autors. En esta tessitura no és difícil entendre les dificultats 
a què s’enfronten els músics que volen expressar-se en valencià 
per a trobar el seu públic i desenvolupar una carrera professional 
a l’altura de la seua categoria artística.
La primera és, òbviament, la conformació del mercat. El mercat de 
la música en valencià és un mercat quantitativament petit i sen-
se expectatives d’ampliació més enllà de l’àmbit lingüístic, atesa 
l’escassa repercussió de les músiques no anglosaxones fora del 
seu context original. L’àmbit lingüístic, però, compta amb unes 
barreres autonòmiques bastant infranquejables, i són ben pocs 
els grups i intèrprets valencians que arriben a tindre alguna in-
cidència important a Catalunya o les illes Balears: només Feliu 
Ventura, Verdcel, Òscar Briz i Pau Alabajos en l’àmbit de la cançó 
d’autor; Miquel Gil, Urbàlia Rurana, la Romàntica del Saladar i Pep 
Gimeno, Botifarra, en el del folk, i Obrint Pas en el del pop-rock, 
actuen amb una certa regularitat més amunt del Sénia. La resta, 
majoritàriament, són uns perfectes desconeguts, fins i tot, per al 
públic consumidor habitual de música en català.

A tot això cal afegir la tendència institucional a tancar el mercat dins 
l’àmbit autonòmic en comptes d’ajudar els productors culturals a ar-
ribar a la totalitat del públic potencial: no hi cap política comuna en 
este sentit entre els governs valencià, català i balear, bàsicament per 
les reticències del govern valencià a fer visible la unitat lingüística.
Per a acabar-ho d’adobar, la manca d’una cultura de masses en valen-
cià obliga a configurar el mercat musical només amb aquella part de 
la població que s’hi adherix activament, fet que explica les xifres fetes 
públiques a l’informe La dieta mediàtica i cultural dels joves (Fundacc, 
2007). Este treball, realitzat sobre una mostra de 4.531 joves catalans, 
valencians i balears, revela dos fets inquietants: en primer lloc, que el 
consum mediàtic i cultural d’estos joves es realitza majoritàriament 
en castellà, i en segon, que malgrat la implantació de l’ensenyament 
del valencià a l’escola, el consum de mitjans de comunicació i de 
cultura en valencià és més baix entre els joves que entre els adults. 
Concretament, la música en valencià és una de les manifestacions 
culturals que resulta més malparada en l’informe: només un 0,3% dels 
joves valencians entrevistats respongueren que la llengua de l’última 
cançó que havien escoltat era el valencià.
Amb un mercat com el que suara hem descrit, resulten molt crida-
neres les xifres de vendes assolides per alguns grups i intèrprets. La 
taula 2 mostra els discos en valencià més venuts del 2003 al 2006, se-
gons les dades fetes públiques als anuaris que edita regularment 
el Grup Enderrock:

Taula 2. Discos més venuts de música valenciana en valencià (2003-2006).



en valencià a actes reivindicatius —com els organitzats per Ac-
ció Cultural del País Valencià—, trobades festives —l’Aplec dels 
Ports o la Festa de Benvinguda de la Universitat de València, per 
exemple— i dies senyalats —25 d’abril, 9 d’octubre.
La situació hui, quinze anys després, és completament diferent. La 
xarxa de cicles i festivals, organitzats en una bona part per enti-
tats i associacions, és cada dia més completa i diversa. Sobresurt, 
en primer lloc, La Gira, festival itinerant organitzat per la Federació 
Escola Valenciana i vinculat a les Trobades d’Escoles en Valencià 
que se celebren per totes les comarques valencianes entre abril 
i juny. La Gira reunix vora una trentena de bandes i solistes al seu 
cartell i arriba a unes vint localitats.
Una altra gira itinerant en plena puixança és el ja citat Tourbolet 
Show, exitosa experiència d’autogestió que passeja els sons més 
durs de l’escena musical valenciana al llarg del territori. També va 
adquirint una importància creixent la cada dia més consolidada 
Llotja de Música Urbana de Vila-real, primera fira valenciana de 
contractacions musicals creada per l’associació Aigua Fresca.
Després hauríem de mencionar el Festacarrer, importantíssima 
trobada de música tradicional vinguda a menys a causa de la reti-
rada de suport institucional; el Rockalamar de Dénia, que pren el 
relleu de l’històric Almadrava Rock; el Marock, circuit per sales i 
pubs de la Marina Alta; el Xàbia Folk, que es consolida de la mà 
de la Romàntica del Saladar; Una Nit Folk, que persistix des de 
Quart de Poblet com el més representatiu del ball folkie; el festival 
internacional de música folk Música al Castell de Dénia, que ja ha 
superat la seua quinzena edició; la trobada de cantadors Cant al 
Ras de Massalfassar; el Moniàtic Festival, punt de trobada de la 
cultura alternativa meridional que se celebra a Dénia al juliol i a 
Alcoi i Muro al setembre; el Folkhivern, una iniciativa semblant al 
Tourbolet, en este cas auspiciada pels grups de folk Tira-li Folk, 
La Banda del Samaruc, Escaramussa Folk, Sitja i Sacsejat Folk; el 
Festivern, una trobada per a celebrar el cap d’any en ple creixe-
ment de programació i de públic, que ja s’ha celebrat a Ontinyent 
i a Benifairó de la Valldigna; els cicles que organitza regularment 
el Centre de Cultura Contemporània Octubre de la ciutat de Va-

Hi destaca clarament la regularitat comercial d’Obrint Pas, que 
amb el seu darrer disc, el CD-DVD Benvinguts al paradís (2007), ha 
aconseguit estar algunes setmanes entre els discos més venuts a 
la botiga FNAC de la ciutat de València i entre els DVD més venuts 
de tot l’estat.
Estes xifres prenen una major rellevància si les comparem amb 
les vendes anuals mitjanes de les produccions discogràfiques 
en català, que rarament superen els 5.000 exemplars i són mol-
tíssimes les que es queden per davall dels 3.000. I més encara si 
les situem en un context general marcat per la greu recessió que 
patix la indústria musical —durant el 2007 el mercat discogràfic 
ha caigut a l’Estat un 22,7% respecte de l’any anterior, segons les 
xifres publicades per Promusicae.
Un mercat tan precari, capaç, però, de donar xifres com les ex-
posades, evidencia unes potencialitats comercials que podrien 
aflorar només amb una mica d’actitud proactiva per part de les 
institucions públiques i els mitjans de comunicació que gestionen 
—facilitant l’obertura de mercats, impulsant la creació de circuits 
de música en directe, dedicant recursos econòmics a la projecció 
exterior, etc. Si el mercat té dèficits estructurals, per les seues 
dimensions, per la seua fragmentació, per la pressió mediàtica del 
castellà, perquè pertany a una llengua minoritària i minoritzada, 
per la manca d’indústria especialitzada i de plataformes de difu-
sió, calen mesures correctores que els esmenen perquè esta part 
tan important de la cultura valenciana ocupe la posició que li cor-
respon, tant a dins del territori valencià com en l’exterior.

A principi de la dècada dels noranta, els grups i solistes de mú-
sica en valencià havien deixat de tindre espais on actuar en di-
recte amb una certa regularitat. La manca recurrent de sales de 
concerts a les principals ciutats valencianes, la solsida genera-
litzada de les contractacions dins de les programacions culturals 
de pobles i ciutats i la progressiva hegemonia dels grups de rock 
en castellà en el circuit de festes majors, havia relegat la música 



lència; l’aparentment suspés Aplec de Cultura d’Arrel Tradicional 
d’Algemesí, que continuava la tasca iniciada pel festival Musicat; 
el multicultural Sete Sois Sete Lúas, de Tavernes de la Valldigna; la 
interessant iniciativa d’Incrustados en el Escaparate, convocatò-
ria que apleguen un bon grapat de bandes de l’escena alternativa 
valenciana independentment de la llengua d’expressió; el Cicle 
de Músics i Cantants en Valencià, organitzat al Teatre El Musical 
del Cabanyal; la Setmana de Música en Valencià de la FNAC; el 
Cicle Intèrprets al Teatre Micalet de València; la Trobada de Ron-
dalles de Biar, organitzada per Sagueta Nova; l’Aplec de Sonadors 
Tradicionals de Mutxamel, sorgit de l’impuls del Grup Alacant; el 
cicle de Cantautors, que organitza l’associació Fum de Botja en 
col·laboració amb Cambra Records al café bar El Racó d’Alfarb; el 
cicle Temps de Cançó que celebra el Café l’Infern de Massalfas-
sar; el Pop al Carrer, que programa el col·lectiu La Casa Calba a 
Tavernes de la Valldigna; l’Escudella Mestissatge, a Callosa d’en 
Sarrià; el Fesfolk de Torreblanca; el Llobera Festival de Beneixa-
ma; el Festimor de Sagunt; el Cabrerock de Jesús Pobre; el Més 
que Rock de Benifairó de la Valldigna; el Bellota Rock de Manuel; 
el Falaguera Rock d’Alfarb; el Feslloch de Benlloch; el recuperat 
Aplec de la Plana, i els centenars de nits de rock, de cançó o de 
folk que se celebren anualment per tota la geografia valenciana. 
Com ja hem dit, són, en la seua majoria, festivals impulsats per 
entitats i associacions, un fet que acaba traduint-se en una or-
ganització sovint molt amateur, amb més voluntat que recursos 
—habitualment concretats en una minsa subvenció municipal—, i 
unes contractacions sempre per davall de caixet, de tal forma que 
els grups i solistes participants acaben sent els principals finan-
çadors de l’esdeveniment.
Ara bé, tot i la seua precarietat organitzativa, esta xarxa de cicles 
i festivals conforma un circuit d’actuacions més o menys estable 
al llarg de l’any, que funciona com a plataforma alternativa de 
promoció i assegura als músics uns mínims ingressos econòmics 
que permeten recuperar, en molts casos, les inversions realitzades 
en els enregistraments i edicions discogràfiques. Obrint Pas o 
Pau Alabajos, per esmentar dos dels artistes que més es prodi-

guen en este circuit alternatiu, poden realitzar més de cinquanta 
actuacions a l’any.

El passat 9 d’abril de 2008, el periòdic gratuït ADN dedicava un 
important espai a la música en valencià amb el titular «Rock de 
muchos quilates». El fet, que en un altre context seria anecdòtic, 
delata l’impacte que ha arribat a produir l’onada expansiva genera-
da per l’actual explosió artística i la persistent activitat del COM. 
Efectivament, l’anècdota té aparença de categoria: és un indica-
dor més de la creixent incidència pública de la música en valencià, 
que, a poc a poc, va superant l’estret cercle de mitjans especia-
litzats —la revista catalana Enderrock o, en l’àmbit de la música 
tradicional i folk, les revistes Sons de la Mediterrània i Carame-
lla— o més compromesos amb l’ús de l’idioma —Saó, El Temps, 
El Punt, L’Avanç—, i comença a guanyar espais en els mitjans de 
comunicació generalistes, on la seua presència semblava vedada 
fins fa uns anys.
Resulta ben significatiu, en este sentit, l’espai que dedica el diari 
Levante-El Mercantil Valenciano, sobretot en la seua secció «El 
Dau» i en la revista La Cartelera. També, tot i que amb menys regu-
laritat, es poden trobar amplis reportatges al suplement Quadern 
de l’edició valenciana del diari El País. Per contra, és ben notòria 
l’absència d’informacions referides a la música en valencià en 
Las Provincias o Valéncia hui. Així, una recerca en l’hemeroteca 
digital del diari degà revela, per exemple, que des de l’1 de ge-
ner del 2006 ni Feliu Ventura ni Obrint Pas —els dos artistes que 
més discos han venut— s’hi han fet mereixedors de cap atenció. 
El fet que només els mitjans de comunicació de filiació progres-
sista es facen ressò de la producció musical en valencià, mentre 
els tinguts per conservadors l’ometen del seu interés informatiu, 
evidencia la profunda fractura que roman a la societat valencia-
na, fruit del convuls debat identitari que s’hi esdevingué durant la 
Transició, fractura que impossibilita, de moment, el ple assoliment 
de la desitjada normalitat lingüística.



Pel que fa als mitjans radiofònics, l’absència del valencià a les ra-
diofórmules sembla que només podria esmenar-se amb mesures 
coercitives com la llei de quotes vigent al Principat de Catalunya 
—on el 25% de la música total emesa ha de ser en català, tot i 
que cap emissora la complix— o qualsevol altra traducció legal de 
la idea de l’excepció cultural, tan aferrissadament defensada per 
França i Canadà —segons la qual la cultura s’ha d’excloure de la 
liberalització del comerç internacional pel fet que és una activitat 
fonamental per a la societat.
La música en valencià sí que ha trobat espai, però, en alguns pro-
grames especialitzats de Catalunya Ràdio, iCat o Ràdio 3 —on 
el folk valencià ha tingut una bona presència en programes com 
Discópolis, de José Manuel López, Iberfolk, de Manuel Luna, o, 
en menor mesura, Diálogos 3, de Ramon Trecet. A més, la seua 
presència ha aconseguit consolidar-se en alguns miniespais in-
tegrats en magazins de cap de setmana com «El Musicari», dins 
el programa El jardí de les delícies que dirigix Amàlia Garrigós a 
Ràdio 9, o «Cercavila», espai conduït per qui signa estes ratlles 
dins el magazín La Gran Evasión, que dirigix Enric Lencina a Ràdio 
València-Cadena SER. Finalment, cal subratllar el paper d’algunes 
ràdios locals com Ràdio Mislata, Ràdio Pego, Ràdio Manises, etc., 
que reserven alguns espais de la graella per a la música autòcto-
na i que suplixen la seua relativa manca de mitjans amb entusias-
me i dedicació.
Este entusiasme contrasta vivament amb el desinterés de la ràdio 
i la televisió públiques envers la música en valencià: en tota la 
graella de Canal 9, Punt 2, Ràdio 9 i Sí Ràdio, només es dediquen 
dues hores setmanals, en horari de matinada, a la música de la 
nostra Comunitat dins l’espai El món de la música, que conduïx 
Carles Sanchis —espai que reemet Sí Ràdio en un horari nocturn 
més assequible. Ni Canal 9 ni Punt 2 disposen de cap programa 
especialitzat, i alguns programes culturals que en feien una mica 
de cobertura van desaparéixer fa temps de la programació.
La música en valencià en format televisiu queda, així, novament 
circumscrita a la bona disposició de les televisions locals i al te-
naç compromís d’InfoTV, que en dedica un espai diari: Les músi-

ques d’InfoTV, un programa fet a base de retalls d’antigues actua-
cions al magazín nocturn de la cadena.
La manca de videoclips promocionals de grups i solistes és una 
conseqüència més d’este pervers cercle viciós: les cadenes no 
emeten vídeos perquè els artistes no n’enregistren i els artistes 
no n’enregistren perquè no tenen on emetre’ls. Tan sols els mú-
sics consagrats —Obrint Pas, Feliu Ventura— poden assumir-ne 
la inversió. La resta es conformen amb enregistraments casolans 
que, algunes vegades, actuen més com a agents dissuasoris que 
com a instrument de promoció o opten per traure’n rendiment en 
el circuit de festivals de curts i cinema amateur.
Atesa esta conjuntura d’insuficient atenció per part dels mitjans, els 
músics han abocat tots els esforços en l’àmbit de les noves tecnolo-
gies, on una autogestió intel·ligent pot tindre més incidència pública 
que una costosa campanya promocional en mitjans audiovisuals. 
Així, la major part de bandes i intèrprets disposa d’una pàgina web, 
d’un espai al MySpace i d’una bona col·lecció de vídeos enregis-
trats en concerts en directe penjada a YouTube. A més, alguns d’ells 
—Pau Alabajos, Feliu Ventura, Obrint Pas, Xavier Sarrià (Obrint 
Pas), Josep Nadal (La Gossa Sorda)...— han obert blogs a la xarxa 
que els permeten un contacte periòdic i molt estret amb els seus 
seguidors. Hi ha també alguns portals que centralitzen i distribuïxen 
tota la informació, com l’obert pel COM —www.musicaenvalencia.
org— o www.lallum.org. I, finalment, hem de mencionar alguns mit-
jans digitals molt sensibles a la promoció de la música en valencià, 
com Vilaweb o la versió electrònica del periòdic L’Avanç.

Possiblement, el punt més feble de tota la indústria cultural va-
lenciana és l’absència de segells discogràfics que aposten per la 
música autòctona i en facen una adequada distribució. Actualment 
només n’hi ha un parell de segells especialitzats que, malgrat tre-
ballar amb recursos molt limitats i amb més voluntarisme que mit-
jans, han aconseguit confegir un catàleg important: PM Producci-
ons i La Cambra Records. El primer, molt intermitent en la producció, 



va ser creat pel cantant Paco Muñoz després de les experiències 
més o menys frustrades d’Ànec i Valdisc. L’altre, fundat per Vicent 
Santgermés, acapara ben bé la meitat de la producció discogràfica 
valenciana que no opta per l’autoedició. Les seues tirades no supe-
ren, llevat de casos excepcionals, els mil exemplars i tenen una dis-
tribució limitada, però bastant acceptable: Bullent i Actual Records, 
se’n fan càrrec respectivament.
Darrerament se’ls ha afegit un tercer segell, Comboi Records, el 
qual, de la mà de Bustamante i Eva Dènia, sembla de moment molt 
decantat cap al jazz i la cançó d’autor. Després, hi ha algunes cases 
editores que funcionen com a segells discogràfics, però ni promo-
cionen ni distribuïxen les seues publicacions: és el cas de Lemmon 
Songs, Audioart, etc. I això és tot.
En este context és fàcil entendre, doncs, el fet que molts artistes 
acaben enregistrant els seus discos en discogràfiques catalanes 
—Raimon, Al Tall i Rafa Xambó (Picap), Obrint Pas i Feliu Ventura 
(Propaganda pel Fet!), Joan Amèric (Discmedi), Miquel Gil (Temps 
Record), Òscar Briz (Ventilador Music)—, mallorquines —La Ro-
màntica del Saladar (Blau)—, madrilenyes —L’Ham de Foc (Galileo 
MC), Urbàlia Rurana (Resistencia)— i basques —121 dB (Gor)— o 
que acaben optant per l’autoedició i la distribució del producte per 
canals alternatius —paradetes muntades als concerts, botigues de 
discos especialitzades (Oldies o Partisano a la ciutat de València), 
venda on line per mitjà de la pròpia pàgina web, etc.
La feblesa del sector demana una intervenció urgent en forma d’in-
centius empresarials, rebaixes fiscals, ajudes a la distribució i la 
promoció, suport genèric o qualsevol altra mesura compensatòria 
que permeta la consolidació d’esta indústria —que sembla impres-
cindible per a la viabilitat comercial de les propostes artístiques— i 
que evite, en la mesura que siga possible, estes forçades fugues de 
talents cap a altres territoris més propicis.

La sensació general entre artistes i aficionats a la música en va-
lencià és que les institucions públiques els han donat l’esquena: 

que esta part essencial de la cultura valenciana no apareix entre 
les seues prioritats pressupostàries. I res no fa pensar que la si-
tuació canviarà, ni a mitjà ni a llarg termini. Tal abandonament, a 
més, no es percep com un fet conjuntural, sinó estructural: inde-
pendent del partit que ostenta la titularitat de les institucions. N’hi 
ha prou a recordar que la ràdio i la televisió públiques desaten-
gueren tant la música en valencià en l’etapa del govern socialista 
com en l’actual període de govern conservador.
Sembla com si cantar en valencià fora un handicap en el territo-
ri on el valencià és la llengua pròpia: com si cantar en valencià 
significara partir amb un cert desavantatge respecte a la resta. 
La sensació mereixeria alguns matisos —els grups valencians 
d’expressió castellana, llevat de casos molt excepcionals, tenen 
també moltes dificultats per a accedir a la televisió pública—, 
però el cert és que la anormalitat lingüística en l’àmbit musical és 
molt més accentuada que en altres àmbits d’ús públic de la llen-
gua. Per això és més necessària la intervenció de les institucions 
públiques: davant d’una evident minorització de l’ús del valencià 
en la música, cal una actuació compensatòria que corregisca els 
desequilibris inicials —les diferents dimensions dels mercats mu-
sicals en castellà i valencià, per exemple— seguint la lògica del 
que s’anomena discriminació positiva. Ara per ara, però, esta ac-
tuació senzillament no existix.
La creació, el 1999, de l’Institut Valencià de la Música, entitat que 
podria assumir la confecció de polítiques adreçades a la promoció 
de la música en valencià, no ha servit de molt en este sentit. Tan 
sols la implementació d’una línia anual de subvencions a la pro-
ducció discogràfica —concedides basant-se en uns criteris que 
mai s’han fet públics— ha servit d’una certa ajuda al sector.
Iniciatives com el Circuit Rock, que organitza l’Institut Valencià de 
la Joventut, o Sona la Dipu, patrocinada per la Diputació de Valèn-
cia, no preveuen cap mesura a favor de la música en valencià. El 
concurs Castelló en Viu, al contrari, té un premi específic al millor 
tema en valencià, però l’atorga la Universitat Jaume I.
Fins i tot, la campanya realitzada perquè en els minuts previs a la 
mascletades que es disparen per Falles a la Plaça de l’Ajuntament 



de València sone per la megafonia música en valencià ha topat, de 
nou, amb la manca d’entusiasme del consistori.
Fet i fet, la promoció de la música en valencià resta en mans de la 
societat civil, que suplix, amb el seu esforç perseverant, la històri-
ca desatenció de les administracions públiques.

Quan ja està a punt d’acabar la primera dècada del segle XXI, la 
música en valencià encara el futur amb un raonable optimisme. La 
feina feta en estos darrers anys pel Col·lectiu de Músics i Cantants 
en Valencià Ovidi Montllor i l’entramat creixent de la societat civil 
ha dotat d’una notable estructura l’eclosió artística que s’hi ha es-
devingut simultàniament. A poc a poc s’ha creat una petita base 
industrial que inclou discogràfiques, cases de management —La 
Sibil·la Valenciana, CDL Events, La Casa Calba...—, festivals itine-
rants, etc., i la tendència general sembla anar cap a la progressió 
i el desenvolupament.
Caldria, però, prendre algunes mesures que consolidaren l’actual 
estructura i permeteren assumir objectius més ambiciosos:
1. En primer lloc, caldria crear un circuit estable de sales de con-
certs —bars musicals, ateneus populars, cases de cultura, audi-
toris, etc.— que servira de complement al circuit de festivals. Amb 
la crisi del mercat discogràfic sembla evident que la supervivèn-
cia de la música passa pels concerts en directe i cal assegurar-
ne l’existència d’un circuit. A hores d’ara, el COM treballa en un 
projecte en esta línia que sembla molt sòlid i es troba en una fase 
avançada de planificació. Les administracions públiques —Go-
vern central, Generalitat, diputacions, ajuntaments— haurien de 
col·laborar-hi estretament.
2. Caldria crear una línia de subvencions a la producció discogrà-
fica en valencià i a la seua promoció en els mitjans audiovisuals.
3. Caldria promocionar la música en valencià fora de l’àmbit au-
tonòmic i establir acords amb la resta de territoris amb els quals 
es compartix la llengua per a augmentar el mercat potencial de la 
música en valencià.

4. Caldria establir una quota mínima que assegurara la presència 
de la música en valencià als mitjans de comunicació públics i pri-
vats. Ràdio Televisió Valenciana hauria d’exercir el lideratge que 
li atorga la seua llei de fundació, pel que fa a la difusió i promoció 
del valencià en tots els àmbits, inclòs el musical.
5. La Cançó va ser un moviment cultural de més que notables di-
mensions, que convertí el valencià en un vehicle cultural de prime-
ra magnitud. Caldria crear un centre de documentació de la Cançó 
—en la Biblioteca Valenciana o en l’Institut Valencià de la Músi-
ca— que reunira, inventariara, catalogara i posara a disposició del 
públic tot el material documental generat per este moviment.
6. En l’àmbit de la música tradicional, caldria catalogar i posar a 
disposició del públic tots els fonogrames de música tradicional 
que es custodien a les diferents institucions; caldria fomentar la 
entrada de la música tradicional en els conservatoris i escoles 
de música moderna; caldria potenciar i dinamitzar, mitjançant un 
increment dels recursos de la Fonoteca de Música Tradicional, 
l’edició de documents sonors històrics i actuals que permeten als 
professionals i al públic interessat accedir fàcilment a mostres ge-
nuïnes de la nostra tradició musical; caldria vetlar per la presència 
de la música folk i tradicional en totes les activitats institucionals 
extraordinàries, i, finalment, caldria dedicar una atenció especial 
al cant valencià d’estil, cim artístic del patrimoni musical valencià 
de tradició oral, promovent les escoles de cant, creant un museu 
dedicat específicament al gènere i declarant Bé d’Interés Cultural 
tota la discografia enregistrada en discos de pissarra a 78 rpm 
abans de la implantació del vinil.
Estes mesures, de ben segur, corregirien el dèficit estructural més 
sagnant que viu la música en valencià: hi ha una collita esplendo-
rosa des del punt de vista artístic; hi ha un públic potencial; però 
manquen els mitjancers que connecten l’una amb l’altre. És el 
moment, doncs, de donar l’impuls necessari. Hi ha les eines i la 
matèria primera. Només cal afegir-hi la voluntat.
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PACO MUÑOZ

Quan fa uns trenta anys més o menys Al Tall inicià un camí de 
treball sobre la música tradicional però aportant de la seua part 
una tasca dignificant tant de la música com de les lletres, ningú 
podíem pensar que aquell camí portaria a l’aparició de tants i tants 
grups que seguiren i desenvoluparen, cadascun amb característi-
ques ben diferenciades, aquell camí tan interessant per a la recu-
peració de les nostres arrels musicals.
Una primera fornada van ser Carraixet a l’Horta de València, Ca-
dafal a Elx, Aplec a Xàtiva, All i Oli a Benaguasil, Saó a Llíria…
En una vessant diferent, simplement de recuperació del folklore 
més tradicional sense més, aparegué com a mare de tots els seus 
seguidors Alimara, a la ciutat de València, i tot un seguici de grups, 
com Sarau a la Costera, l’Escola de Danses de Xàtiva (on ja can-
tava un jove Pep Botifarra) i ja sense parar en cadascuna de les 
poblacions que tenia rondalla i grup han anat apareixent al mercat 
discogràfic els seus LP i ara els seus CD. No m’atrevisc a dir noms 
perquè n’oblidaria massa. Doneu-vos tots per anomenats.
Com el xic de les pel·lícules de l’Oest americà, a la manera de John 
Wayne vaja, cal destacar la tasca increïble en solitari per les valls i 
muntanyes d’aquest país de Fermín Pardo, incansable gravant i ani-
mant tanta gent per a recuperar, i que no es perderen, tants i tants cants 
tradicionals, de manera especial als pobles castellanoparlants.
Quan semblava que allò era una onada ocasional, n’aparegué una 
segona onada molt interessant que creix i creix i que ara està tocant 
cel en la veu de Miquel Gil i L’Ham de Foc. En aquests moments la 
plantilla és immensa i d’una gran qualitat. Per a mi tenen molt a veu-
re en aquest moment present i gloriós que vivim aquell treball pre-
ciós de Trullars, dissortadament desaparegut en combat, i Cànem 
que donà pas a Urbàlia Rurana, Cave Canem i Ritme Trencat.

El moment actual, com vos dic, és impressionant. No puc fer un 
recull exhaustiu de noms, però sí que m’agradaria dir-vos-en uns 
quants sense que tingueu massa en compte els que em deixe. Nès-
tor Mont, cantautor i músic d’Algemesí, juntament amb uns amics 
féu Calabruix i Cendraires. Paraules majors. Posteriorment, amb el 
suport de Miquel Gil, Aljub. A l’Alcúdia, Josemi i Dani botaren un 
vaixell anomenat Els Sonadors de la Guaita, que ja van pel segon 
CD, i Rodamons. Per l’Horta aparegueren Riu Sec i La Folkabanda. 
Toni Torregrosa i la seua Urbàlia Rurana ja són coneguts en l’àmbit 
europeu i per Xàbia, La Romàntica Alternativa del Saladar… Les 
veus incomparables de l’Apa i Josepa Blasco…
I l’explosió actual d’aquell jovenet que cantava en Sarau i en 
qualsevol rondalla de la Costera: Pep Botifarra, acompanyat per 
la seua Lola. Ell s’escarrampla i comença a llançar la seua veu 
contra el cel i, a poc a poc, van desfilant boleros, jotes, peteneres, 
fandangos…, i quan Pep anuncia unes malaguenyes o unes gra-
nadines es veu en la necessitat de dir: «ací tenim de tot». I acaba, 
per a reafirmar el que diu, en unes havaneres que són exquisides. 
Es mereix l’èxit i l’acceptació popular.
I ara em preguntareu com és que molts d’aquests noms i tants 
altres que em deixe no vos sonen? Cal traure’ls del silenci! 

Vindrà un vaixell és el títol del meu segon disc, un fragment d’una 
poesia de Joaquim Horta. L’any 1978 eren pocs els valencians que 
sabien què volia dir vaixell. 
La cançó —tant la d’autor com la popular— jugà un paper impor-
tant en la recuperació del valencià. Aquell mític programa del ma-
lauradament desaparegut Toni Mestre, De dalt a baix, ens ajudà a 



tants i tants valencians que, com jo, no havíem pogut estudiar va-
lencià i que enriquírem el nostre llenguatge gràcies a les cançons 
i als cantants que Toni ens deixava escoltar com un bé dels deus. 
I escoltàvem, per primera vegada, Raimon, Llach, Joan Isaac... 
I coneixíem l’existència de Salvador Espriu, de Màrius Torres... 
I l’aparició, quasi miraculosa, d’Ovidi Montllor desvetlant-nos la 
poesia de Vicent Andrés Estellés. El Mort i pam dels Pavesos. La 
seua adaptació de poetes fou el primer bagatge de paraules que 
jo anava fent meues.
Després, jo mateix vaig cantar molts poetes, de forma especial Vicent 
Andrés Estellés i Miquel Martí Pol, i crec que això, a mesura que la 
gent cantava les meues cançons, ha enriquit el valencià de moltes 
persones. La poesia de Vicent està plena de paraules tan de poble 
i d’ús tan freqüent que la gent més gran les reconeix totes, i una ve-
gada passades per la música es fan populars i, fins i tot, acaben sent 
acceptades pels filòlegs. Com deia el Joan Fuster: «la llengua la fa el 
poble i alguna vegada, no massa, els filòlegs col·laboren». 
Jo crec que la cançó d’autor ha enriquit la nostra llengua, i una ve-
gada s’ha fet popular i la gent la canta va creant una xarxa estra-
nya i misteriosa que la fa digerible i passa a ser patrimoni de tots.
Quan Lluís Miquel em va proposar que muntàrem l’espectacle Els 
nostres poetes, on cantàrem des del Pere March, pare d’Ausiàs 
March, fins als poetes dels nostres dies em vaig adonar que parau-
les quasi medievals cantades per nosaltres passaven a la propietat 
intel·lectual de xiquets dels nostres dies que sí que han estudiat va-
lencià. Em comentaren alguns mestres amics que el cell de l’Ausiàs 
el feien servir alguns xiquets dient que volia dir aquell i cantaven el 
així com cell. A mi, personalment, aquell treball em va enriquir i em 
va donar la possibilitat d’aprendre i vore, al pas dels anys, l’evolució 

del llenguatge. I l’orgull de tindre una llengua que quan la majoria de 
la humanitat a penes sabia llegir ja tenia poetes.
Per un altre costat, el meu treball Paco Muñoz canta per als xi-
quets i l’arreplega en molts casos boca a boca de lletres que la 
gent conservava en la memòria, en la mesura que han passat a 
fer-se populars, han constituït un diccionari viu de la llengua. Les 
cançons populars amb diverses melodies enriquien les seues lle-
tres i, en alguns casos, arribaven a ser creades per veus populars 
de diferents pobles que li aportaven una riquesa increïble. Jo ma-
teix m’he permés —no diré quines— inventar lletres i melodies 
que he qualificat com a populars i que, amb el pas dels anys, algu-
na persona gran diu que sa mare li la cantava de menut. 
Crec que la cançó popular ha fet un gran paper en la recupera-
ció de paraules ocasionalment mortes i hui totalment vives en l’ús 
diari de la gent. Som nosaltres parlant i cantant qui fem possible 
l’enriquiment d’una llengua tants anys negada. 
Tindre, finalment, una Acadèmia Valenciana de la Llengua em 
dona l’esperança ens ajudarà a recobrar el nom de cada cosa, 
que ha d’aprofitar per a donar més llibertat a la llengua oral que 
ens va enriquint cada dia i donarà suport al foment del valencià en 
els diferents àmbits socials, també en superar el silenci a què ha 
estat sotmesa la cançó en valencià... 
I m’agradaria acabar amb uns versos de Joaquim Horta, a partir dels 
quals voldria equiparar aquell vaixell amb l’Acadèmia de la Llengua:

..vindrà un vaixell de vela àgil
esquivant tempestes i roques altives...
amb ell anirem a saludar als pobles...
als ulls un esclat d’ alegria
i creurem en els homes i en els dies.



PAU ALABAJOS I FERRER 

És un fet constatable que Raimon o Maria del Mar Bonet encara 
omplin de gom a gom les graderies d’auditoris i teatres al llarg i 
ample del nostre domini lingüístic. No es pot negar tampoc que 
Lluís Llach, abans de penjar les botes oficialment, també era una 
garantia aclaparadora de públic. Em sembla natural que els ar-
tistes que acabem d’esmentar a tall d’exemple, amb més de 30 
anys damunt de l’escenari i desenes de discos al llom, continuen 
arborant-se com els referents indiscutibles de la cançó d’autor a 
casa nostra. Perquè han escrit una pàgina cabdal de la història de 
la cultura, en majúscules, i perquè han contribuït a la consolida-
ció de la democràcia en l’Estat espanyol, desmarcant-se d’aquell 
silenci antic i molt llarg que va suposar la dictadura franquista. En 
part, és aquest compromís polític i social un dels factors que expli-
quen les dimensions exorbitants que va prendre el fenomen de la 
Nova Cançó: la nostra llengua va escoltar-se, per primera vegada, 
en els escenaris més emblemàtics de França, Japó, Anglaterra o 
Estats Units. El món observava la nostra èpica lluita contra el fei-
xisme a través de la finestra que obriren els artistes més militants, 
salvant la censura amb tota l’astúcia possible i convertint-se, sen-
se pretendre-ho deliberadament, en símbols de la resistència i de 
la llibertat. No debades, alguns dels recitals més multitudinaris de 
l’època foren aprofitats oportunament pels nostres polítics per tal 
de fer-se visibles, per a guanyar notorietat pública davant d’un po-
ble assedegat de canvis i progrés: com que els partits eren clan-
destins i els mítings estaven prohibits pel règim, habilitar-hi una 
fila zero amb representants sindicals, líders i intel·lectuals en l’om-
bra era una manera efectiva de posar cara i ulls a la democràcia.
No dic que la popularitat de la Nova Cançó no fóra merescuda, en 
absolut. El valor literari de molts elapés d’aquella època avalen, 

de sobra, la fidelitat del públic i una projecció internacional sense 
precedents. Crec, no obstant això, que el context social i el cli-
ma polític del moment van jugar a favor de la implantació massiva 
d’aquest fenomen. Sense despentinar-nos, podríem afirmar que 
l’art i la cultura van esdevenir vies d’escapatòria per a una gran 
part de la societat que havia perdut l’esperança i que guaitava, 
amb candeletes, missatges encoratjadors i nous camins de llum. 
Les paraules i els acords foren les armes i municions amb què 
l’oposició feia front a la dictadura. 
Però fem una ullada al present. Si ens aturem a analitzar el pano-
rama actual de la cançó d’autor, ens trobarem de seguida amb una 
paradoxa: si bé és cert que s’ha produït un relleu generacional en 
l’àmbit creatiu (ha sorgit una fornada de cantautors nascuts en 
la dècada dels setanta i vuitanta, amb referents comuns i noves 
maneres de fer), no es pot dir el mateix de l’àmbit industrial (no 
existeixen mànagers ni discogràfiques especialitzades en aquest 
gènere, així com tampoc no hi ha un circuit consolidat de sales, de 
titularitat pública o privada, que programen recitals de cançó amb 
una certa periodicitat; correlativament, tampoc no és compara-
ble l’afluència d’espectadors a aquesta mena d’espectacles). Les 
explicacions s’intueixen molt diverses. Per una banda, el context 
sociopolític ha canviat diametralment amb l’adveniment de la de-
mocràcia. Aquells defensors del progrés que arribaren al poder 
gràcies, en part, a la tasca de conscienciació social dels cantau-
tors, ara els consideren prescindibles. Podríem, fins i tot, anar més 
lluny i proclamar obertament que la Cançó els és incòmoda, pel 
seu caràcter irreverent i fiscalitzador. Definitivament, no convé 
que artistes amb una manifesta capacitat crítica puguen accedir 
fàcilment a les tribunes mediàtiques i alçar la veu contra el govern, 



siga del signe polític que siga. Des d’una perspectiva institucional, 
resulta més pràctic fomentar propostes musicals amb un major 
grau d’asepticisme i neutralitat. En aquest sentit, només hem de 
fer memòria i recordar el cas d’Ovidi Montllor, que va ser un dels 
il·lustres represaliats de la Transició. 
Per altra banda, la revolució tecnològica ha trastocat globalment 
els hàbits de consum cultural, i el nostre país no és una excepció. 
L’oferta de ràdios i televisions ha augmentat de manera exponen-
cial; la consolidació d’Internet ha commocionat el mercat disco-
gràfic, que ha hagut d’agenollar-se davant la supremacia de les 
companyies telefòniques; la sofisticació dels programes d’edició 
digital ha afavorit l’autonomia creativa i ha abaratit considerable-
ment les despeses de producció; l’oferta d’oci és tan immensa que 
per a poder competir s’han d’invertir en publicitat i difusió grans 
quantitats de capital, només a l’abast d’un selecte grup de multi-
nacionals...
Des de l’òptica de la mundialització, les coses no s’aventuren fà-
cils per a un gènere musical amb vocació d’art i assaig, vehiculat 
en una llengua que se situa en el número 88 del rànquing de les 
més parlades del món. No obstant això, amb el cap fred, hem de 
dir que cada vegada sorgeixen més i millors creadors, més prepa-
rats: els avenços dels últims anys en l’àmbit formatiu i la influència 
d’un amplíssim ventall de nous referents, gràcies a la immediatesa 
de l’aparador cibernètic, enriqueixen la labor artística dels can-
tautors del segle XXI. Les propostes escèniques tendeixen a ser 
més originals i avantguardistes, ja no n’hi ha prou amb una cadira 
i quatre acords de guitarra. Els espectacles es conceben, indubta-
blement, amb majors ambicions estètiques, a fi de captar l’atenció 
d’un públic exigent com mai. Pel que fa als textos, la desaparició 

de la figura del censor ha comportat un autèntic repte per als nous 
lletristes, atés que les metàfores ja no funcionen com a dreceres 
per a superar les duanes del control ideològic, sinó com a recur-
sos estilístics al servei de la poesia. En resum, s’estan fent les co-
ses bé, i això es nota en la recent proliferació de festivals i progra-
macions centrades específicament en el gènere que ens ocupa. 
Fins i tot, alguns noms propis, com el d’Òscar Briz o el de Feliu 
Ventura, darrerament han començat a fer-se un lloc en el mercat 
i estan creant-se un públic propi, la qual cosa indica un símptoma 
de normalitat i convida, cautelosament, a l’optimisme. El futur de 
la cançó d’autor passa, irremeiablement, per la consolidació de 
la indústria cultural autòctona i per la vertebració efectiva d’un 
circuit escènic professional. Aquest objectiu només pot assolir-se 
amb voluntat política. És indispensable una aposta decidida per 
part de les institucions (amb la sinergia de la iniciativa privada) a 
favor del foment i la protecció d’aquest patrimoni de summa im-
portància per als valencians.



VICENT TORRENT I CENTELLES

El cant valencià d’estil naix en l’últim terç del segle XIX a partir de 
formes més senzilles del folklore musical autòcton i es consolida 
durant el primer terç del segle XX com un gènere definit, formal-
ment sofisticat, i adaptat a un funcionament social més modern, 
d’acord amb la nova societat urbana emergent.
A finals del segle XIX es produïx un fenomen poc comentat en el 
món de les músiques tradicionals d’Occident. La qüestió arranca 
de la revolució industrial i la consegüent recessió del model de so-
cietat rural. Este radical canvi de vida és considerat, generalment, 
com l’explicació lògica del declivi de tants elements i mecanismes 
que constituïxen el teixit social de la cultura tradicional.
Així és com entenem, entre altres coses, la progressiva transfor-
mació de la música popular en allò que denominem música folklò-
rica. La folklorització, definitivament, suposa el naixement d’una 
conducta —un concepte— que estranya els elements culturals 
de la decadent societat rural i els transporta a un camp virtual i 
arxivístic. El romanticisme sublima estos valors que s’evaporen de 
la vida real i, en qualsevol cas, els recrea en un món d’enyorances 
i d’objectes museístics.
Però el món real, enfront d’esta intel·lectualització, encara perviu 
i persistix, com tot ésser viu, en un intent d’adaptar-se a les no-
ves circumstàncies. Esta és la història poc comentada a la qual 
al·ludia i que, des de finals del segle XIX fins ben entrada la primera 
meitat del segle XX, produïx algunes manifestacions coincidents 
en el panorama de les músiques tradicionals d’Occident.
El cant valencià d’estil qualla dins d’estes coordenades. Este gè-
nere de folklore nou va configurant-se en un territori limitat, com 
és la zona central del territori valencià, en esta franja històrica en 
què, més o menys simultàniament, naixen uns altres gèneres mu-
sicals en altres latituds: així naix el flamenc evolucionat, la copla 

anomenada espanyola, el fado portugués, el rembetiko grec, el rai 
magribí i també, d’alguna manera, la música afroamericana que 
cristal·litzarà més tard en el blues i el jazz primitiu. Entre altres.
Naix la ràdio, el fonògraf i l’incipient món del disc. Els músics tra-
dicionals fan un instintiu esforç per a adaptar-se als temps nous. 
Naixen les estrelles i els llançaments d’artistes. Els músics tradi-
cionals evolucionen creant gèneres de molta entitat i, a partir de 
formes simples de la tradició oral, entren en un món de productes 
musicals més adaptats a l’actualitat del moment.
El cant d’estil, com aquells altres gèneres, puja al carro del món 
discogràfic a principis del segle XX i aconseguix una forta implan-
tació en el seu territori, però en este esforç instintiu de situar-se 
en l’època industrial no arriba a consolidar-se com altres gène-
res. Acusa símptomes de folklorització, perd nivell d’implantació i 
sentit evolutiu i es resitua en la pendent de declivi com les velles 
músiques de tradició oral. Però no desapareix, com podria espe-
rar-se, i ha arribat als nostres dies amb força suficient, resistint 
de forma natural la folklorització, i encara conserva les virtualitats 
que el poden conduir a un futur normalitzat i puixant.

El cant valencià d’estil —cant’estil, cant valencià o cant a l’aire, 
segons les distintes denominacions populars— va configurant-se 
des de l’últim terç del segle XIX fins als anys 20 del XX. Formalment 
va desenrotllant diferents palos antics de la tradició oral valencia-
na. Funcionalment, va implantant-se al socaire d’un antic costum 
de cant de ronda de carrer: les albades. 
Qui després de llegir este article senta interés per conéixer més 
de prop l’excepcional i gratíssim món del cant d’estil pot recórrer 
a una publicació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Va-



lenciana, Antologia del cant valencià d’estil (doble CD i llibre amb 
alguns estudis), a la qual em referiré d’ara endavant per a explicar 
la naturalesa i el sentiment d’este repertori.
En parlar de palos estic definint ja una de les característiques fo-
namentals del cant d’estil. El terme palo, encunyat per al flamenc, 
al·ludix a una forma de cant que, funcionant sobre una base fixa 
ritmicoharmònica, dóna peu a l’intèrpret per a improvisar melodies 
diferents sobre la marxa. Esta és una de les virtuts principals del 
cant d’estil: la creació repentina, la variació, la improvisació. Esta 
improvisació, com sempre, té uns camins marcats per l’expressi-
vitat —lleis internes— que els coneixedors del gènere entenen i 
aplaudixen quan el cantaor, circulant per estes, aconseguix una 
frase musical nova, virtuosa o emocionant.
L’ambient melòdic del cant d’estil, amb les seues especificitats, par-
ticipa d’un món que és comú a tota l’àrea mediterrània. És un cant 
melismàtic, de ritme lliure o, més ben dit, ritme intern, que va es-
varant-se sobre un bàsic acompanyament instrumental marcat pel 
ritme fix de la guitarra junt al repic juganer del guitarró. El cantaor 
posseïx excepcionals dots vocals per a dibuixar filigranes melismà-
tiques improvisades i normalment gaudix d’una gran potència. 
El públic natural que acudix a estes rondes conegudes com a gui-
tarrà o nit d’albaes experimenta una gran emoció quan, després 
de la melodia introductòria que interpreta una secció de vent i que 
definix el palo o estil que es cantarà, el cantaor es dispara visce-
ralment tallant la frase del conjunt instrumental, que no tornarà a 
intervindre sinó en alguna coda momentània i al final rematant la 
conclusió del cant.
La formació d’un nou cantaor és llarga i àrdua. No tots els que ho 
intenten aconseguixen el nivell mínim. A banda dels dots vocals 
requerits, s’ha d’aconseguir un gran domini de la veu per a exe-
cutar els continus i ràpids melismes que demanen un virtuosisme 
considerable. Per una altra banda, han d’interioritzar l’expressi-
vitat del gènere i dels distints palos o estils, perquè no es tracta 
d’aprendre melodies sinó d’aprendre a crear melodies dins dels 
paràmetres recognoscibles.
Hi havia encara una altra dificultat o limitació per al naixement de 
nous cantaors. Una qualitat necessària era posseir una tessitura 

excepcionalment alta en la veu masculina. Així ho explica Jordi 
Reig: «[...] l’àmbit de la veu d’home que exigeix el cant d’estil va-
lencià va des del la2 fins el si3, és a dir, ultrapassa el límit agut ha-
bitual de l’octava superior de la tessitura clàssica de tenor sense 
utilitzar mai el falset. Algunes veus privilegiades (Ceguet de Mar-
jalenes o Evaristo Payà) arriben en algun moment a donar el do4, 
el famós do de pit (A. Soriano el Moll arriba a un re4 sense immu-
tar-se)». Amb el temps, ha anat superant-se esta limitació i hui els 
músics s’acomoden a la tessitura de cada cantaor, obrint així el 
camí perquè persones de grans possibilitats artístiques i expres-
sives no resten excloses per esta difícil condició. Tot i això encara 
hui es valora molt el cantaor que posseïx aquella tessitura.
Antigament, els xiquets i joves que volien aprendre solien dema-
nar la tutela d’un cantaor i el seguien durant anys a totes les seues 
rondes. Amb el temps, el mestre permetia que l’aprenent cantara 
una cobla de tant en tant i, a poc a poc, l’alumne anava cobrant 
protagonisme fins a independitzar-se. En l’actualitat, continuen els 
aprenents seguint més o menys les actuacions dels mestres, però 
sobretot prenen lliçons periòdiques. En l’època d’or —dècades 
del 20 al 60—, quan el gènere seduïa profundament la població, 
gent anònima sabia cantar estils amb una certa solvència, enca-
ra sense ser cantaors reconeguts. En este ambient, les dificultats 
per a aprendre eren superades amb més facilitat que posterior-
ment, quan ja no funciona la transmissió oral d’aquella manera. 
Hui s’han d’aprendre estes formes de cant sense el context social 
que les feia tan presents. Els nous aprenents han de partir de zero 
per a exercitar la veu i arribar a dominar-la gràcies a un contacte 
periòdic i insuficient amb el seu mestre que, generalment, conti-
nua ensenyant com en temps antics. A la nova forma de vida que 
ens obliga a racionar el temps per a atendre múltiples ocupacions 
hauria de correspondre una racionalització dels mètodes d’apre-
nentatge, cosa que de moment no s’ha produït.
Tenint en compte les dificultats descrites, es pot ja entendre que el 
fenomen cant d’estil forma part de la música de tradició oral, però 
demana una especialització tal que funciona de forma escolaritza-
da i ha generat una situació de semiprofessionalitat. Cada cantaor 
tenia els seus seguidors, que, fins i tot en la primera meitat del segle 



XX, acudien a llocs allunyats on actuava la seua estrella. Els 
cantaors gaudien d’un prestigi entre el públic popular i eren con-
tractats i pagats per les comissions de festes. Eren temps en què al-
gun espontani es llançava a cantar abans que no entrara el cantaor 
i era reduït pels organitzadors de la guitarrà mentre la figura suplan-
tada no intervinguera permetent a l’intrús acabar la seua cobla.

Carles Pitarch ha establert una cronologia en la història del cant 
d’estil que comprén cinc generacions més els nous cantaors des 
de 1870 fins als nostres dies. Segons Pitarch, en 1859 apareix la 
primera menció explícita de la celebració d’una guitarrà amb 
cantaors especialitzats, però en eixe mateix escrit es parla de les 
guitarraes i els cantaors d’ofici com a cosa tradicional i antiga, 
fins i tot amenaçada de desaparició en aquell moment. Estes ge-
neracions marquen etapes diferents del cant d’estil, bé per motius 
d’evolució del mateix cant com per motius de canvis socials o fun-
cionals del fenomen.
A la primera generació (1873-1900) de Carabina, Maravilla, Masca-
rilla, el Sardinero o el Sabateret, dels quals no han aparegut fins al 
moment registres sonors de les interpretacions, succeïx la segona 
—entorn al canvi de segle— amb una figura famosíssima i deci-
siva per a l’evolució del cant: Evaristet (Evaristo Payà, 1874-1951). 
Evaristo, a qui anomenaven el rei del cant valencià, fou el pare del 
conegut cant requintat que va encunyar a còpia de potenciar els 
melismes (requints) de l’estil antic, i va ampliar així les possibilitats 
expressives del gènere. Des d’aquell moment cant requintat s’ha 
usat en contraposició al que es va denominar cant pla, la forma 
antiga de cantar, més senzilla i austera. Este barroquisme d’Eva-
risto anà guanyant terreny i progressivament anà evolucionant en 
eixa direcció per cantaors posteriors i dut a un extraordinari grau 
de virtuosisme i tensió emocional.
El món del cant ha tingut unes altres figures rellevants per les 
seues aportacions a l’evolució del gènere o per la personalitat del 
seu estil. Esmentaré, entre altres, el Xiquet de Benaguassil, el Xi-
quet de Pedralba, Ceguet de Marjalenes o la Xata de Godella, tots 

ells de la segona generació. De la tercera generació (anys 10 i 20) 
destaquen el Xiquet de Bétera, la Blanqueta o el Xiquet de Pater-
na. En els anys de la postguerra qualla la quarta generació, en la 
qual destaca el Xiquet de Mislata, Conxeta la del Mercat o el Po-
llastre. El Xiquet del Carme i Victorieta, de la cinquena generació 
i encara en actiu, o Apa, entre els més actuals, destaquen com a 
hereus de tota la saviesa acumulada en la història del cant d’estil. 
Deixe d’esmentar dotzenes de cantaors significatius.

Actualment hi ha una certa polèmica en el món del cant entorn als 
límits de la improvisació. És una polèmica que delata una situació 
de debilitat creativa si es compara amb generacions anteriors. 
Una de les posicions defensa la prudència en les llibertats de l’in-
tèrpret i té de positiu la protecció de l’expressivitat específica del 
gènere davant de la infiltració de formes provinents del flamenc o 
d’altres llenguatges veïns i semblants que substituïxen conductes 
pròpies. Esta posició és conseqüència, d’altra banda, de la pèrdua 
de capacitat per a improvisar, que és, sens dubte, un dels símpto-
mes de decadència del cant d’estil. Molts cantaors actuals repe-
tixen de forma quasi idèntica les seues interpretacions, i perden 
així un dels valors més importants del cant. L’altra posició reivin-
dica, encara amb el risc de no encertar, l’atreviment de la creació 
sobre la marxa, i argumenten que tal com Evaristo revolucionà i 
feu créixer el cant, s’ha de mantindre oberta l’evolució.
Essent el cant d’estil un gènere jove o nou dins la música tradicio-
nal valenciana, és curiós comprovar com ha integrat elements mu-
sicals genuïns que en les altres manifestacions de la tradició oral 
estan desapareguts o molt debilitats. L’ornamentació melòdica pre-
ciosista, la melismació virtuosa, el ritme intern, fins i tot en alguns 
casos, l’afinació atemperada que marca de forma tan profunda la 
naturalesa de la melodia. Són tots estos elements que connecten 
amb altres tradicions mediterrànies i que, preservant les seues es-
pecificitats, haurien d’entrar en contacte i diàleg amb eixos altres 
mons veïns. La fusió, sobretot si s’exercix dins l’àrea natural, no té 
perquè significar pèrdua pròpia. Ben al contrari, es poden assumir 
recursos i mecanismes que no existixen en el propi cercle i que, 



importats d’altres zones on estan vigents, ajudaran a potenciar el 
propi llenguatge. I, alhora, permetrà exportar elements del llenguat-
ge propi a altres tradicions veïnes, podrà ajudar a enriquir les seues 
expressivitats pròpies i a establir un enteniment o koiné dins l’àrea.
La situació actual en el món del cant d’estil, encara que patix una 
època baixa, registra en els últims anys una certa tendència al-
cista quant al nombre de cantaors i de gent nova que estudia. Tot 
i això, es percep la necessitat de reciclar certs aspectes que han 
anat folkloritzant el fenomen i deslligant-lo d’una funció social nor-
mal i actual. En els aspectes artístics, s’ha de potenciar la capa-
citat creativa dels nous intèrprets i la recuperació de la capacitat 
de variar el cant, tal com feien els antics cantaors. També cal la 
racionalització dels mètodes d’aprenentatge, tal com comentava 
adés. Deixar el costum que ha anat implantant-se de vestir amb 
roba folklòrica en les rondes i mostres de cant donant una imatge 
anacrònica del tema.
Entre les primeres necessitats d’oxigenar el món del cant d’estil hi 
ha la de millorar la forma i el contingut dels textos cantats. En la 
guitarrà i en la nit d’albaes, a banda de cantaors i músics, està el 
personatge anomenat versaor. La seua missió és escoltar de boca 
del llistero —membre de l’organització que va al capdavat de la ron-
da— alguna indicació sobre la persona a la qual s’ha de dedicar la 
pròxima cobla o sobre el tema que s’ha de tractar. A partir d’ací, el 
versaor pensa improvisadament un text i quan els músics comencen 
la introducció instrumental va recitant, vers a vers, a cau d’orella del 
cantaor les paraules que haurà de cantar immediatament.
A banda del major o menor encert formal d’esta repentització, s’ha 
anat caient amb el temps en un altre tic folklorista, que consistix 
a cantar contínuament els quatre tòpics d’amor a la terra i els te-
mes del tipisme valencià. Esta recurrència acaba configurant un 
quadre decadent i banal. Resta, doncs, pendent la recuperació de 
l’espurna i la gràcia d’uns textos que parlen de la circumstància 
concreta i de temes normals de la vida actual. 
L’Antologia del cant valencià d’estil, a la qual al·ludia en un altre 
moment de l’article, pot aportar al lector gravacions de cantaors 
des de 1915 fins a 1996. També aporta alguns estudis bàsics des 
del punt de vista etnomusicològic, conceptual i històric, i sobre la 

realitat actual d’este món. És un instrument imprescindible per a 
fruir del cant i per a conéixer més de prop esta manifestació, que 
se situa entre les tradicions de més entitat artística en l’àmbit me-
diterrani.
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XIMO GARCIA ROCA I LUIS DÍE OLMOS 

La diversitat cultural i lingüística és una característica permanent de la 
Comunitat Valenciana al llarg de la seua història. La creixent arribada de 
persones procedents de països extracomunitaris, la immigració, no és un 
fet nou en la nostra història, però sí que ho és en les nostres percepcions 
individuals, i que, a més, afig un altre element de diversificació cultural, 
lingüística i religiosa creixent. Així, la Comunitat Valenciana s’està confi-
gurant de nou, com tantes vegades abans en la seua història, com a realitat 
sociolingüística plural, mestissa i multilingüe. De nou, com fa segles, quan 
els espanyols i els valencians ens constituírem com a poble des de la mes-
cla i el mestissatge de multitud de pobles, cultures i llengües diverses, ens 
trobem en un moment de refundació o, si es preferix, en un moment en què 
hem de tornar a definir les nostres identitats personals i socials, i hem de 
tindre l’altura i la qualitat humanes necessàries per a tornar a construir, 
junts i entre tots, un projecte de societat comuna i incloent



La diversitat cultural i lingüística és una característica permanent 
de la Comunitat Valenciana al llarg de la seua història. General-
ment, sol establir-se esta diversitat d’acord amb les zones va-
lencianoparlants i castellanoparlants. En estes dos zones, traves-
sant-les i en el seu interior, cal reconéixer l’existència d’un tercer 
grup cultural i, de vegades, lingüístic: el poble gitano. A més, des 
de fa uns quaranta anys la nostra comunitat ha sigut triada com a 
residència per un nombre creixent de jubilats i pensionistes pro-
cedents d’altres països de la Unió Europea. I més recentment, per 
molts ciutadans extraeuropeus que han buscat entre nosaltres un 
lloc on treballar i viure.
Finalment, la creixent arribada de persones procedents de paï-
sos extracomunitaris, la immigració, no és un fet nou en la nostra 
història, però sí en les nostres percepcions individuals, i que afig 
un altre element de diversificació cultural, lingüística i religiosa 
creixent. Moltes persones migrants procedixen d’Amèrica Llatina, 
del Magrib i de diversos llocs d’Europa de l’Est, així com de l’Àfri-
ca subsahariana. Així, en els últims anys la Comunitat Valenciana 
s’ha configurat de nou, com tantes vegades abans en la seua his-
tòria, com a realitat sociolingüística plural, mestissa i multilingüe.
Al contrari del que s’afirma, amb massa lleugeresa, des d’alguns 
mitjans o institucions, la immigració no sol generar problemes que 
no existiren anteriorment. El que sí que sol fer és posar de mani-
fest que nosaltres no els havíem resolt. Des d’esta perspectiva, la 
pretensió d’una societat homogènia des del punt de vista cultural 
i lingüístic és, senzillament, irreal. Hem de partir de la multicultu-
ralitat com a característica històrica de la nostra realitat social 
actual. Que ens quedem únicament en el multiculturalisme, com a 
mer reconeixement de la diversitat existent i inevitable, o que as-
sumim la interculturalitat com a horitzó social i antropològic, eixe 
és el repte històric que tenim davant de nosaltres. De nou, com fa 
segles, quan els espanyols i els valencians ens constituírem com a 
poble des de la mescla i el mestissatge de multitud de pobles, cul-
tures i llengües diverses, ens trobem en un moment de refundació 
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MTAS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials
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VP: Municipis valencianoparlants



o, si es preferix, en un moment en què hem de tornar a definir les 
nostres identitats personals i socials; i hem de tindre l’altura i la 
qualitat humanes necessàries per a tornar a construir, junts i entre 
tots, un projecte de societat comuna i incloent. 
I, fins i tot, és possible que ens trobem davant de l’oportunitat ver-
daderament històrica de superar segles de relacions desiguals, 
basades en l’exclusió i en la dominació —si no la persecució, ex-
pulsió o aniquilament— dels diferents. Ens trobem, per tant, da-
vant de l’oportunitat d’aprendre a ser d’una altra manera, d’arribar 
a ser alguna cosa nova i distinta, per a continuar sent el que som: 
sers humans diferents, però iguals en dignitat, drets i obligacions. 
El camí que hem de recórrer és llarg, de diverses generacions, i 
el treball, enorme. Però, en certa manera, del fet que siguem o no 
capaços d’assumir-ho i portar-ho a terme depén no sols el nostre 
futur, sinó el de tota la humanitat.

La Comunitat Valenciana mai no va ser una societat homogènia ni 
culturalment, ni lingüísticament, ni religiosament, encara que van 
haver-hi intents d’aconseguir-ho. El fet migratori ha fet visible esta 
diversitat i ha incorporat tradicions culturals riques i diverses tant 
en l’àmbit de la llengua com en l’art, la música, la religió. La Comu-
nitat Valenciana és profundament policultural i plurilingüe.
La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià establix dos zones, pel 
que fa al predomini lingüístic, atenent criteris històrics: una va-
lencianoparlant i una altra castellanoparlant. A partir de les dades 
de coneixement i ús del valencià contingudes en el Llibre blanc 
de l’ús del valencià, de 20041 (taules 1, 2 i 3), podem remarcar el 
fet del plurilingüisme tant pel que fa a la competència lingüística 
com al nivell d’ús: en el conjunt de la Comunitat Valenciana més 
de 2,3 milions de persones que hi residixen, la qual cosa suposa al 

1. Acadèmia Valenciana de la Llengua, Llibre blanc de l’ús del valencià-I. Enquesta 
sobre la situació social del valencià. 2004, València, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, 2005, pp. 220, 34, 39 i 64.

Taula 1. Competència lingüística. Resum CP, VP i CV.

Taula 2. Entendre. Regió.

Taula 3. Parlar. Regió.



voltant d’un 53,8% de la població total, no entenen bé el valencià i 
pertanyen, per tant, al grup de població que sol identificar-se com 
a castellanoparlant. Però si ens referim a la població de la zona 
valencianoparlant, les competències en valencià tenen un nivell 
més alt (el 81% l’entén i el 58,43% el saben parlar prou bé o perfec-
tament); i, en l’àmbit personal, ens trobem solament amb un 3,37% 
que no l’entén gens i amb un 21,36% que no sap parlar-lo. Estos 
nivells de competència són diferents en les distintes comarques o 
regions (del 78,22% que saben parlar-lo a la regió d’Alcoi-Gandia 
al 41,64% que tenen esta competència en la regió d’Alacant).2 
A banda dels nivells d’ús real (predominant o exclusiu) d’una llen-
gua oficial o de l’altra en els diferents àmbits de la zona deno-
minada de predomini lingüístic valencià també ens trobem amb 
el fet plurilingüe, com ho mostren les següents taules (4 i 5) i els 
gràfics corresponents (1 i 2) del Llibre blanc-I:3 utilitzen sempre o 
predominantment el valencià en casa un 35%-36%; amb els amics, 
un 29%-32%; en els comerços, un 30%-32%, i en els magatzems, 
un 19%-21%. Finalment, només un 27% de les persones afirma que 
escriu en valencià i el 5% d’estos diuen que escriuen sempre o 
quasi sempre en valencià.4 Tots estos percentatges varien segons 
la regió, de manera que en la regió de València hi ha un ús més ele-
vat del valencià en tots els àmbits, en la regió Alcoi-Gandia en tots 
excepte en les grans superfícies comercials, mentre que en l’Àrea 
Metropolitana de València i, especialment, en la regió d’Alacant 
l’ús del valencià és molt inferior respecte de l’ús del castellà.
No obstant això, hem de ser molt prudents a l’hora de tractar estes 
xifres i extraure’n conclusions. D’una banda, els primers càlculs 
que hem presentat damunt estan fets per comarques que no te-
nen encara una entitat pròpia que ens permeta la seua utilització 
rigorosa, quant a característiques de la població i del territori. Açò 
ens ha portat a usar dades de població que no corresponen a un 
mateix moment en el temps (entre 2006-2007) i sobre una població 

2. Íd., pp. 343, 34, 39.
3. Íd., pp. 64 i 65.
4. Íd., p. 110.

Taula 4. Ús oral. Diferents àmbits. Predomini d’ús.

Gràfic 1. Ús oral. Diferents àmbits. Predomini d’ús.



total que correspon al 2002. Per la qual cosa, en un estudi especí-
fic i posterior hauria de fer-se una revisió completa de les dades 
comarcals, municipi a municipi, i en un únic moment de temps. 
No obstant això, atés que la població de la Comunitat Valenciana 
ha augmentat, entre 2002 i 2008, a causa, precisament, de l’arri-
bada de persones estrangeres, no cal suposar, sense més, que 
les xifres de coneixement i ús del valencià han augmentat en este 
període,5 i això justifica l’ús que fem d’estes dades.
Cal assenyalar, per tant, que de segur que trobarem persones i 
famílies en les comarques castellanoparlants que entenen i utilit-
zen correctament i habitualment la llengua valenciana, per la qual 
cosa una afirmació contundent de l’associació automàtica de 
territori i llengua no és, probablement, correcta. No obstant això, 
podríem argumentar de manera semblant que, en les zones valen-
cianoparlants, la contestació afirmativa a la pregunta de si entén 
prou bé el valencià no pot pressuposar, sense més, que siga així. A 
més, que una cosa és la comprensió de la llengua i una altra molt 
distinta l’ús correcte i adequat d’esta en la vida quotidiana de les 
persones i les famílies. Ens trobem, per tant, amb un cert marge 
d’imprecisió que ens ha de fer molt cautelosos en les afirmacions 
que fem en un o en un altre sentit.
També haurem de qüestionar-nos l’associació mecànica i auto-
màtica de llengua i cultura. A la Comunitat Valenciana, la diversi-
tat lingüística és innegable i no podem oblidar que ens trobem, de 
partida, amb una peculiaritat que ens caracteritza i ens diferencia 
d’altres comunitats espanyoles. Però establir, només des del fet 
lingüístic, una separació cultural, en el sentit que sol utilitzar-se 
de cultura en les diferents antropologies, és un salt analític que 
caldria demostrar. Molt més si passem des de la cultura a les iden-
titats personals i socials. I d’altra banda, compartir una llengua no 
significa, sense més, compartir una mateixa i única cultura, tant en 
el cas de l’ús del valencià com en el del castellà. Que una persona 
castellanoparlant del Maestrat (cultura aragonesa?) pertanga a la 
mateixa cultura que una altra de Requena-Utiel (cultura manxega?), 

5. Íd., pp. 336-339.

Taula 5. Ús oral. Diferents àmbits. Ús exclusiu.

Gràfic 2. Ús oral. Diferents àmbits. Ús exclusiu.



o que una persona del Baix Segura (cultura murciana?), pel fet de 
parlar en castellà és un fet que caldria demostrar. El mateix que 
succeiria amb una persona valencianoparlant del nord de Caste-
lló (cultura catalana?), si la comparem amb una altra de la Safor, 
d’Alcoi o del Camp d’Elx.
Des d’ací, el ser (identitat) i sentir-se membre (pertinença) de la 
Comunitat Valenciana no va associat a l’ús d’una sola llengua, 
ja que la població de la nostra comunitat es dividix quasi al 50% 
entre valencianoparlant i castellanoparlant. Des d’esta diversitat 
lingüística, històrica i secular de la nostra comunitat hauríem d’ex-
traure la conclusió que les adscripcions culturals i la construcció 
de les identitats personals i socials són qüestions complexes, en 
què entren molts altres factors a més del fet lingüístic, la impor-
tància del qual està fora de qualsevol dubte. I que el repte que 
se’ns planteja obertament és si serem capaços de construir una 
societat comuna i incloent, des de la convivència i la igualtat, des 
del reconeixement del que ens unix més enllà del que ens dife-
rencia i sabent que el que ens diferencia ens enriquix i no neces-
sàriament ha de separar-nos. Però això ens obliga a incloure les 
diversitats i les diferències en el mateix procés de construcció 
d’una Comunitat Valenciana que ja és la societat, única i comuna, 
de totes les persones que hi vivim. L’alternativa davant de la qual 
ens trobem és si preferim una societat segregada, on els que no 
són com nosaltres no tenen cabuda o han de conformar-se amb 
una ciutadania de segona que no té ni reconeguts ni garantits els 
mateixos drets ni la mateixa dignitat que els que sí que són com 
nosaltres. I açò val per a qualsevol dels grups que formen part de 
la nostra societat —la de tots.

El que hem descrit és una part de la realitat a la qual s’incorpora 
la immigració a la Comunitat Valenciana. No obstant això, la immi-
gració és un fenomen complex que hem de situar correctament si 
volem anar més enllà d’alguns discursos alarmistes i incendiaris, 
que criminalitzen sense cap pudor les persones migrants com si 

totes foren una mateixa cosa i no ens portaren més que proble-
mes. Tot això dista molt de ser cert. Anem per parts.
Cada vegada són més les persones que imaginen la possibilitat 
que, en un futur, ells o els seus fills visquen o treballen en altres 
llocs, lluny d’on van nàixer. La mobilitat constituïx part del món 
quotidià, localment i globalment. Els contactes entre la gent, els 
seus valors, les seues formes de vida i els seus idiomes s’han mul-
tiplicat sense precedents, gràcies als avanços tecnològics que 
faciliten els viatges i les comunicacions, pel fet que s’han tornat 
més ràpids i barats.
Allí on és possible imaginar una major llibertat, unes millors condi-
cions de vida i un projecte més satisfactori de realització personal 
i familiar s’activa la condició migratòria. Les migracions, abans 
de ser un fenomen històric, abans de constituir-se en un procés 
social, abans de conformar-se en conjuntura política, és una ca-
racterística de l’espècie humana i un fet induït per les desigualtats 
mundials, les diferències en les condicions de vida i els mitjans de 
comunicació, que porten la realitat del món al saló de cada llar. La 
globalització està impulsant cada vegada més interaccions entre 
els habitants del planeta, entre les seues cultures, les seues reli-
gions, els seus costums i les seues llengües.
Així, i en primer lloc, la població estrangera ha passat de 156.000 
persones l’any 2000 a més de 727.000 l’any 2007 (vegeu la taula 6). 
Però ací s’inclouen de manera inadequada, en una mateixa xifra, 
tant les persones comunitàries com les extracomunitàries, les que 
es troben en situació administrativa regular i els sense papers. 
Encara que els percebem com un fenomen nou en la societat va-
lenciana, les migracions i els moviments de població han existit 
sempre i ens han fet ser el que som. Els valencians, i la nostra 
diversitat, som el resultat de la mescla i el mestissatge de pobles, 
llengües i cultures. Ibers, grecs, fenicis, cartaginesos, romans, 
gots, jueus, àrabs, berbers, anglesos, francesos… han deixat 
constància del seu pas pel nostre territori i de la seua presència. 
I han deixat la seua empremta en la nostra sang, en els nostres 
noms i en els dels nostres pobles i llocs, en les nostres professions 
i en els nostres costums. En definitiva, en els nostres gens, en les 



nostres identitats i en les nostres cultures. La llista de préstecs i 
hibridacions culturals, de la mescla i el mestissatge, seria intermi-
nable i apassionant. I seria bo fer un exercici de memòria històrica 
per a no cometre el desbarat de negar el nostre origen i la identitat 
que ens ha constituït com a poble durant segles.
No obstant això, ens equivocaríem si pensàrem que l’única cosa 
que hem fet ha sigut rebre gents i pobles, amb les seues aportacions, 
en el nostre territori. Nosaltres hem emigrat sempre que ens ha 
fet falta, i fins fa ben poc. Només per recordar alguns exemples: a 
principis del segle XX hi havia una colònia de maonesos i alacan-
tins d’unes 150.000 persones en el nord d’Algèria. Colònia impor-
tant en nombre per a l’època i per al volum i la densitat de població 
del lloc en què es van assentar, on, sense dubte, van deixar també 
la seua empremta, fins al punt d’existir periòdics publicats a Al-
gèria escrits en castellà i valencià. La qual cosa, de nou, és una 
invitació a desdramatitzar situacions equivalents en l’actualitat.
Al final de la Guerra Civil espanyola, l’últim barco britànic que 
va eixir del port d’Alacant amb refugiats republicans va ser el 
Stanbrook, que es va dirigir a Algèria amb centenars de perso-
nes que fugien del totalitarisme i anhelaven la llibertat. Algunes 
es van quedar a Orà, on es van concentrar fins a 10.000 perso-
nes espanyoles en uns quants camps de refugiats. D’altres van 
arribar fins a Mèxic. De nou, hauríem de tornar a repensar les 
condicions que imposem per a acollir altres persones que bus-
quen entre nosaltres la mateixa anhelada llibertat, la possibilitat 
de viure una vida digna lluny de les repressions totalitaristes del 
signe que foren.

Finalment, a més dels valencians i de les valencianes que van 
emigrar a França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica o Holanda en els 
anys 60 i 70, encara en 2004 uns 1.500 valencians i valencianes 
van anar a la verema a França.6 I encara en 2008 es publica un pe-
riòdic digital, denominat Comunitat Valenciana Exterior, dirigit als 
emigrants valencians repartits pel món.7 Perquè encara hi ha uns 
56.000 emigrants valencians en diversos països,8 principalment de 
l’Europa comunitària i d’Amèrica Llatina (França, Argentina, Itàlia, 
Cuba, Xina, etc.). Persones que se’n van anar en determinats mo-
ments de la nostra història per raons molt semblants a les que hui 
espenten altres persones d’altres llocs a vindre a Espanya i a la 
Comunitat Valenciana: el dret a viure una vida digna amb el resul-
tat del treball i de l’esforç propis; la negativa a conformar-se amb 
l’opressió, la falta de llibertat i el subdesenvolupament; el desig 
d’un futur millor per a ells i per a les seues famílies.
No obstant això, no hi ha res paregut a la immigració, com si es 
tractara d’un fenomen únic i homogeni. Actualment, quan es parla 
d’immigració sol fer-se referència a la immigració laboral o eco-
nòmica. Però esta classificació no arreplega totes les situacions 
possibles: immigració residencial; immigrants forçats; tràfic de 
persones; immigrants altament qualificats (high skilled migrants); 

6. ABC, 25-08-2004. Disponible en línia el 25-3-2008 en la pàgina: http://www.abc.
es/hemeroteca/historico-25-08-2004/abc/Valencia/unos-1500-valencianos-iran-a-
francia-a-trabajar-en-la-vendimia_9623267809076.html. 
7. España Exterior, 11-3-2008. Disponible en línia el 25-3-2008 en la pàgina: http://
www.espaexterior.com/?accion=ediciones&seccion=valencia.
8. Nota de premsa de la Generalitat Valenciana, del 12-03-08. Disponible en línia el 
25-3-2008 en la pàgina: http://www.pre.gva.es/notpre/docs/2008_1/IC/266.doc.

Taula 6. Evolució dels residents estrangers a la Comunitat Valenciana.
Font: INE, elaboració pròpia de la Fundació CeiMigra.



va tindre com a origen, donada l’absència de polítiques d’integració, 
la dificultat en l’adaptació a un entorn urbà, amb el que això suposa 
quant a les formes de relació entre les persones i entre estes i les 
institucions. El primer va tindre com a conseqüència l’augment del 
xabolisme i l’autoconstrucció. El segon, el desarrelament personal i 
cultural, la dispersió familiar, la pèrdua de referències i el desfasa-
ment dels valors. Però va ser l’absència de planificació, la carència 
de servicis públics i la incapacitat de les diferents administracions 
implicades per a respondre a les necessitats d’estes persones i de 
la societat, les que es van convertir en un factor determinant i de 
cronificació d’estos problemes, dificultats o carències.
Finalment, les característiques de la nostra societat diversa ens 
obliguen a repensar el nosaltres (els múltiples i diversos nosaltres 
prèviament existents) i l’ells (els múltiples i diversos ells que hi ha 
ara i que hi havia també abans, entre nosaltres). I, en definitiva, hem 
de redefinir el que ens unix i el que ens fa reconéixer-nos a nosal-
tres mateixos en els altres, i als altres com a part del nosaltres. De 
manera que, quan parlem de la nostra societat, la societat valencia-
na, hem de ser conscients que esta ja inclou inseparablement les 
múltiples diversitats, els diferents grups que la formem. Només si 
incloem tota la realitat social, tal com se’ns presenta, estarem par-
lant de realitats i no de mera propaganda, manipulació o ideologia. 
Només si partim d’eixa realitat completa podrem construir, junts, un 
projecte de societat comuna i incloent. Sabrem aprofitar l’enorme 
riquesa humana que la diversitat ens oferix? Fins i tot les oportuni-
tats de desenvolupament econòmic i social, de desenvolupament 
humà, en definitiva, que esta diversitat posa davant de nosaltres? 
La gran tasca que tenim en este moment no és solament —i ja se-
ria molt— si sabrem aprendre a viure junts en pau, sinó si sabrem 
construir, entre tots, eixa nova societat que ja ara tots formem.

Ja advertim en la introducció i en l’apartat anterior que, a la 
Comunitat Valenciana, no pot parlar-se de la immigració sense 

exiliats, refugiats i asilats; sense papers o immigrants indocumen-
tats (immigració irregular); immigrants circulars o d’anada i tor-
nada; destituted people, que són els que es queden per diverses 
raons sense cap estatut legal ni reconeixement formal, com si ha-
gueren deixat d’existir en el país receptor… Englobar totes estes 
persones i situacions sota un qualificatiu comú d’immigrants no té 
hui cap sentit més enllà de la voluntat de dramatitzar el volum i el 
ritme d’entrada de persones que arriben a la societat valenciana. 
D’altra banda, la imatge negativa que alguns mitjans de comunica-
ció i algun partit polític s’encaboten a atribuir a la immigració és, 
a més de falsa i irreal, una insensatesa: nosaltres necessitem els 
immigrants, almenys, tant com ells a nosaltres. Per dos raons: la 
nostra societat és demogràficament insostenible perquè envellix 
sense reemplaçament generacional. A Itàlia, com en alguna regió 
espanyola, la població nacional ja ha començat a disminuir. I, a 
més, la nostra economia necessita irremeiablement les persones 
que vénen d’altres països com a treballadors i com a consumidors 
dels productes i dels servicis produïts. Estes dos raons, la impor-
tància de les quals és indiscutible, ens han de fer veure que el 
nostre futur i el nostre benestar depenen del fet que vinguen estes 
persones, que en vinguen més i que vinguen per a quedar-se. En 
este moment, els beneficis de la immigració, els que ens reporta 
a les persones espanyoles, estan quantificats inclús econòmica-
ment, tant pel Govern com per diverses associacions empresarials. 
La riquesa generada, el nivell de producció i renda, el nivell d’ocu-
pació i el nivell d’estalvi i inversió depenen de l’entrada d’estes 
persones i de la seua permanència en la nostra societat.
La immigració, com va ocórrer amb l’espanyola del camp a la ciu-
tat, no sol generar problemes nous, però sí que deixa en evidència 
aquelles situacions que nosaltres no havíem resolt. I ens deixa, 
per això, en evidència a nosaltres mateixos amb estes.
Entre 1940 i 1960, més de quatre milions de persones espanyoles 
van arribar a les ciutats provinents del camp. L’absorció de cente-
nars de milers de persones, que eren espanyoles, va suposar greus 
problemes per la falta de vivendes i, sobretot, per una insuficient i 
ineficaç política d’accés a la vivenda. Una altra font de problemes 



identificar, prèviament, els estrangers comunitaris i separar-los 
de les xifres de la immigració. Les diferències entre l’un i l’altre 
grup són tantes que es fa difícil comprendre com poden ser 
tractats homogèniament per part d’alguns professionals de la 
comunicació o d’alguns responsables polítics. Ni la ciutadania 
i els drets que esta porta associats, ni les possibilitats de parti-
cipació social i política, ni la qualitat de vida o la possibilitat de 
viure una vida digna, són iguals.
A més, una bona part dels residents a la Comunitat Valenciana que 
provenen de països membres de la Unió Europea són irregulars 
(vegeu la taula 7), és a dir, no han sol·licitat un permís comunitari 
de residència i, de vegades, ni tan sols s’empadronen. Açò es deu 
a la llibertat de residència i circulació per als ciutadans de la Unió 
Europea i al fet que no depenen ja del treball per a viure. Però això 
pot mostrar-nos el desinterés per cap tipus d’integració, ni amb 
les persones de la Comunitat Valenciana ni amb la Comunitat Va-
lenciana en si, més enllà de les qüestions urbanístiques o de pres-
tació de servicis (sanitat, servicis socials, servicis municipals…) 
que els afecten directament. Encara que qualsevol generalització 
pot ser injusta, no poques d’estes comunitats de residents brità-
nics, alemanys, belgues, francesos, noruecs, etc., no tenen gens 
d’interés d’integrar-se —inclús de relacionar-se— amb els altres 
residents de la Comunitat Valenciana. Fins al punt de no compartir 
espais de comerç, oci o consum, ja que utilitzen per a estos fins 
espais propis i distints, més o menys exclusius i excloents, dels de 
la resta de la població.

La creació d’estos espais exclusius i excloents, en els quals no 
s’utilitza ni el castellà ni el valencià —de vegades no es coneixen 
ni s’usen cap d’estes llengües—, ens pot mostrar també esta falta 
d’interés per algun tipus d’integració. Igual que la bona disposició 
d’alguns ajuntaments a l’hora d’oferir la informació i els servicis 
en llengües comunitàries, no hauria d’ocultar que les persones re-
sidents són les responsables de conéixer i utilitzar alguna de les 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Però esta situació 
no provoca —per què no ha de fer-ho?— cap alarma social. Però 
tampoc pareix suscitar massa interés per part dels responsables 
públics de la nostra comunitat autònoma, a pesar que no poques 
d’estes persones són demandants de servicis i prestacions sense 
contribució ni cap compensació al sosteniment dels sistemes els 
servicis dels quals utilitzen. I, no obstant això, els residents comu-
nitaris han passat d’uns 100.000 l’any 2000 a més de 386.000 l’any 
2007. I la irregularitat entre els ciutadans comunitaris no es deu a 
la incorporació a la Unió Europea de Bulgària i Romania en 2007, ja 
que els màxims percentuals es donen en 2002 i 2003.
En tot cas, pareix que la immigració residencial és la menys in-
teressada en els processos d’integració; i, en canvi, és la immi-
gració laboral comunitària (les persones procedents de Polònia, 
Bulgària, Romania…) la que aporta eixa voluntat d’integració 
(aprenentatge de competències lingüístiques i culturals, relació 
i incorporació efectiva a la societat valenciana) a la immigració 
procedent de la Unió Europea.

Taula 7. Font: INE, MTAS i elaboració pròpia de la Fundació CeiMigra.
1. Dades padronals l’1 de gener de cada any.
2. Dades del MTAS el 31 de desembre de l’any anterior.



Si els residents comunitaris s’han multiplicat quasi per quatre en 
huit anys, els extracomunitaris ho han fet per set, i han passat 
d’uns 53.000 a més de 340.000 en el mateix període. També una 
bona part d’estes persones han hagut d’assumir la irregularitat. 
Però, si en el cas anterior esta situació irregular podia expressar 
un cert desinterés, en el cas de les persones extracomunitàries 
esta situació depén radicalment, si no de forma exclusiva, de les 
rigideses excessives per a la regularització de persones que viuen 
i treballen ja en la societat valenciana. En este cas, són les defici-
ències legislatives i administratives les que dificulten o impossibi-
liten una regularització ordinària, ràpida i eficaç de les persones 
treballadores, inclús als mateixos empresaris i empresàries espa-
nyoles o valencianes que desitgen contractar regularment eixes 
persones en les seues empreses. Però, com ja hem assenyalat, la 
nostra necessitat demogràfica i econòmica continua existint, al 
marge de la nostra legislació i de les pràctiques administratives, 
per la qual cosa l’entrada d’estes persones treballadores i alta-
ment motivades per a treballar, i per a integrar-se, continua sent 
necessària (vegeu la taula 8).
El fet que estes persones necessiten treballar per a viure, i comp-
tant que el projecte migratori ja és un filtre que selecciona les 
persones més motivades i emprenedores, determina la voluntat 
d’integració en la societat espanyola i valenciana. Açò es traduïx 
en la voluntat d’adquirir ràpidament i eficaçment les competèn-

cies lingüístiques necessàries o convenients en la zona en què 
residixen i treballen. A més, la necessitat i la voluntat de sentir-se 
part de la societat que els rep és un altre factor de motivació que 
hem de considerar per a entendre l’esforç que fan estes persones. 
I, finalment, la necessitat de mostrar l’arrelament que se’ls exigix 
per a regularitzar la seua situació, de nou i encara que només fóra 
de forma legítimament utilitarista, també els porta a esforçar-se 
per a adquirir determinades competències culturals, lingüístiques 
i socials. Fins i tot l’augment gradual de les nacionalitzacions, de 
l’adquisició de la nacionalitat espanyola, no fa sinó confirmar la 
ferma voluntat d’arrelament i permanència en la societat espa-
nyola i valenciana.

Fins ara hem vist la incorporació diferenciada de persones comu-
nitàries i extracomunitàries en la societat valenciana. En 2007, par-
lem de més de 727.000 persones estrangeres, moltes de les quals 
no han tingut contacte amb les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana abans d’arribar ací. Algunes persones, les procedents 
de l’Amèrica Llatina, compartixen amb nosaltres un castellà que 
no podem establir, sense més, com a comú. El castellà que conei-
xen és més paregut a l’utilitzat a Espanya, i la seua incorporació 
a la societat espanyola és més fàcil quan les persones vénen de 
grans ciutats de països de parla hispana. I és menys paregut i més 

Taula 8. Font: INE, MTAS i elaboració pròpia de la Fundació CeiMigra.
1. Dades PAdronals l’1 de gener de cada any.
2. Dades del MTAS el 31 de desembre de l’any anterior.



difícil o costosa la seua incorporació a la societat espanyola quan 
les persones vénen d’entorns rurals o indígenes. Fins al punt que, 
en molts països de l’Amèrica Llatina, el fet indígena és una carac-
terística cultural i identitària que qüestiona obertament l’afirmació 
d’eixa arrel cultural comuna i compartida. 
Tampoc el fet de procedir de països de parla no hispana suposa 
una dificultat insalvable en l’adquisició de les competències lingüís-
tiques necessàries per a moure’s per la Comunitat Valenciana. És 
molt cridanera la celeritat de l’adaptació lingüística de les perso-
nes procedents, per exemple, d’alguns països de l’Est d’Europa. 
En tot cas, tot açò afig una major diversitat cultural i lingüística a 
la realitat social de la Comunitat Valenciana. Estes persones es-
trangeres han de realitzar, en major o menor mesura, amb major 
o menor dificultat, un procés d’adaptació cultural i lingüística que 
els permeta desenvolupar-se amb la major normalitat i indepen-
dència possibles en la societat valenciana. Però, quines són les 
previsions per a un futur pròxim? (vegeu la taula 9).
Si plantegem una entrada anual equivalent a la mitjana, tal com 
ha ocorregut entre 2000 i 2007, l’any 2016 ens podríem trobar en 
una Comunitat Valenciana amb quasi 1,5 milions de persones pro-
cedents de l’estranger, la qual cosa podria suposar al voltant d’un 
25% de la població total de la Comunitat Valenciana, que es divi-
dirien quasi al 50% entre comunitàries i extracomunitàries. I, indubta-

blement, l’escenari de diversitat cultural i lingüística pareix confirmar-
se per al nostre futur pròxim. 
Des de la nostra història i des del que ens mostra la realitat actual de la 
nostra societat, ¿podríem pensar encara a establir una sola identitat, 
una sola llengua, una sola cultura, una sola religió, com les úniques 
vàlides o acceptables o legítimes per a totes les persones que con-
vivim —i conviurem en el futur— a la Comunitat Valenciana?; ¿po-
dria acceptar-se encara la construcció d’una identitat basant-se en 
l’homogeneïtat i la uniformitat, des de la negació de les diferències o 
l’exclusió dels diferents? I, positivament, ¿serem capaços de cons-
truir una identitat comuna en què la riquesa de la diversitat, des de 
la igualtat i la inclusió, siga precisament el que ens unix i el que es 
constituïx com a senyal identitària característica de la societat valen-
ciana? Eixos són els grans reptes que tenim davant de nosaltres.

La Comunitat Valenciana és una societat bilingüe, amb dos llengües 
oficials, que es despleguen en tradicions culturals diferenciades i 
múltiples i conformen, de forma desigual, els usos quotidians de la 
població i les institucions públiques. Les dos llengües s’han convertit 
en realitats polítiques i jurídiques que conformen el paisatge cultural 
de la nostra comunitat. El camí perquè la llengua valenciana fóra 

Taula 9. Font: Elaboració pròpia de la Fundació CeiMigra.



reconeguda i utilitzada en l’educació, en els mitjans de comunicació, 
en els jutjats i en el parlament ha sigut llarg. La política monolingüe 
ha sigut un element històric d’exclusió a la Comunitat Valenciana. I 
d’este fet hauríem d’aprendre per al present i per al futur. 
La política lingüística ha de tindre en compte dos fets bàsics: la insti-
tucionalització, que reconeix el castellà i el valencià com a llengües 
oficials, i els processos de mobilitat social, que conformen autènti-
ques diàspores culturals, fins al punt que una part creixent de la po-
blació parla només altres idiomes. A l’hora de gestionar la diversitat 
lingüística no es pot oblidar cap d’estos processos.
I haurem de tindre en compte (taules 10, 11, 12 i 13), les dades de com-
petència i ús dels immigrants segons el temps de residència.9 I, espe-
cialment, que les persones que fa menys de 10 anys que residixen a la 
Comunitat Valenciana presenten greus deficiències en les competèn-
cies —i, per tant, en l’ús— del valencià: només un 24% d’este grup de 
població entén prou bé el valencià parlat, un 11% és capaç de llegir 
en valencià, un 5% el parla i un 3% és capaç d’escriure en valencià.
La persona immigrant ha de tindre l’oportunitat d’aprendre i d’utilitzar 
les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a poder-se 
incorporar adequadament a la societat valenciana, però sense per-
dre les seues arrels, sense dominis ni coaccions, és a dir, per mitjà de 
polítiques multiculturals i no tan sols lingüístiques.
Per a la majoria dels immigrants, l’opció preferida és el biculturalis-
me que els permet inserir-se en la nova societat mantenint, al mateix 
temps, la cultura d’origen. Només una mínima part desitja ser assi-
milat si això comporta la pèrdua de la seua cultura d’origen. Gene-
ralment, els immigrants presenten un fort desig d’integrar-se en la 
societat receptora sense perdre les seues arrels.
Tot això fa necessari promoure l’ús del valencià en totes les etapes 
de l’itinerari migratori. La gran majoria (91%) de la població de les co-
marques valencianoparlants opina que els residents a la Comunitat 
Valenciana haurien d’entendre el valencià. I dos terceres parts (65%) 
creuen que haurien de saber parlar-lo. Sempre tenint en compte les 

9. AVL, pp. 36, 41, 48 i 51.

Taula 10. Entendre. Temps de residència a la CV (anys).

Taula 11. Parlar. Temps de residència a la CV (anys).

Taula 12. Llegir. Temps de residència a la CV (anys).

Taula 13. Escriure. Temps de residència a la CV (anys).



demarcacions lingüístiques que ja hem assenyalat al principi10 (taules 
14, 15, 16 i 17).
Quan es pregunta als immigrants (procedents del nostre àm-
bit lingüístic) sobre la competència dels residents a la Comunitat 
Valenciana,11 el 85,40% (el 83,20% dels estrangers) manifesten que 
haurien d’entendre el valencià i el 53,70% (el 56,63% dels estrangers) 
que haurien de saber parlar-lo.
Reconéixer oficialment dos llengües suposa ampliar les oportuni-
tats d’accés a l’escola, a la participació cívica, al comerç, al tre-
ball, a la política, als jutjats... El coneixement del valencià enfortix 
la pertinença a la nostra comunitat, potencia la integració i obri 
oportunitats educacionals. Amb l’ús del valencià per part de les 
persones immigrants, es desenvolupa la sensació de pertinença, de 
comunicació, d’identitat. El seu desconeixement continua sent un 
important motiu d’exclusió per als immigrants i un obstacle per a ac-
cedir a oportunitats laborals. D’altra banda, sense l’ús del valencià 
la població immigrant té menys probabilitats d’aconseguir l’accés 
igualitari a ocupacions, escoles, hospitals, justícia, seguretat i altres 
servicis bàsics. En conseqüència, el seu aprenentatge es presenta 
com a protecció dels drets bàsics per a l’accés igualitari en una 
societat bilingüe.
Quan se’ls pregunta per què aprenen valencià, reconeixen tres ti-
pus d’utilitat. En primer lloc, entenen que és positiu com a mitjà per a 
les relacions personals amb els nadius de la Comunitat Valenciana. 
Molts d’ells pensen que serà també positiu en relació amb les seues 
perspectives laborals o professionals12 (taules 18 i 19).
El coneixement del valencià enfortix la integració social i reduïx 
la disparitat educacional, ja que millora l’aprenentatge i ajuda a 
la construcció d’identitats múltiples. L’experiència de molts països 
mostra que els xiquets immigrants amb competències en les dos 
llengües superen a aquells que només en parlen una. Així ha 

10. AVL, p. 134.
11. AVL, p. 250.
12. AVL, p. 246.

Taula 14. Avaluació. Competència residents. Entendre. Hàbitat.

Taula 15. Avaluació. Competència residents. Parlar. Regions.

Taula 16. Avaluació. Competència resident. Entendre. Nascuts en altres CCAA i 
estranger. Regions VP.

Taula 17. Avaluació. Competència resident. Parlar. Nascuts en altres CCAA i 
estranger. Regions VP.



succeït a Filipines, a Canadà o als EUA. Les escoles bilingües són 
més eficaces que les escoles monolingües.
No obstant això, el coneixement del valencià no és només un mitjà 
d’integració social i de mobilitat ascendent, sinó un element per a 
l’acreditació i la naturalització. Així ho han entés els mateixos emi-
grants. Al llarg de cinc anys, una institució com CeiMigra ha passat 
d’oferir formació en la llengua valenciana a un sol grup d’immigrants 
l’any 2002 a sis grups l’any 2008. 
En el cas del valencià, no és suficient permetre l’ús del valencià, 
sinó promoure, entre les persones immigrants, mesures explícites 
de foment, orientades a l’acollida, a la promoció de la igualtat, a la 
incorporació activa a la societat. 
a) Mesures proacollida:

Facilitar l’aprenentatge del valencià, amb l’oferta de cursos i 
tallers que es realitzen en tots els municipis, especialment en 
les zones valencianoparlants.
Realitzar campanyes d’ús del valencià dirigides a la població 
immigrant i amb el suport de les associacions d’immigrants.
Crear assessories legals dels immigrants en valencià.
Crear un web d’acollida en valencià, traduït simultàniament als 
idiomes majoritaris dels immigrants.
Elaborar materials en valencià que introduïsquen els distints 
sistemes públics i recursos d’ús prioritari entre els immigrants.

b) Mesures proigualtat:
Són aquelles que garantixen la igualtat d’oportunitats, és a dir, que 
limiten els desavantatges que puguen deure’s al desconeixement 
del valencià en les zones valencianoparlants i que oferisquen les 
mateixes oportunitats per a aprendre’l en les altres zones:

Elaboració de guies en valencià i castellà referides als dis-
tints oficis.
Elaboració de quaderns d’ús en valencià, castellà i en altres 
idiomes simultàniament, relatius a l’organització del sistema 
sanitari i dels servicis socials, a les prestacions sanitàries, als 
drets i deures socials, a l’educació per a la salut, a la prevenció 
d’accidents, a les mesures d’ajudes públiques, a l’accés a la 
vivenda…

Adaptació de guies informatives multilingües (valencià, caste-
llà i altres llengües) sobre el sistema educatiu.
Millora de la formació individual en valencià i en castellà per a 
la inclusió de les característiques i dificultats específiques de 
les diferents llengües d’origen de la població immigrant.
Promoció de tallers de pràctica lingüística.

c) Mesures proincorporació:
Promoció d’espais interculturals per al coneixement mutu de la 
població autòctona i immigrant.
Producció de materials didàctics i culturals en valencià i cas-
tellà sobre les altres llengües i cultures, a fi d’ampliar i facilitar 
la integració de l’immigrant en la vida social i cultural, i el co-
neixement de la diversitat i la valoració de la riquesa que esta 
suposa.

Finalment, el marc normatiu d’estrangeria, que es desplega en els 
plans nacionals, autonòmics i municipals, establix les bases en ma-
tèria de drets lingüístics sobre tres eixos fonamentals. D’una banda, 
els immigrants han d’aprendre les llengües oficials d’on s’establis-
quen, i el seu aprenentatge es considera un element essencial per 
a la seua integració laboral i cultural. En segon lloc, tindran dret a 
disposar d’intèrprets per part de les administracions quan són de-
tinguts o jutjats i a ampliar les traduccions multilingües, els siste-
mes de mediació i intèrprets en àrees com les de salut, educació, 
vivenda, servicis socials i altres de competència pública, segons la 
demanda existent. Finalment, tenen dret a utilitzar les seues llen-
gües respectives en l’àmbit privat i familiar, en les seues associacions 
i ritus religiosos; les seues llengües poden ser ensenyades per mit-
jans privats i constituir entitats escolars o formatives.
No obstant això, este marc legislatiu ha quedat obsolet en l’era de 
les migracions, ja que les persones immigrants viatgen amb les seues 
cultures i les seues llengües i desitgen tindre la llibertat d’expressar 
la seua identitat com a membre d’un grup que compartix compro-
misos i valors, la llengua o la religió. Oficialment, créiem que ens 
trobàvem en una societat bilingüe (bicultural?) que no ha deixat de 
buscar una enyorada homogeneïtat cultural, en un o en un altre 
sentit, amb el que això suposa d’imposició i predomini; i, realment, 



ens trobem, cada vegada més, en una societat multilingüe i multi-
cultural. Quan encara no hem aconseguit construir el bilingüisme 
social i institucional, hem d’afrontar el multilingüisme i la multicul-
turalitat. Els processos migratoris tenen hui unes característiques 
específiques respecte a altres èpoques, que tenen conseqüències 
per a les polítiques lingüístiques. Almenys, si estes polítiques volen 
partir de la realitat per a respondre a esta adequadament.

La diversitat cultural i lingüística ha arribat per a quedar-se i créi-
xer, però a diferència del segle passat són més les persones immi-
grants que mantenen estrets vincles amb els seus països d’origen. 
Les transformacions tecnològiques ho fan possible, els transports 
faciliten la comunicació i la societat de la informació permet crear 
xàrcies d’intercanvi. La possible integració en la societat d’acolli-
da no pot construir-se amb l’oblit de la cultura de procedència ni 
amb la simple assimilació i, per tant, la pèrdua de les noves cul-
tures. Generalment, les persones immigrants mantenen els seus 
senyals d’identitat i la seua vinculació a la pròpia història cultural, 
als seus valors i formes de vida.
El trajecte migratori configura vincles, connexions, xàrcies i rela-
cions entre llocs distants. El mateix transmigrant és una connexió 
que manté vincles amb la seua terra natal, d’on rep notícies, petici-
ons, afectes, reclams. Este potencial de vinculació està generant 
camps socials transnacionals: famílies transnacionals, política 
transnacional, escoles transnacionals, idiomes transnacionals. 
Les xàrcies d’immigrants estan presents des del naixement ma-
teix de la idea d’emigrar fins al procés d’inserció o el retorn, la 
qual cosa fa que tendisquen a concentrar-se en llocs on ja s’han 
establit uns altres (amics, paisans, familiars...). Estes xàrcies pro-
porcionen informació per a iniciar el viatge, oferixen ajuda per a 
afrontar la burocràcia, l’allotjament a l’arribada, pal·lien la soledat 
i el desconcert inicial. Els que emigren no són els individus, sinó 
les xàrcies.

Taula 18. Avaluació. Futur competència en general. Nascuts en altres CCAA i 
estranger. Predomini lingüístic.

Taula 19. Avaluació. Futur competència en el treball. Nascuts en altres CCAA i 
estranger. Predomini lingüístic.



Els conceptes d’emigrant i immigrant quedaran obsolets davant 
de la capacitat de desenvolupar xàrcies socials, estils de vida i 
models culturals inèdits. Serem més prompte transmigrants, amb 
identitats culturals fluides, mixtes i múltiples. La imatge no serà 
la partida solitària en l’estació de trens, sinó persones que viuen 
entre dos pàtries, que retornen als seus llocs de partida, creant 
múltiples vincles entre els transmigrants. Hui les persones que de-
cidixen emigrar tenen més probabilitats de tornar al lloc d’origen i 
mantenen un contacte més estret amb les seues comunitats.
La tasca en política lingüística consistix a construir una societat 
inclusiva, que enfortisca la identitat lingüística de la Comunitat 
Valenciana, des de les seues característiques particulars, amb 
un compromís més ferm en la promoció del valencià i, simultàni-
ament, l’obertura i el contacte entre els pobles, lingüísticament 
diferents, i el reconeixement de la diversitat cultural. 
La pitjor política lingüística és la que vol assimilar les distintes 
identitats culturals i eliminar les diferències. La pugna per una 
cultura i una llengua hegemònica que sotmeta les altres és una 
batalla estèril i contraproduent. Els immigrants no necessiten 
abandonar les seues llengües quan establixen lleialtats amb els 
nous països. Entenem que una persona puga parlar valencià, 
castellà, anglés i francés sense que per això perda la identitat 
local. Prompte entendrem que es pot ser simultàniament guineà, 
madrileny, espanyol, europeu i cosmopolita.
Atés que no perden els llaços culturals, les persones immigrants 
són culturalment actives i interactives en un doble sentit: pre-
senten demandes de reconeixement social i polític i, sobretot, 
influïxen també sobre la majoria dels autòctons. No pot repre-
sentar-se la Comunitat Valenciana com un cos estàtic amb una 
identitat fixa, sinó una realitat que dóna i rep, que mira i és vista. 
La identitat nacional no és intocable, sinó que és mestissa. La 
llengua valenciana, com qualsevol llengua, ha estat sempre con-
taminada per l’exterior. Ha conegut fenicis, grecs, romans, mu-
sulmans, jueus i cristians, com per a romandre incontaminada. 
És el resultat de totes les seues influències. La seua fortalesa ha 

sigut la comunicabilitat i l’absorció. Ni la cultura ni la llengua són 
conjunts estàtics ni tancats ni definitius de valors ni de morfemes.
Els immigrants tenen múltiples identitats lingüístiques, que són 
complementàries i mai excloents. Quan un jove valencianoparlant 
marxa a Irlanda a aprendre anglés no perd el valencià ni se sent 
obligat a triar entre Cullera i Dublín, ni entre la família d’origen i la 
família adoptiva, sinó que aprén a identificar-se amb diversos grups 
distints. Quan un peruà es trasllada a València no abandona el seu 
idioma ni la pertinença a un determinat equip de futbol, sinó que 
augmenten els seus llaços i les seues vinculacions i identitats sen-
se sentir-los excloents. El mateix ocorre amb els valencians que se 
senten tan espanyols com valencians.
D’ara en avant, per la força de les migracions, la identitat lingüística 
es pronunciarà en plural. Les cultures perixen en l’aïllament i pros-
peren en la comunicació. Importa preservar la identitat lingüística 
del País Valencià amb la mateixa intensitat que convé promoure la 
diversitat lingüística de les distintes diàspores culturals.
Hem d’evitar un error molt freqüent quan es representa la societat 
multicultural. Ben sovint pareix que hàgem d’entrar en una societat 
que, de moment, s’ha convertit en diversa i plural. Com si la socie-
tat haguera començat a contaminar-se per altres cultures, per la 
tecnologia i els mercats. Ens trobem, al contrari i com tantes altres 
vegades, en un procés d’hibridació i transformació de la cultura no 
com un fet extern a nosaltres mateixos, sinó com una cosa que no-
saltres mateixos portem dins. La hibridació es produïx en nosaltres 
mateixos. No es tracta d’una societat multicultural que ens espera 
ací fora, sinó una realitat que camina amb nosaltres. Una xicota 
musulmana, vestida amb un pantaló vaquer a Dubai, una brusa ce-
nyida, però al mateix temps amb el cap cobert i embolicat amb un 
xador, de manera que ni tan sols se li veuen els ulls, és el símbol, als 
ulls del viatjant Kapuscinski, d’esta hibridació en què les cultures 
estan ja mesclades. La millor opció és, llavors, la de gestionar la 
mescla i el mestissatge, no pretendre mantindre aïllades i incon-
taminades la puresa de les cultures. I la integració es convertix, 
aleshores, en un treball intercultural en el qual tots, autòctons, prè-
viament, residents i immigrants estem implicats. Al contrari que en 



els processos d’assimilació, totes les persones realitzen i aporten 
les seues potencialitats, que són reconegudes com a valuoses. Al 
contrari que en el multiculturalisme, que recau fonamentalment 
sobre la minoria, la integració implica ambdós parts i obliga tant la 
societat receptora com els immigrants.
Com afirma el PNUD, la llibertat cultural suposa permetre a les 
persones la llibertat de triar les seues identitats —i de portar la 
vida que valoren— sense ser excloses d’altres alternatives que 
els són importants (educació, salut, ocupació...). La llibertat cul-
tural i lingüística constituïx una part fonamental del desenvolupa-
ment humà, i és necessari que la gent tinga la llibertat per a prac-
ticar la seua religió de forma oberta, per a parlar la seua llengua, 
per a honrar el seu llegat ètnic i religiós sense temor al ridícul, al 
castic o a la restricció d’oportunitats. 
Estem més preparats per a construir la societat bilingüe, a pesar 
del tracte desigual que tenen el castellà i el valencià, que per a 
gestionar la societat multicultural. Però en ambdós casos fa falta 
un canvi en els modes de sentir, pensar i actuar, tant a nivell social 
com legal i polític. Encertar en ambdós direccions —promoció del 
valencià i gestió de la diversitat cultural que suposa l’arribada de 
nous immigrants i que contribuïx a la diversitat cultural i lingüística 
que ja tenia la Comunitat Valenciana— evitarà conflictes socials 
en el futur i facilitarà tant el desenvolupament humà com la demo-
cràcia cultural i el reconeixement de la pròpia diversitat cultural.
Per això, no és suficient respectar la diversitat lingüística, sinó 
arribar a disfrutar-la, ja que cap país ha progressat gràcies a la 
imposició d’una única llengua ni al tancament de les seues fronte-
res. Per a això és necessari reconéixer les identitats múltiples de 
la població valenciana, ja que les identitats no són excloents, ni es 
perd d’una banda el que es guanya per una altra. Si el desenvo-
lupament humà consistix a ampliar les opcions de la gent, de ma-
nera que permeten triar el tipus de vida que vulguen portar, no hi 
ha cap dubte que la presència de la diversitat cultural i lingüística 
a la Comunitat Valenciana és una oportunitat per a tots els seus 
habitants. Acollir diversos idiomes, valors, cultures i religions és el 
destí d’allò humà. Només la repressió, que s’exercix amb mesures 

persecutòries unes vegades o a través de mesures discriminatò-
ries econòmicament, socialment i políticament, pot impedir este 
procés de diversificació. 
Per això, les mesures bàsiques per a la promoció i l’aprofitament 
de la diversitat consistixen a crear llaços comuns de pertinença a 
la comunitat local enfront dels dos models majoritaris de l’assimi-
lació o el de la diferenciació i segregació. I també consistixen a 
salvaguardar la supervivència de les seues llengües i cultures, im-
portant llibres, donant suport a associacions culturals i promovent 
l’aprenentatge de noves llengües i cultures entre els autòctons i 
els prèviament residents.
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EQUIPO CEIMIGRA (2007): Anuario CeiMigra 2007, Fundació CeiMi-
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IMMA SIMÓN DE LEÓN

Veu Pròpia és una entitat cívica de nous i noves valencianopar-
lants. La formem persones de tota mena, que no tenim el valen-
cià com a primera llengua, però que l’hem adoptat com a llengua 
habitual i volem que esdevinga llengua de cohesió social.
La nostra entitat està fora del joc polític partidista. Des de la nos-
tra perspectiva, cal desvincular el discurs lingüístic de les polí-
tiques que converteixen la llengua en moneda de canvi, perquè 
tenim el convenciment que la llengua és una cosa de tots els 
ciutadans.
Fins ara, el discurs a favor de la llengua que s’ha utilitzat habi-
tualment és el de la recuperació lingüística. En canvi, des de la 
nostra perspectiva de nous parlants, aquest discurs no serveix, 
ja que nosaltres no hem recuperat res, sinó que hem adoptat una 
llengua que volem que siga una eina d’integració i de comunica-
ció. A més a més, com a nous parlants, hem pogut comprovar 
que adoptar el valencià suposa tenir l’oportunitat de conéixer 
millor la realitat de la societat on vivim, ja que no podem desvin-
cular una llengua del seu territori i de la seua cultura.
Un dels reptes més importants que té aquesta societat és l’ar-
ribada de persones de molts llocs del món a les nostres ciutats 
i pobles. Nosaltres pensem que els valencians tenim una ferra-
menta absolutament indiscutible per tal de fer aquesta societat 
més cohesionada i forta, que és el valencià. 
Però aquesta força tan important que té la nostra llengua s’ha 
d’impulsar des de tots els àmbits. Nosaltres també sabem molt 
bé el que costa fer teu el valencià actualment. Primer de tot, ens 
trobem amb la falta d’informació de la gent que arriba, perquè la 
llengua no és tan visible com seria necessari, sobretot en àrees 
de població com les de les grans ciutats. Després, quan la per-

sona ja comença a demostrar un cert interés es troba amb un 
nou entrebanc, la poca disponibilitat de cursos per a aprendre 
valencià. 
Finalment, ens hem d’enfrontar amb una altra dificultat, trobar 
persones amb les quals poder parlar-lo. Potser aquesta és la més 
difícil de véncer perquè obeeix, sovint, als prejudicis de molts 
valencianoparlants de tota la vida, que tendeixen a passar-se al 
castellà perquè creuen que si pareixes estranger o parles valen-
cià amb un accent diferent no els entendràs. Aquesta creença 
és molt negativa per a la llengua ja que, a més de transmetre el 
prejudici de subordinar el valencià al castellà, impedeix que els 
nouvinguts la coneguen i l’aprenguen. 
Tenint en compte la nostra experiència, des de Veu Pròpia in-
tentem ajudar totes les persones que han adoptat el valencià o 
que volen fer-ho. Per a això, fem activitats culturals de diversos 
tipus, com ara passejades, tallers o eixides al teatre, que els pu-
guen servir per a practicar la llengua i, alhora, conéixer diverses 
manifestacions de la cultura valenciana. És molt encoratjador 
comprovar la resposta tan positiva que tenen les nostres activi-
tats, perquè ens confirma que la gent està disposada a participar 
si se li dóna l’oportunitat de fer-ho.
Així doncs, pel que fa al repte de la immigració, hem d’aprofitar 
les noves onades migratòries, que ens mostren un món multi-
cultural i plurilingüe, per a conservar el nostre patrimoni i ser 
capaços d’empatitzar amb els nouvinguts i les seues llengües. 
Si adoptem una actitud de reciprocitat i donem valor a les seues 
cultures, serà més fàcil que entenguen la importància que té per 
a nosaltres el valencià i que puguen adoptar-lo. Nosaltres, com 
a nous parlants, considerem que tenim la legitimitat suficient 



per a demanar que facen el que nosaltres ja hem fet. A més a 
més, podem ajudar-los en el procés, perquè ja hem passat per 
les diverses fases de l’adopció lingüística i sabem com se sent 
algú que està realitzant aquest canvi. Un exemple d’aquesta tas-
ca és la nostra campanya «Adopta el valencià», que hem traduït 
a diverses llengües, com ara quítxua, amazic o àrab.
No demanem a ningú que adopte el valencià i oblide la seua 
llengua materna, ja que nosaltres mateixos tenim la nostra i la 
continuem utilitzant, sovint, en l’àmbit familiar. El que nosaltres 
volem és que el valencià esdevinga la llengua comuna d’inte-
racció social, sense necessitat que ningú deixe arrere la seua 
cultura i les seues tradicions. 
Estem convençuts que açò només es pot aconseguir garantint 
un accés real a la nostra llengua comuna a tots els nouvinguts. 
Així, farem una societat valenciana més cohesionada i més ca-
paç d’enfrontar tots els reptes que ens plantejarà el futur. 



EMPAR MORELLÓ IZQUIERDO 

Actualment, la diversitat cultural és una realitat indiscutible en la 
nostra societat. Les persones immigrants formen, juntament amb 
nosaltres, un espai de convivència que barreja, amb la nostra, les 
diferents cultures i maneres d’entendre el món, així com les dife-
rents llengües i maneres d’expressar aquests punts de vista dife-
rents. I és aquesta diversitat enriquidora la que ens fa més plurals. 
El valencià pot ser i, necessàriament, ha de ser l’element de cohe-
sió social entre la població nouvinguda i l’autòctona, l’element de 
connexió entre ambdós col·lectius, el punt de trobada, el lligam i 
el gestor d’aquesta diversitat.
El procés de canvi social s’ha accelerat a la darrera dècada, i les 
relacions entre les persones immigrants i la societat acollidora 
han canviat al nostre país. La presència social de diferents col-
lectius de persones immigrants ha estat condicionada i determi-
nada, massa sovint, per les circumstàncies polítiques, jurídiques 
i socials de cada moment. Avui, els immigrants i les immigrants 
formen part de la nostra quotidianitat; tanmateix, el seu reco-
neixement legal, en el sentit més ampli, i la seua participació 
social estan encara lluny del model desitjable de societat plural, 
oberta, moderna i benestant que volem ser. La immigració ha in-
cidit, fonamentalment en els darrers anys, sobre l’anivellament 
demogràfic —la població espanyola sobrepassa els 45 milions i 
el percentatge d’immigrants supera, en molts casos, el 10%— i 
també ha incidit en el manteniment del sistema de pensions —hi 
ha més de dos milions de cotitzants immigrants a la Seguretat 
Social−; a més a més, participen en la dinamització del mercat 
laboral —amb el revifament d’activitats que havien quedat es-
tancades o l’ocupació dels llocs més precaris—, així com en el 
desenvolupament dels seus països d’origen —amb l’enviament 

de divises i el que representa aquest percentatge al PIB. Tanma-
teix, hi ha qui s’esforça a criminalitzar la immigració, a establir 
un lligam amb l’índex de delinqüència, a parlar de recés en l’es-
tat del benestar per qüestions com ara la saturació de la sani-
tat, el deteriorament escolar, l’acumulació d’habitatges, etc. No 
s’incideix en la diversitat cultural com a sinònim d’enriquiment, 
ni es lluita per la consecució de la igualtat de totes les persones. 
Tampoc no es prenen mesures serioses per a combatre el racis-
me o la xenofòbia o per tal de garantir-ne la integració com a ciu-
tadans i ciutadanes. No podem atendre només les referències 
numèriques i estadístiques, cal anar més enllà i analitzar la seua 
participació i la presència social més elevada, tot i que, sens 
dubte, la primera condiciona i determina l’estat de la segona.
Per aquest motiu, és important que les persones immigrants incor-
poren el valencià en la seua interrelació social, ja que el desco-
neixement de les llengües de la societat d’acollida dificulta i limita 
l’accés a l’espai públic, a la consecució de drets i, en definitiva, a 
la seua visualització social. El valencià ha de ser un espai comú de 
relació entre totes les persones que formem part d’aquesta socie-
tat, el vehicle d’integració social i la garantia de la seua participa-
ció en igualtat d’oportunitats.
Pel que fa al context sociolingüístic, també la nostra llengua ha 
passat per moments sociopolítics diferents que han afectat la seua 
presència en la societat. El reconeixement de llengua oficial confor-
ma un marc legal que, de vegades, no té correlació en determinats 
contextos i situacions d’ús, perquè, tot i que el coneixement sembla 
estar garantit mitjançant l’escolarització o l’accés a les proves de 
nivell de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, l’ús 
no té un estatus tan clar ni tan definit, i depén de diversos factors i, 



també, de les actituds dels valencianoparlants, que canvien sovint 
de llengua en contextos adversos o poc afavoridors.
L’aprenentatge d’una llengua suposa sempre reflexions sobre l’ús, 
cosa que significa la presa de consciència de la llengua que utilit-
zem. Si volem garantir la integració i la participació de la població 
migrant pel que fa a la nostra cultura i la nostra llengua, haurem 
de revisar, també, les nostres actituds com a societat acollidora i 
el context lingüístic valencià que oferim als nouvinguts. En aquest 
sentit, cal analitzar de manera bidireccional la situació de la nostra 
llengua, ara i aquí. Per descomptat, ens hem de preguntar com in-
cideix la incorporació de la població immigrant al nostre teixit so-
cial i al context lingüístic valencià, però, a més a més, ens hem de 
preguntar quin model lingüístic transmetem al conjunt de població 
nouvinguda i, també, al conjunt de població immigrant que, des de 
ja fa uns anys, viu amb nosaltres sota un mateix model social. Les 
competències comunicatives les assolim en comunicar-nos amb 
els altres; per això, l’entorn, les actituds i el context social, cultural 
i lingüístic són fonamentals per a garantir aquestes competències. 
El valencià n’és el lligam.
La llengua, el valencià en el nostre cas, és l’element actiu, de 
construcció d’una comunitat socialment cohesionada i participa-
tiva, d’una comunitat amb igualtat de drets per a totes aquelles 
persones que la componen. Si en el futur volem construir un model 
social i lingüísitic diferent, hem d’incloure les persones immigrants 
en aquest espai i hem de tractar de garantir-ne la participació, 
tot reforçant l’ús del valencià a partir del coneixement específic 
i l’abastiment de les eines necessàries per a transformar aquest 
model social. Educar en actituds favorables cap a la diversitat lin-
güística i cultural —ja que caminem cap a societats multilingües 

i multiculturals—, facilitar els elements per a poder interioritzar 
aquesta diversitat i potenciar una política lingüística i cultural que 
afronte aquesta diversitat des del respecte a allò que cadascuna 
té de particular, són els nous reptes que se’ns plantegen com a so-
cietat receptora. I com ja hem dit, podem fer del valencià el lligam 
d’aquesta diversitat.



JULI NANDO ROSALES

Una de les qüestions centrals per a la integració de les persones 
immigrants és el domini de la llengua del país d’acollida. El sistema 
educatiu valencià es basa en els Programes d’Educació Bilingüe 
per tal d’aconseguir que l’alumnat aprenga el valencià amb un mo-
del educatiu d’enriquiment, no mai de manteniment. Aquesta pla-
nificació bilingüe estava pensada per a la població escolar nadiua 
i monolingüe. Amb l’arribada dels alumnes nouvinguts als centres 
educatius, l’educació bilingüe adquirix uns nous plantejaments 
que ens fan reflexionar i dissenyar enfocaments lingüístics més 
enriquidors que arriben a potenciar la nostra llengua, el valencià.
Des de l’experiència que dóna l’Oficina d’Atenció a l’Alumnat Im-
migrant (OAAI), considerem que s’han de donar tres variables per-
què el valencià siga llengua d’integració dels alumnes immigrants 
en el nostre sistema educatiu: l’estatus social del valencià, les ac-
tituds cap al valencià i el tipus de tractament didacticopedagògic 
en l’aprenentatge del valencià.
Pel que fa a l’estatus social del valencià, la família i l’alumnat nou-
vingut han de trobar una llengua que, tot i que està minoritzada, 
estiga prestigiada en la nostra societat, que se’n faça ús, que tin-
ga un tractament normalitzat a l’escola, al barri, a tot arreu. Cum-
mins insistix en el fet que la deficient competència en L1 i en L2 en 
alumnes de llengües minoritzades —i, per tant, també en l’alumnat 
nouvingut— i de classe social desfavorida no és imputable única-
ment a l’ambient o a la motivació prèvia a la seua escolarització, 
sinó a l’aplicació de mètodes educatius inadequats i poc ajustats 
als seus nivells inicials i a les seues necessitats d’ús de la llengua. 
D’altra banda, cal tindre present les paraules de J. A. Artze, que 
deia: «Una llengua no es perd perquè no l’aprenguen els qui no la 
saben, sinó perquè deixen de parlar-la els qui la coneixen.»

L’actitud dels alumnes cap al valencià és la segon la variable que 
cal tindre en compte. Existix una màxima sociolingüística: «Difícil-
ment es pot aprendre una llengua si no es desitja aprendre.» Per 
això, la voluntarietat de triar un programa PIL o PEV ha d’estar 
avalada pel prestigi social del valencià en el context escolar, en 
què es manifesta una major integració. Cal respectar la llengua 
d’origen. Aquest reconeixement lingüístic es pot aconseguir tre-
ballant habilitats socials, com ara pronunciar el seu nom correcta-
ment, dir diferents expressions lingüístiques, mostrar-se sensible, 
mostrar empatia amb la cultura i la llengua d’origen, conéixer part 
de la història del país d’origen.
Quant al tipus de tractament didacticopedagògic de l’aprenentat-
ge del valencià, ha d’haver-hi un plantejament didàctic i metodo-
lògic adequat als propòsits que es pretenen aconseguir, i que s’ha 
de basar en l’exposició intensiva al valencià, amb una interacció 
professor-alumne. El professorat ha de buscar la comprensió dels 
seus missatges, i cal situar el llenguatge en contextos d’ús perquè 
la nova llengua —el valencià— es puga adquirir gradualment.
En tots els casos ens trobem amb un denominador comú: l’alumnat 
pot aprendre el valencià amb un tractament metodològic adequat 
a les seues característiques i en funció del programa bilingüe en 
què estiga escolaritzat.
Com a resum del que hem dit fins ara, proposem que es treballe en els 
centres amb l’alumnat nouvingut a partir de les premisses següents:

Redactar, per a l’educació plurilingüe, un nou disseny del 
Programa d’Incorporació Progressiva: 50% en valencià i 50% 
en castellà. Podríem parlar d’una doble immersió lingüística, 
d’escoles multilingües, amb la finalitat de garantir el tracta-
ment metodològic de les dues llengües.



Potenciar i sensibilitzar molt més l’ús del valencià en àmbits so-
cials, administratius, de mitjans de comunicació i en els centres 
educatius, per a facilitar la integració de l’alumnat d’incorpora-
ció tardana.
Establir un nou model d’educació plurilingüe (Pascual: 2006), 
amb canvis metodològics tant per a l’alumnat nouvingut com 
per al nadiu, per a assegurar el domini de les llengües oficials 
i les estrangeres. Aquest canvi innovador, basat en el tracta-
ment integrat de llengües i continguts, comporta dues actua-
cions: d’una banda, la plasmació en els decrets de currículum 
dels ensenyaments obligatoris —la Conselleria d’Educació ha 
recollit plenament aquest model d’educació plurilingüe en els 
nous decrets de currículum—, i d’altra banda, una formació 
inicial i continua del professorat per a aconseguir la compe-
tència lingüística en valencià.
Promoure i aplicar un projecte lingüístic normalitzador, amb 
una nova organització educativa en relació amb l’alumnat 
nouvingut: grups flexibles, suport lingüístic a l’aula, aula 
PASE, aula d’acollida, desdoblaments lingüístics.
Potenciar l’elaboració i la innovació de nous materials que 
ajuden a la integració lingüística i social de l’alumnat immi-
grant des d’un enfocament plurilingüe.

PASCUAL GRANELL, Vicent (2006): El tractament de les llengües en un 
model d’educació plurilingüe, Generalitat Valenciana, Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esport, València.
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L’informe tècnic sobre el valencià i el món associatiu consta de tres apartats. En 
el primer, s’aborden les qüestions relacionades amb els conceptes, de manera 
que s’explica la centralitat de les llengües per a la vida de les societats, les seues 
capacitats per a l’exercici del poder, siga amb una voluntat dominadora o amb 
una voluntat emancipadora. S’aborda també la relació entre la participació asso-
ciativa i el desenvolupament de la societat moderna i la democràcia.
En el segon apartat, es posa de manifest la mancança d’informacions que posen 
en relació el món de l’associacionisme i les competències, usos i valoracions del 
valencià, i s’indica la rellevància de disposar de dades que ens permeten analit-
zar les influències mútues entre capital lingüístic i capital social, atesa l’alta taxa 
d’associacionisme de la població valenciana.
Entre les principals conclusions destaca l’aparent independència que es dóna 
entre el fet de pertànyer a alguna associació i la identitat lingüística, de mane-
ra que els associats presentarien les mateixes pautes que la població en gene-
ral. Tanmateix, també es mostren les diferències entre els associats a diverses 
formes associatives, de manera que es veu com els militants de partits polítics, 
les associades a associacions de dones, els membres d’associacions culturals i 
educatives i els participants en organitzacions religioses són els associats amb 
uns lligams més positius amb el valencià. Finalment, amb les dades que s’aporten 
també s’apunta que, entre els associats, es donen certes relacions que vinculen 
les identitats etnoterritorials i les identitats lingüístiques, i com estes poden afec-
tar els futurs avanços i retrocessos del valencià. 



ment codificades, que fem nostra la societat en la qual vivim. És 
a través dels mecanismes lingüístics com reproduïm una vegada 
i una altra els universos simbòlics que hem aprés col·lectivament 
i que donen sentit a la nostra acció. En definitiva, és fonamental-
ment a través de la llengua com objectivem la societat que experi-
mentem i construïm col·lectivament (Berger i Luckmann, 1966).
La capacitat de codificar i descodificar lingüísticament les pròpies 
experiències individuals i socials garantix la seua supervivència 
més enllà de les persones que les han viscudes. La limitació, el 
control i l’obertura d’esta capacitat codificadora limita, controla 
i obre les experiències que poden formar part del coneixement 
col·lectiu: limita, controla i obre la realitat que pot ser definida. 
Per tant, una llengua es constituïx en un capital, en un recurs, que 
s’utilitza en les concurrències, complementàries i antagòniques, 
que definixen la realitat social que ens rodeja.
En el model lingüístic que proposa Saussure, el món social se’ns 
presenta com un univers d’intercanvis exclusivament simbòlics, i 
l’acció social queda reduïda a un acte de comunicació, al més pur 
estil cibernètic, tan ben desenvolupat per Luhmann (1998). Esta 
visió, que convertix la dinàmica interna del sistema lingüístic en 
l’únic principi de la seua difusió, oculta els procediments unifica-
dors, estrictament polítics, pels quals un determinat conjunt de 
subjectes, que parlen, es veu forçat, en la pràctica, a acceptar la 
llengua oficial (Bourdieu, 1985).
Per tant, els sistemes lingüístics no són només una realitat imma-
terial, sinó que són incorporats per individus i grups que interac-
cionen els uns amb els altres: són un fenomen social. Els sistemes 
lingüístics no tenen existència social al marge dels seus usuaris. 
És per esta raó que tan sovint ens trobem amb diferents grups 
socials que, amb diferents sistemes de codificació lingüística (di-
ferents llengües, diferents dialectes, argots...), concorren per a 
definir la realitat en els termes establits pels seus propis codis, 
amb la finalitat d’objectivar la realitat tal com és experimentada 
per cada un dels grups. 
Este lloc central que ocupen les llengües en la vida social les ca-
pacita per a esdevindre un instrument de dominació simbòlica de 

«El valencià i el món associatiu» és l’encàrrec d’informe que ens 
fa l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el motiu de l’es-
criptura de les pàgines que seguixen. Des de la publicació de Con-
flicte lingüístic valencià (Ninyoles 1969), a la societat valenciana 
s’han realitzat moltes aportacions en relació amb la seua llengua, 
el valencià; també s’han realitzat estudis bastant complets en re-
lació amb la vida associativa (Cucó 1992, Ariño et al. 1999, Ariño 
et al. 2001). Tanmateix, de la relació entre els dos, el valencià i la 
vida associativa, s’ha escrit molt poc i la informació és realment 
molt escassa.
Amb esta tasca per davant, en el primer apartat es reflexiona so-
bre els conceptes següents: la centralitat de les llengües en la 
vida social, en general; la rellevància de la vida associativa per al 
funcionament democràtic de la societat i la interacció d’ambdues. 
En el segon apartat, revisarem algunes dades empíriques sobre 
l’associacionisme a la societat valenciana, així com les escasses 
informacions disponibles que el relacionen amb els usos lingüís-
tics. Tancarem l’informe amb les principals conclusions obtingu-
des en els dos primers apartats.

El lloc que ocupen les llengües en la vida col·lectiva de les societats 
no pot ser més central. De fet, tota organització d’elements disper-
sos, siga humana o no, requerix el processament d’informació, de 
codis, per tant. Necessita capacitats de codificació i descodifica-
ció. Tota mena d’associació exigix organització. Les llengües són 
una de les eines de codificació i descodificació més potents que 
la natura ens oferix, i així és com es convertixen en eines centrals 
de la vida col·lectiva dels humans.
És fonamentalment a través dels codis lingüístics com els sers 
humans ens comuniquem i intercanviem la informació necessària 
per a la convivència. És a través de l’acció social, lingüísticament 
mediada, com construïm la realitat social que ens rodeja. És a tra-
vés de la interiorització de les experiències socials, lingüística-



primera magnitud. Es tracta d’una dominació exercida a través 
de símbols, a través de la selecció d’un conjunt de formes de re-
presentació de la realitat que amaga altres possibles represen-
tacions i, per tant, amaga altres parts de la mateixa realitat. L’èxit 
en l’exercici d’esta dominació simbòlica garantix l’acceptació de 
la dominació per part dels grups dominats (Bourdieu i Wacquant 
1992). Per la mateixa raó, les llengües, i els seus usos, també es 
constituïxen en importants eines d’emancipació social.
Cal reconéixer, per tant, que les relacions lingüístiques, a part de 
ser interaccions simbòliques, han de ser tractades també com a 
relacions socials, relacions de poder (de dominació i d’emanci-
pació) que s’exercixen per mitjà de l’activació de recursos. Açò 
significa que les pràctiques lingüístiques només poden entendre’s 
analitzades en el context d’un espai de relacions socials. Una con-
figuració de relacions entre posicions que constituïxen una mena 
de camp de forces, que prescriu els seus valors particulars, re-
cursos o capitals, i posseïx els seus propis principis de regulació. 
Tant és així que les variables de caire territorial, com ara l’origen 
territorial i el lloc de residència (relacions territorials estretament 
vinculades a les relacions polítiques), són les que ens expliquen 
en gran manera els usos i les actituds lingüístiques de la població 
valenciana (Castelló, 2002). Punt que ens ajuda a entendre per què 
la vinculació entre identitat política i identitat lingüística se’ns pre-
senta tan intensa i, a més a més, amb prevalença de la política so-
bre la lingüística (Castelló, 2001) i per què la lleialtat a les llengües, 
per tant, està en estreta relació de dependència amb les identitats 
polítiques que representen. Unes relacions que potser aconsellen 
un comportament col·lectiu precisament contrari al que denuncia 
Ninyoles en la societat valenciana com a «lingüització de la políti-
ca» (Ninyoles, 1992). 
La complexitat social s’expressa per mitjà de la interacció de mul-
tiplicitat d’àmbits o camps de relació social: àmbits o camps de 
relació econòmica, àmbits o camps de relació política, àmbits o 
camps de relació cultural, etc. Estos àmbits, tot i la seua autono-
mia relativa, formen part d’un conjunt interconnectat i, per tant, 
s’afecten mútuament. En estes interaccions hi ha, però, àmbits 

que exercixen un major control sobre la resta. Sobre quin és el 
camp social que domina la resta no trobem coincidències, sinó 
més aviat el contrari; diríem que és el motiu d’alguns dels debats 
sociològics més persistents: per a Marx és el camp econòmic, per 
a Parsons i Giddens és el camp cultural, per a Bourdieu és el camp 
polític... (Bourdieu, 1994; Giddens, 1984; Marx i Engels, 1845; Par-
sons, 1951). En un magnífic article, W. H. Sewell (1992) ens mostra 
el camp de relacions lingüístiques com una estructura social molt 
profunda i poc poderosa, el camp de relacions polítiques com una 
estructura poc profunda i molt poderosa i el camp de les relacions 
econòmiques com una estructura molt profunda i molt poderosa. 
Les vinculacions, transferències i interaccions entre estos són 
el que permet que determinades estructures socials, en la seua 
complexitat, avancen cap a formes més emancipadores o, al con-
trari, cap a formes més dominadores d’acció social.
L’interés per analitzar el món associatiu es troba fortament rela-
cionat amb la vinculació d’este amb l’existència d’una comunitat 
cívica: una comunitat caracteritzada per ciutadans que participen 
activament dels assumptes públics, en condicions d’igualtat, per 
tal de defensar l’interés col·lectiu. Es tracta d’una idea de comu-
nitat que ja trobem en la concepció relacional de la política de 
Maquiavel, que es troba fonamentada en els valors i en les pautes 
culturals del grup, i es mantinguda per l’existència d’una xarxa 
associativa densa. Des de la publicació, el 1835, de La democrà-
cia en Amèrica d’Alexis de Tocqueville fins als treballs de Putnam 
(2000), innombrables estudis han exaltat les virtuts benèfiques 
de l’associacionisme per a la salut democràtica de les societats 
contemporànies. El mateix Alexis de Tocqueville assenyalava ja la 
riquesa associativa com una font de poder alternatiu, per mitjà del 
qual es podia controlar la tirania de la majoria. Però, a més a més, 
més enllà de la generació d’estabilitat política i millors governs, la 
participació associativa, cívica, desenvolupa les capacitats dels 
individus en l’espai públic.
En el complex model sistèmic de Parsons (1951), la funció integra-
dora del sistema social l’acomplix el que ell anomena comunitat 
societària i el concepte de capital social, emprat per sociòlegs 



amb plantejaments ben diversos (Putnam, Coleman, Bourdieu, 
Fukuyama...), arreplegaria la idea de l’existència de xarxes de 
compromís cívic, de normes de reciprocitat i confiança social, 
elements que fan possible la coordinació i la cooperació. Tant 
Putnam (2000) com Fukuyama (2000) conceben el capital social no 
tant com un atribut individual, sinó com una qualitat dels grups o 
de la societat en el seu conjunt. En definitiva, es pot considerar 
que el capital social fa referència a les característiques de l’es-
tructura social que faciliten accions coordinades, o siga, que ca-
paciten per a l’acció política.
Les formes d’acció social que es manifesten en la creació d’asso-
ciacions es troben sempre situades i arrelades en determinades 
estructures de relació. No naixen en el buit, sinó que requerixen 
contextos específics i xarxes capaces de produir orientacions cap 
a determinats comportaments. Este arrelament social de l’acció 
és, al mateix temps, cultural (esquemes de significat que interpre-
ten la realitat i la doten de sentit), econòmic (dotacions de recur-
sos que possibiliten determinades opcions i en debiliten o n’inhibi-
xen altres), relacional (xarxes de relacions interpersonals) i polític 
(marc legal i institucional).
Per això les associacions voluntàries constituïxen una expressió 
inequívoca de l’avanç de les estructures de la modernitat. La indi-
vidualització, la privatització, la urbanització, la compartimentació 
de la vida quotidiana, etc., és a dir, els processos que conformen 
la vida en les societats de la modernitat avançada suposen una 
transformació del vincle social i, en conseqüència, de les condi-
cions i formes de la sociabilitat. Les organitzacions voluntàries són 
un fenomen radicalment modern davant d’altres formes de sociació 
(com per exemple els gremis) justament perquè pressuposen la vo-
luntarietat i la individualització. La participació en associacions és, 
llavors, una forma de participació cívica radicalment moderna.
En parlar d’associacions voluntàries ens referim a l’agrupació es-
table i duradora de persones que perseguixen un interés comú i 
que s’organitzen per a cooperar en l’èxit d’este. En la transició a 
la modernitat, estes estructures associatives (des de les tertúlies 
literàries als partits polítics i sindicats) van ser els espais on es 

van assajar i es van imaginar noves formes de construir societat; 
on va emergir també l’ideal d’una societat plural, constituïda per 
la interacció i competència de la multitud d’associacions en què 
en l’exercici ple de la ciutadania els habitants d’un territori con-
vivien pacíficament. És per això que podem considerar l’associa-
cionisme com el nucli de la societat civil, descrita per Ibarra com 
«el conjunt d’associacions, grups, organitzacions, moviments, etc. 
que s’uneixen, o de fet actuen units, per a aconseguir la satisfac-
ció de diversos interessos; interessos del conjunt dels seus mem-
bres o interessos col·lectius situats més enllà dels membres del 
grup» (Ibarra, 2005). 
L’autoorganització dels ciutadans en xarxes associatives per a la 
producció de determinats béns i servicis pressuposa l’emancipa-
ció respecte a vincles de caràcter tradicional i adscriptiu. Apareix 
allà on s’ha produït una modernització de les formes de vinculació 
social (creixent importància de les relacions secundàries o tercià-
ries enfront de primàries), amb el consegüent ascens de les classes 
mitjanes i avanç del procés d’urbanització i implantació d’una certa 
individualització, fet que comporta la construcció de biografia per-
sonal i una major disponibilitat de temps i de recursos educatius.
Això ens ajuda a explicar per què la ciutadania que s’associa o par-
ticipa està caracteritzada per la possessió de determinats recursos 
materials o immaterials. La participació demana recursos de temps 
i, per tant, un mínim de recursos econòmics, també demana recur-
sos educatius i/o culturals,... i és així com la població més jove o 
més major (amb més temps lliure) s’associa més que la població 
adulta (més dedicada al mercat de treball), que la població amb in-
gressos mitjans o alts s’associa més que la població amb ingressos 
baixos o que la població amb majors recursos educatius s’associa 
més que la població amb recursos educatius escassos.
Més enllà de les característiques socials que acabem d’esmentar, 
més o menys objectives, la distinció entre associats i no associats 
també pot situar-se en les dimensions moral i política que porta 
lligades esta participació cívica. En un altre lloc (Ariño i Castelló, 
2007) hem pogut establir que l’articulació del camp de la partici-
pació associativa i voluntària es regula mitjançant la interacció de 



tres síndromes de caràcter moral, tres síndromes que hem anome-
nat la síndrome associativa, la síndrome solidària i la síndrome del 
treball. D’estes tres síndromes la que regula l’entrada en el món 
associatiu és la primera, l’associativa, una síndrome construïda 
a partir d’un major interés per la política, d’una major confiança 
interpersonal i d’una major sociabilitat. En este sentit, tampoc no 
és estrany que la cultura política dels participants en associacions 
siga diferent de la dels qui no hi participen. I, de fet, també hem 
pogut trobar que els associats presenten un major interés per la 
política i una sociabilitat política més elevada i, de resultes, es 
polaritzen més respecte als assumptes públics. És per això que, 
en comparació de la població no associada, entre l’associada hi 
ha una proporció més elevada del que podríem anomenar polítics 
progressistes i polítics conservadors, amb un cert predomini dels 
primers, però una baixa presència d’apolítics (Ariño et al., 2007).
Organització i comunicació són els aspectes centrals de qualse-
vol mena de subjecte col·lectiu (Morin, 1983). I hi ha qui, fins i tot, 
identifica organització i comunicació (Le Moigne, 2006). Siga com 
siga, el capital lingüístic i el capital social són dos valors que ca-
paciten per a l’acció social, és a dir, són recursos per a l’exercici 
del poder (Giddens, 1984) i, en últim extrem, per a l’exercici de la 
dominació (Bourdieu, 1994; Weber, 1922) o de la pràctica emanci-
padora i democràtica. De fet, les relacions lingüístiques (estruc-
tures profundes i poc poderoses, segons Sewell) i les relacions 
polítiques (estructures superficials i poderoses) poden aliar-se i 
interactuar per tal d’establir límits a les relacions econòmiques 
(estructures profundes i poderoses).
En definitiva, la població associada presenta majors capacitats 
per a l’acció individual (més recursos materials i immaterials), i en 
associar-se, gràcies al seu interés per la política, la seua confian-
ça interpersonal i la seua sociabilitat, potencien encara més estes 
capacitats individuals en transformar-les en col·lectives. Amb este 
procés la població associada és convertix en el nucli polític d’una 
societat que, en combinació amb les pràctiques lingüístiques, ens 
dóna raó de les capacitats d’una societat per a regular també les 
seues relacions econòmiques.

Davant la tessitura d’haver d’aconseguir informació que posara 
en relació el món associatiu i el grau de penetració dels usos del 
valencià en la societat valenciana, ens hem trobat amb la quasi 
insalvable dificultat de l’escassetat, per no dir pràctica absència, 
d’informacions d’estes característiques. Certament que hi ha for-
ça dades sobre una àmplia diversitat de dimensions socials de la 
llengua, relatives a les competències, usos i valoracions de la so-
cietat valenciana, en el seu conjunt o en determinats col·lectius. 
També és cert que podem trobar algunes informacions, en alguns 
casos també abundoses, sobre les pràctiques associatives de la 
població valenciana. Tanmateix, les informacions que vinculen un 
camp, el lingüístic, i l’altre, l’associatiu, són molt i molt escasses.
De fet, a l’estudi que va donar lloc a la publicació de La ciudada-
nía solidaria (Ariño et al., 2001) vàrem aplicar un qüestionari a una 
mostra d’associacions valencianes i entre les preguntes planteja-
des a les direccions de les associacions no hi constava cap referi-
da al usos, competències i valoracions del valencià. Ha estat amb 
motiu de la convocatòria que ens ha fet l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua que ens hem adonat de l’enorme buit informatiu en 
què ens trobem respecte a la relació entre capital social i capital 
lingüístic. Tant és així que un altre dels autors d’un dels informes 
que conformen este volum, en Vicent Soler, encarregat d’escriure 
sobre l’economia i el valencià, es va trobar amb l’absència abso-
luta d’informació respecte als usos de la nostra llengua en l’àmbit 
de l’activitat empresarial; i va propiciar la generació d’almenys un 
xicotet bocí informatiu, amb la distribució d’un curtet qüestionari 
entre empreses i associacions empresarials.
En la recerca d’informació a l’abast vàrem trobar que només (pot-
ser hi ha d’altres fonts possibles, però he de reconéixer que les 
desconec) l’aplicació del qüestionari relacionat amb l’Enquesta 
de Valors de l’any 2000, dirigida per Manuel García Ferrando i An-
tonio Ariño (2001) i finançada per Bancaixa, en la qual vàrem col-
laborar, ens permet d’obtindre una mínima informació respecte als 



usos familiars declarats i l’autoidentificació lingüística dels entre-
vistats, i posar-les en relació amb la seua participació associativa. 
I esta serà la nostra principal font de dades respecte a la relació 
entre valencià i món associatiu. La qual cosa significa que dispo-
sem d’informació facilitada individualment per entrevistats per raó 
d’altres motius, però no d’informació facilitada per les mateixes 
associacions, a través dels equips directius.
Amb les dades a la mà, la societat valenciana ha estat, i és, una 
societat amb una densa xarxa associativa. Els estudis en profun-
ditat realitzats (Cucó, 1992; Ariño et al., 1999; Ariño et al., 2001) ens 
indiquen que l’estructura social valenciana gaudix d’una de les 
societats civils més diversa i densa del conjunt espanyol. De fet, 
entre 1990 i 2005 al País Valencià es registraren més de 25.000 no-
ves associacions (Ariño et al., 2007). També és cert que la taxa de 
mortalitat associativa és elevada, però, amb tot, la societat valen-
ciana destaca en el conjunt espanyol per la intensa participació 
associativa de la població (gràfic 1).
Les dades de l’enquesta sobre cultura política a Espanya, realit-
zada pel Centre d’Investigacions Sociològiques l’any 2002 (Estudi 
2450), ens mostra com la Comunitat Valenciana destaca al capda-
vant de totes les comunitats autònomes perquè la població decla-
ra amb bastant més freqüència que la resta la pertinença a alguna 
mena d’associació. A la taula 1 podem observar com el 58,5% dels 
valencians i valencianes majors de 18 anys declaren formar part 
d’alguna mena d’associació: quasi dos de cada tres. Una taxa molt 
superior a la mitjana espanyola, que se situa en el 42,2%. En el pol 
oposat, amb les taxes més baixes d’associació, trobaríem Galícia 
i Andalusia. De fet, només Aragó s’aproxima mínimament a la taxa 
valenciana; la resta de comunitats autònomes se situen a més de 
10 punts de distància.
Esta intensitat associativa va acompanyada també d’una alta par-
ticipació multiassociativa. És a dir, que hi ha una proporció rela-
tivament elevada de població que participa en més d’una associ-
ació: si 2 de cada 5 valencians declaren que no pertanyen a cap 
associació, 1 de cada 3 declara que participa en alguna associa-
ció i 1 de cada 4 diu que pertany a més d’una (gràfic 2).

Gràfic 1. Taxa d’associacionisme per comunitats autònomes (2002; % sobre el total 
de població). 
Font: CIS, Estudi 2450. Elaboració pròpia. 



Gràfic 2. Taxa d’associats per tipus d’associació a la societat valenciana (2000; 
% sobre el total de població).
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia. CIS, Estudi 2450. Elaboració pròpia. 

Una de les raons que explicaria esta elevada participació de 
valencians i valencianes en el món de les associacions és l’alta 
vinculació a les associacions esportives i d’oci, entre les quals, 
hem de recordar, hi ha les associacions festeres: de fet, com es 
pot comprovar al gràfic 2, 1 de cada 3 valencians i valencianes 
declaren que pertanyen a alguna associació d’esta mena. Amb 
les dades de l’Enquesta de Valors de l’any 2000, ja esmentada més 
amunt, són destacables tres tipus d’associacions per l’alt nivell 
d’afiliació entre els valencians i valencianes: les esportives i d’oci 
(clubs esportius, associacions festeres, etc.), les religioses (que 
inclouen associacions caritatives, entre d’altres) i les culturals i 
educatives (que inclouen les associacions escolars de pares i ma-
res, les musicals, entre d’altres).
Les consideracions teòriques fetes en l’apartat anterior ens poden 
fer pensar que la població associada ha de presentar uns patrons 
de relació amb el valencià més compromesos i implicats que els 
de la població no associada. La lectura de l’associacionisme com 
a eina democràtica i emancipadora, junt a la vivència de domi-
nació dels usos del valencià pels usos del castellà, formarien un 
complex que facilitaria trobar uns usos del valencià més intensos 
entre la població associada. Tanmateix, les dades facilitades no 
corroboren amb nitidesa esta expectativa i els usos domèstics de-
clarats pels associats són tan valencians, o tan castellans, com 
els declarats per la població no associada. Una de les raons que 
podríem adduir és que la participació associativa dels valencians 
destaca en dos dels tipus associatius, el d’oci i el religiós, amb una 
menor presència de la síndrome solidària (confiança existencial, 
tolerància a diferents i la solidaritat) i amb un component d’intole-
rància a la diferència bastant elevat (Ariño i Castelló 2007); carac-
terístiques que reduïxen els nivells de compromís i vincle polític i, 
per tant, també amb la llengua. Amb tot, si distingim entre la po-
blació que pertany a una sola associació d’aquella que pertany a 
més d’una, sí que trobem alguna diferència destacable, com pot 
comprovar-se al gràfic 3.
Esta diferència entre els associats a només una associació, d’una 
banda, i els associats a més d’una i els no associats, d’altra banda, 

Gràfic 3. Llengua d’ús familiar declarada segons el grau d’associació (2000). 
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia. (*) Valencià inclou l’opció català, 
que només declaren un 0,6% dels entrevistats. CIS, Estudi 2450. Elaboració pròpia. 



es repetix en algunes de les preguntes relacionades amb la llen-
gua i amb la identitat. Efectivament, els associats a només una 
associació es reconeixen amb menys freqüència que els no asso-
ciats i associats a més d’una associació com a castellanoparlants. 
De fet, entre el grup de valencians i valencianes que s’associen 
només a una entitat trobem quasi un 50% que es declara valen-
cianoparlant o bilingüe, mentre que entre els no associats i els 
associats a més d’una entitat són quasi el 60% els que es declaren 
castellanoparlants. Per tant, podríem dir que els associats a no-
més una associació presenten unes pràctiques lingüístiques més 
favorables al valencià que la població no associada o aquella amb 
pràctiques multiassociatives.
Un diferència que trobem vinculada, tal com assenyalàvem en 
l’apartat anterior, a l’expressió de la pròpia identitat etnoterritorial. 
Però, a més a més, vinculada en termes negatius. És a dir, la po-
blació associada a només una associació, que és la població amb 
unes pràctiques lingüístiques més favorables al valencià, també 
és la població amb un menor nivell d’identificació preferentment 
espanyola. Al gràfic 4 queda reflectit este punt.
Són els associats a més d’una associació els que declaren amb 
major freqüència la seua identitat preferentment valenciana: 
s’identifiquen com a només valencians o com a més valencians que 
espanyols amb major freqüència que la resta, però declaren uns 
usos lingüístics similars als no associats, amb els quals compar-
tixen la freqüència d’identificació preferentment espanyola, però 
a bastant distància respecte de la identificació preferentment va-
lenciana. Tanmateix, són els associats a només una associació els 
que s’identifiquen menys com a preferentment espanyols (només 
espanyols o més espanyols que valencians). Esta relació negativa 
ens suggerix que una tendència favorable a la identificació etno-
territorial preferentment espanyola perjudica els usos del valencià 
més del que els afavorix una identitat preferentment valenciana.
Totes estes dades, però, poden quedar més precisades si compro-
vem com es vinculen les respostes a estes preguntes lingüístiques 
i identitàries al tipus d’associació al qual es pertany. A la taula 5 
destaquen els militants de partits polítics i les associades a as-

Gràfic 4. Identitat etnoterritorial segons grau d’associacionisme (2000). 
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia. «Més aviat valencià» es 
correspon a les respostes «Només valencià» i «Més valencià que espanyol»; 
«Igual» es correspon amb la resposta «Tan valencià com espanyol», i «Més aviat 
espanyol» es correspon amb les respostes «Només espanyol» i «Més espanyol 
que valencià».
Font: CIS, Estudi 2450. Elaboració pròpia. 



Gràfic 5. Llengua d’ús familiar declarada segons tipus d’associació (2000). 
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia.

sociacions de dones (associacions feministes, associacions de 
mestresses de casa...) per ser els membres d’associacions que 
declaren amb una freqüència del 50% o més usar el valencià a 
casa. En el pol oposat trobem els membres de les organitzacions 
de voluntariat i de les associacions juvenils, però també els de les 
associacions professionals i els dels sindicats (gràfic 5).
Així, l’àmbit econòmic articulat al voltant de les associacions pro-
fessionals i els sindicats presenta unes pautes lingüístiques allu-
nyades de la mitjana i a favor dels usos del castellà. Però també 
les associacions vinculades a la població més jove, voluntariat i 
juvenils, estan formades per membres amb usos lingüístics fami-
liars més castellans que la mitjana (i com veurem, amb identitats 
lingüístiques més castellanitzades). Per contra, els àmbits polítics 
(militants de partits polítics) i culturals (les associacions educati-
ves, culturals i religioses) s’articulen a partir d’associacions amb 
uns membres que declaren usos domèstics més valencianitzats. 
Estes informacions també ens permeten comprovar que les asso-
ciacions esportives i d’oci, que són les que més població valen-
ciana atrauen, estan conformades per persones amb usos relati-
vament poc freqüents del valencià a casa. I, potser per això, els 
multiassociats tenen usos més castellanitzats que els associats a 
només una associació, ja que en la multiassociació, les entitats 
esportives i d’oci juguen un paper protagonista.
Quan comprovem com s’autoidentifiquen els entrevistats, trobem 
que entre els membres d’associacions culturals i educatives, de 
sindicats, d’associacions professionals, d’organitzacions de vo-
luntariat i d’altres associacions, la identitat lingüística valenciano-
parlant supera en presència relativa els usos familiars declarats 
del valencià. Este canvi entre els usos declarats i la identitat ma-
nifestada podria tindre dues explicacions. La primera, positiva, és 
que esta mena d’associacions estan formades per més persones 
que sent castellanoparlants a casa es reconeixen com a bilingües 
o, fins i tot, com a valencianoparlants en sortir-ne i pot significar 
que estes associacions podrien vincular-se a l’expansió del valen-
cià a l’espai dels usos públics. La segona explicació possible, no 
tan positiva, seria que els membres d’estes associacions ideologitzen 



més, o idealitzen més, el valencià, tot identificant-se com a usuaris 
del valencià, en un exercici intel·lectual poc vinculat a la pràctica 
lingüística. Pel que fa a la resta de tipus d’associacions, podem 
assenyalar que l’espai bilingüe creix més a costa dels usos do-
mèstics castellans que no dels valencians (gràfic 6).
Pel que fa a les identitat etnoterritorials declarades, es pot con-
firmar que, com a norma general, la major presència d’una iden-
titat preferentment espanyola es dóna també entre els membres 
d’aquelles associacions que declaren menys vincles positius amb 
el valencià. Observem al gràfic 7 la posició de sindicats i organit-
zacions de voluntariat i comparem-la amb la posició que ocupen 
al gràfic 6, i repetim l’exercici amb les associacions de dones i les 
culturals i educatives. Hi ha, però, excepcions.
Els militants de partits polítics i els membres d’associacions pro-
fessionals, d’una banda, i les associacions juvenils, d’altra, no 
presenten la relació negativa detectada entre els associats en 
general respecte a la identitat preferentment espanyola i els usos 
i identitats lingüístics. Els dos primers casos, polítics i professio-
nals, tot i presentar unes taxes relativament elevades d’identitat 
preferentment espanyola (gràfic 7) ocupen llocs destacats per la 
reduïda presència d’identitat lingüística castellanoparlant (gràfic 
6). En el cas de les associacions juvenils, però, ocorre el contrari: 
baixa prevalència de la identitat preferentment espanyola acom-
panyada d’una elevada taxa d’identitat castellanoparlant. 
Estes desviacions del comportament general observat amb referència 
a la relació entre identitat política i lingüística tenen diferents explica-
cions possibles. En el cas dels militants de partits polítics observem 
una vinculació positiva entre la identitat preferentment valenciana 
(gràfic 7) i la major identitat lingüística valencianoparlant (gràfic 6). En 
el cas dels membres d’associacions professionals, trobem una rela-
tivament baixa identitat preferentment valenciana i una relativament 
baixa identitat lingüística castellana. Mentre que entre els membres 
de les associacions juvenils hi ha una elevada identitat lingüística 
castellana i una baixa identitat preferentment espanyola. Així tenim 
que, en l’àmbit de les associacions professionals i de joves, la desvin-
culació entre identitat etnoterritorial i identitat lingüística permetria 

Gràfic 6. Autoidentificació lingüística segons el tipus d’associació (2000). 
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia.



treballar a favor de la llengua sense vincular-la a la identitat, valen-
ciana o espanyola. Ara bé, en l’àmbit dels partits polítics funciona 
una vinculació positiva entre la identitat preferentment valenciana 
i la identitat lingüística valenciana, tot indicant que els militants de 
partits polítics són els membres de la societat valenciana que han 
establit, d’una manera més nítida, un lligam positiu entre la identitat 
valenciana i la llengua, amb la qual cosa només entre ells sembla que 
la potenciació d’una beneficia l’altra. Per contra, en la resta d’associ-
acions el lligam és negatiu entre la identitat preferentment espanyola 
i el valencià, és a dir, la potenciació d’una afeblix l’altra.
Les dades que hem revisat en este apartat ens assenyalen la re-
llevància del món associatiu a la societat valenciana: 2 de cada 3 
valencians i valencianes majors d’edat pertany a alguna associa-
ció. Ara bé, no trobem diferències d’ús i identitat lingüística entre 
associats i no associats; només una xicoteta distància entre els 
associats a només una entitat i la resta. És a dir, que les persones 
que pertanyen al món associatiu, en general, manifesta les matei-
xes pautes que la resta de la societat.
Ara bé, no tots els associats són iguals. Els militants de partits 
polítics, les associades a associacions de dones, els membres 
d’associacions culturals i educatives i els que participen en orga-
nitzacions religioses són els que declaren amb major freqüència 
que usen el valencià a casa. Per altra banda, són els membres 
d’associacions culturals, de sindicats, d’associacions professi-
onals i d’organitzacions de voluntariat els que semblen aportar 
major distància favorable al valencià entre el que usen a casa i 
la seua identitat lingüística, tot indicant importants capacitats de 
millora en els usos, atesa la seua identificació lingüística. 
I, finalment, entre els associats hem pogut detectar també una 
relació bastant general que vincula negativament la identifica-
ció preferentment espanyola i la identitat lingüística valenciana. 
Només entre els membres d’associacions professionals i els de 
joventut no sembla donar-se una relació entre identitat etnoter-
ritorial i identitat lingüística, i entre els militants de partits polítics 
la relació és positiva entre la identitat preferent valenciana i la 
identitat lingüística valenciana.

Gràfic 7. Identitat etnoterritorial segons tipus d’associacions. 
Font: Enquesta de Valors. 2000. Elaboració pròpia.



En el pol oposat, i per tant amb molt d’espai per al creixement 
de l’ús del valencià, trobem els membres d’organitzacions de 
voluntariat i d’associacions juvenils.
Són els membres d’associacions culturals, de sindicats, d’as-
sociacions professionals i d’organitzacions de voluntariat els 
que semblen aportar major distància favorable al valencià 
entre el que usen a casa i la seua identitat lingüística, tot in-
dicant importants capacitats de millora en els usos, atesa la 
seua identificació lingüística.
Entre els associats hem pogut detectar també una relació 
bastant general que vincula negativament la identificació 
preferentment espanyola i la identitat lingüística valenciana. 
Només entre els membres d’associacions professionals i els 
de joventut no sembla donar-se una relació entre identitat et-
noterritorial i identitat lingüística, i entre els militants de par-
tits polítics la relació és positiva entre la identitat preferent 
valenciana i la identitat lingüística valenciana.
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El principals resultats d’este informe tècnic sobre el valencià i el 
món associatiu són els següents:

Els recursos o capitals lingüístics (competències, usos i va-
loracions) i els capitals socials són eines fonamentals en els 
processos d’emancipació dels individus i dels col·lectius. La 
interacció dels dos pot permetre avanços rellevants a l’hora 
de guanyar espais de llibertat. Per tant, la potenciació del lli-
gam entre els membres més actius de la societat, aquells que 
pertanyen a les associacions, i els usos del valencià redunda 
en un benefici social generalitzat.
L’anàlisi i avaluació de la situació en este àmbit presenta im-
portants mancances que comencen per la pràctica inexistèn-
cia d’informació elaborada. L’elaboració d’informacions i es-
tudis que ens permeteren avaluar els avanços i retrocessos 
en la interacció entre capitals lingüístic i social a la societat 
valenciana facilitaria la implementació de línies d’acció per a 
la seua millora.
La societat valenciana presenta una rica vida associativa i, 
de fet, encapçala les taxes d’associacionisme del conjunt 
de comunitat autònomes espanyoles. Ara bé, també és cert 
que dos de les formes associatives més nombroses entre els 
valencians i valencianes (esportives i religioses) presenten 
baixos nivells d’interés per la política, de solidaritat i de con-
fiança interpersonal, la qual cosa redunda en un compromís 
col·lectiu de baixa intensitat que pot afectar les actituds res-
pecte a la llengua pròpia.
Siga com siga, els associats valencians no es distingixen dels 
no associats pel que fa als usos del valencià i la identitat lin-
güística valenciana. Ara bé, no tots els associats són iguals i 
els militants de partits polítics, les associades a associacions 
de dones, els membres d’associacions culturals i educatives 
i els que participen en organitzacions religioses són els que 
declaren amb més freqüència que usen el valencià a casa. 
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És evident que la qüestió lingüística ocupa un lloc central en el 
quefer d’una entitat com la nostra. De fet, sovint ens toca insistir 
en el fet que no som, només, una (altra) associació de defensa de 
la llengua. Som Associació Cívica Valenciana: treballem, doncs, 
per crear un clima de civisme en la nostra societat. Per mirar de 
contrarestar, si es vol dir així, el procés de disgregació ideològica 
en què aquesta es troba immersa des que reflexiona o se suposa 
que reflexiona sobre ella mateixa. 
Perquè els termes han estat més prompte de confrontació, de ma-
nera que la reflexió no ha passat, en general, l’estadi de presumpta. 
Hem dedicat molt de temps i molts esforços a discutir sobre temes 
que en les societats cohesionades formen part de l’espai del con-
sens: els que configuren la identitat social. Com que les idees sobre 
aquests conceptes (símbols, territori, llengua…) no solen conside-
rar-se opinions subjectives, precisament perquè solen formar part 
del consens, hem entrat en la destructiva dinàmica de la desqualifi-
cació i la (re)producció d’argumentacions en paral·lel.
Pel que fa a la llengua, el desenfocament ha estat tan greu que 
s’ha dedicat una quantitat ingent de temps i d’energia a combatre 
sobre una qüestió fixada des de sempre per l’estament acadèmic 
internacional —i també pel judicial i per la mateixa AVL— com és 
la de l’entitat del valencià. És hora, doncs, d’abandonar aquesta 
discussió bizantina i partir de la base que compartim la nostra llen-
gua amb Catalunya i Balears, entre altres territoris, per a comen-
çar a establir els termes del debat necessari. Cosa que no invalida 
cap posició sobre el que volem fer amb el valencià ni molt menys 
sobre altres qüestions relatives a la identitat col·lectiva, que de 
vegades s’han fet dependre d’una manera abusiva, qualificant-la 
poc menys que de científica, d’aquella entitat lingüística.

Perquè l’efecte més devastador d’aquesta mena de guerra de 
desgast és la paradoxa de la quasi inexistència de debat ideològic 
sobre l’ús social de la llengua. Amb la consegüent i escandalosa 
escassesa de política lingüística explícita: l’única llei que s’ha pro-
mulgat sobre la qüestió ha complit ja els vint-i-cinc anys… lluny 
de desplegar el seu potencial, ni tan sols en l’àmbit educatiu, que 
és on ha conegut un desenvolupament més exitós gràcies al vo-
luntarisme dels i de les mestres. Hi ha hagut, això sí, propostes i 
actuacions dels més diversos agents socials, com ara universi-
tats, sindicats, associacions, cadascú en la mesura de les seues 
possibilitats. Meritòries, però insuficients per a suplir una acció 
global i planificada. 
El posicionament de la nostra classe política, si més no dels qui 
tenen o han tingut responsabilitats de gestió a nivell de país, res-
pecte d’aquest punt essencial, només es pot qualificar d’ultracon-
servador: totes les enquestes dels darrers vints anys indiquen que 
els valencians consideren que el valencià s’usa menys del que 
s’hauria d’utilitzar. No obstant això, els polítics han preferit la in-
definició i les declaracions grandiloqüents d’estima simbòlica que 
els permeten mantenir posicions ambigües que, si bé no aconten-
ten ningú, sembla que no indignen prou cap grup d’influència.
Tanmateix, aquesta és una opció ben irresponsable. El Llibre blanc I 
que aquest volum continua recull algunes dades d’enquesta ben 
preocupants que, al nostre parer, són un símptoma de la manca 
d’interés dels nostres successius governants per la política lingüís-
tica —ben per darrere de l’atenció que dediquen a les variants 
lingüístiques, dit siga de passada i sense eixir dels dominis de la 
paradoxa. La primera és la constatació que el nivell de compe-
tència lingüística supera d’una manera palmària l’ús efectiu de la 

JOSEP ÀNGEL MAS I CASTELLS



llengua, especialment quan ens allunyem dels cercles de la intimi-
tat. Cada vegada hi ha més parlants que canvien de llengua quan 
ixen de casa, quan s’adrecen a desconeguts. 
Això afecta particularment els més jóvens, que s’inhibeixen en 
totes les situacions en què és possible que l’interlocutor no siga 
parlant del valencià. Es demostra així una subordinació lingüísti-
ca tan evident com lamentable i interioritzada, malgrat el treball 
efectiu i admirable de l’àmbit acadèmic per a prestigiar la llengua 
a què ens hem referit adés. I fins i tot, malgrat els debats més 
o menys desenfocats sobre el valor simbòlic de la llengua, que 
en certa manera també han contribuït a desestigmatitzar-la. Però 
ocorre que, per exemple, l’intercanvi lingüístic amb el dependent 
d’un centre comercial té ben poc a veure amb el valor simbòlic de 
la llengua ni molt menys amb el prestigi d’aquesta. 
Té a veure, en canvi, amb la representació mental que el parlant 
es fa de la utilitat de la llengua i de la seua mateixa condició de 
parlant. En l’enquesta a què ens estem referint, veiem com la uti-
litat de la llengua per als usos familiars i de primera socialització 
es puntua ben per davant de la que pot tindre per a aconseguir un 
lloc de treball. Àmbit en el qual no es coneix cap altra actuació que 
les campanyes més o menys publicitàries, de l’estil «Clar que sí» o 
«Naturalment». Cap, però, que posara en qüestió la dinàmica de la 
subordinació lingüística, que oferira arguments per al primer eslò-
gan d’aquestes campanyes: «Visquem en valencià». Els argumenta-
ris, una vegada més, s’han de buscar fora de l’àmbit institucional.
El paper de les associacions ha estat fonamental a l’hora de donar ai-
xopluc al parlant conscienciat, fidel, davant l’abandó institucional. Es 
pot dir que hem mantingut la flama del debat productiu sobre la llengua, 
de la defensa dels drets lingüístics. És peremptòria, però, una política 

lingüística que eixample les dimensions de l’espai social en què l’ús de 
la llengua és percebut com a normal. És ben sabut: reconéixer un dret 
no és suficient per a canviar les dinàmiques socials que provenen de 
quan el dret en qüestió no era reconegut. Amb el pas del temps, la si-
tuació de desequilibri pot semblar cada vegada més natural: els jóvens 
valencians donen mostres d’adaptar-s’hi. Tanmateix, el desequilibri és 
inestable i acaba en caiguda si es deixa actuar la inèrcia. 
També s’ha dit que una llengua només desapareix quan l’aban-
donen els seus parlants. Però la interpretació oficial de les dades 
no contempla una altra variable explicativa que l’augment de la 
immigració. Deixant de banda ara, per qüestions d’espai, l’anàlisi 
de la utilització dels nouvinguts com a boc expiatori social, creiem 
que la millor forma d’integrar-los és potenciar la lleialtat lingüísti-
ca dels autòctons en la línia que estem defenent. La prova la tenim 
en el nostre context mateix, en la integració natural que encara 
es dóna en les nostres ciutats mitjanes i xicotetes, a causa de la 
vitalitat que encara hi té el valencià. 
El valencià ha arribat al segle XXI, sens dubte, gràcies als valors 
positius que li atorguen els seus parlants. Gràcies, malgrat tot, a la 
seua dimensió simbòlica, si es vol dir així: la utilitat real havia que-
dat ben reduïda en completar-se la bilingüització de la societat. 
Però una mena d’hipertròfia d’aquesta dimensió pot tindre també 
efectes letals. L’exemple de la preferència d’ús en els àmbits de la 
identitat més pròxima (família i amics, però també festes, folklore 
i actes institucionals valencians) pot convertir-lo en poc més que 
un dret simbòlic. Nosaltres apostem, en canvi, perquè siga, efecti-
vament, el dret i el símbol de tots els valencians.



Fa ara vint-i-cinc anys, un 23 de novembre del 1983, apareixia a 
la llum pública un document legislatiu de primer ordre, una de les 
primeres lleis que promulgava el primer govern autonòmic que, 
com a conseqüència del desplegament de la Constitució del 1978, 
es configurava a les terres valencianes. La Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià, l’anomenada llei d’Alacant, per haver-se aprovat en 
esta ciutat, començava el seu curs. En eixe moment els cronistes 
valencians, igual com ara, i de la mateixa manera que fa més de 
cinquanta anys, estaven organitzats en una associació que inten-
ta bastir una mínima organització i unitat de criteris d’actuació en 
els diversos pobles on despleguen la seua tasca de ser fedataris 
d’una època. Els cronistes de fa vint-i-cinc anys, igualment que 
els d’ara, veien amb molt bons ulls l’aparició d’un aparell legislatiu 
que regulara l’ús del valencià no sols al marc escolar, sinó a tot 
arreu. Tot i que per part de la Junta de Govern i en els diversos 
actes privats i públics el valencià sempre ha estat present, el fet 
que es donara una cobertura legal i un reconeixement en l’ús de 
la llengua pròpia del territori va produir en el seu moment una gran 
satisfacció i un cert desig d’augmentar el seu ús, la qual cosa es-
tava en consonància amb allò que també ocorria en unes altres 
associacions i en qualsevol lloc. Des d’eixe punt de vista, la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià tingué un efecte profilàctic.
Algú, amb un excés d’optimisme, pot pensar que per a ell i per al 
seu col·lectiu no feia falta la normativa. Potser. No ho neguem. 
El que sí que és ben cert és que per al conjunt de la societat va-
lenciana ha estat una llei necessària. Ha resultat útil en alguns 
casos perquè s’iniciara un procés individual o col·lectiu en l’ús 
del valencià. En unes altres ocasions, com és el cas dels membres 
de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, i per 

al mateix col·lectiu com a conjunt, ha servit per a millorar el seu 
ús, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Això és, 
des de l’aparició de la llei s’ha anat incrementant l’ús del valencià 
oralment i per escrit, tant en els actes col·lectius com en cada 
poble on actua un cronista o més. L’aportació dels cronistes al 
conjunt d’escriptors en valencià és bastant desconeguda, però no 
per això deixa de tindre la seua importància. A l’hora de fer una 
llista de cronistes que utilitzen el valencià exclusivament o ma-
joritàriament quan escriuen ens hem trobat amb una nòmina de 
més de quaranta, raó per la qual ens limitarem a citar-ne tres, ja 
desapareguts, i que són ben coneguts pel valencianisme de tots 
els temps: Emili Beüt i Belenguer, cronista de la Pobla de Farnals; 
Santiago Bru i Vidal, cronista de Sagunt i de València; Enric Soler i 
Godes, cronista de Salem. Obviem l’enumeració que podria resul-
tar pertinent en estos moments per falta d’espai.
L’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València utilitza 
el valencià en assemblees, conferències, juntes de govern, juntes 
generals i en qualsevol acte oficial. I ho fa d’una manera normal i 
normalitzada, amb el respecte que es mereix aquella persona que 
vol expressar-se en castellà, generalment per part de cronistes 
procedents de les zones castellanoparlants. Cada cert temps, ge-
neralment cada dos mesos, s’envia a tots els cronistes una revista 
(Cronicó) d’informació general, escrita en gran part en valencià. 
En la mateixa llengua s’escriu el llibre de cròniques (Crònica) que 
cada dos anys edita l’Associació i on es recullen les diverses po-
nències i conferències que són presentades a les anomenades 
assemblees. La normalitat és la tònica dominant per sort.
Si haguérem de definir el fet de la promulgació de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià, ho faríem fent una valoració més que 
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positiva. Es tractava d’una normativa necessària, justa i oportuna. 
Però si com a cronistes haguérem de fer una crònica de la seua 
aplicació al llarg dels seus primers vint-i-cinc anys d’existència 
ja no semblaríem tan benèvols. Mostraríem les nostres crítiques 
per la seua aplicació en tots els àmbits. Sembla que l’escola, el 
sistema educatiu, és qui més cas ha fet del manament legal, però 
no així els poders públics, els mitjans de comunicació i el món la-
boral. Una reflexió col·lectiva amb un sentit autocrític ens porta a 
la conclusió que tant l’Administració com els administrats haurem 
de fer un ús més general i profund de l’idioma. Com a cronistes 
no podem limitar-nos a considerar una llengua únicament com un 
vehicle de comunicació. És alguna cosa més, alguna cosa molt 
més profunda, com ara un bé patrimonial i, des d’eixe punt de vis-
ta, respectar i usar el valencià és defensar el nostre patrimoni, la 
nostra història, la nostra tradició. Eixe missatge hauria d’arribar a 
la gent dels nostres pobles per tots els canals comunicatius.
Celebrem, com no, esta commemoració dels vint-i-cinc anys de 
la promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. La ini-
ciativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, lluny de ser una 
iniciativa política, sí que és una seriosa reflexió sobre el procés. 
El Llibre blanc-I que es va publicar en el seu moment mostrava 
una realitat objectivament millorable i que demanava el concurs 
de tots. Des de la nostra associació ens fem ressò d’eixa crida i 
ens comprometem a fer un major ús del valencià i a col·laborar 
en la tasca de normativització i normalització que cal en el cas 
de la llengua dels valencians, llengua del passat, llengua del pre-
sent i llengua del futur. Una associació de cronistes oficials no 
pot estar al marge dels objectius de la societat en què està inse-
rida. La societat no té el propòsit d’involucionar, sinó de mirar cap 

avant. Els cronistes també estem en eixa línia, amb un respecte 
escrupolós al passat i amb la mirada cap al futur, de la mateixa 
manera que el valencià no és únicament la llengua que parlaven 
els nostres majors, sinó la que emprem ara i la que hem d’usar en 
els pròxims anys, ja que se li veu futur, molt de futur, des del punt 
de vista cultural, educatiu, econòmic, comercial, social, etc. Amb 
eixe convenciment i amb els instruments de què cadascú disposa 
podem, hem de treballar conjuntament amb el propòsit de dotar 
d’una millora i una estabilitat a una llengua que en una altra època 
ha estat maltractada i que, malgrat això, pot eixir a la llum pública 
dignament. La fidelitat a eixa llengua és el millor regal que ens 
podem fer i la millor manera de traure conseqüències positives a 
la promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. El millor 
que podem fer amb la llengua pròpia de la nostra terra és usar-la 
sense complexos a tot arreu. En això haurem d’estar. 



El paper estel·lar del redreçament lingüístic i cultural valencià l’ha de 
tenir la societat valenciana. Així, amb aquesta sentència, avisem tot-
hom perquè el llibre blanc es fullejarà i els més esforçats el subratlla-
rem. Afegim-hi una altra sentència: donats a triar entre les persones i 
el pressupost elegim sempre la mà d’obra altruista. Per sort, hi ha qui 
treballa amb rendiment sense res i, per dissort, una bona bossa pot 
menar a tota mena de complicitats que acompleixen o no els deures 
contractuals. Aconseguirem, així, que les dues vessants de la serra-
lada s’estimen: solana i ombria? Això és necessari.
Dir que el territori valencià és complex ho sabem a força d’opus-
cle. Alguns, més granats, hem hagut de fer el camí de la creu 
de genollons. Si aportem alguna cosa des de la perifèria és una 
visió excèntrica que acostuma, però, a ser molt viatjada. Som els 
viatgers interiors més intensos. El que ens interessa és el futur 
de la llengua que parlem. Segueix per territoris contigus amb els 
quals ens uneix alguna cosa més que la història i la cultura. No 
es tracta de la fredor analítica que confereix la manca de vitalitat 
lingüística recent que se’ns atribueix al tros afegit per Jaume II el 
Just el 1305. Ens hem avesat a matisar els dictàmens de talladors 
centralitzats posseïdors d’una raó(r) afilada. Desbaratem, doncs, 
un altre mite: us escrivim des d’una partida d’Elx amb vora tres 
mil habitants, on els forasters que es fan valencians no són vists 
com un fet estrany. Des del petit paradís residual —encara en 
resisteixen alguns fins més enllà la ratlla de Múrcia i podríem 
ser al cor del Comtat— hi ha quinze minuts fins a l’Horta d’Oriola 
i quaranta a la d’Alacant. No es tracta, tampoc, de tancar els ulls 
davant el que passa a les ciutats del País Valencià. Som tan sols 
a deu minuts amb cotxe del poble, nom genèric i tradicional d’Elx, 
amb 230.000 habitants, on la llengua trontolla més per deixadesa 

dels valencians de soca que no dels nous valencians d’arrel, els 
quals ens donen sovint lliçons de maduresa i d’estàndard. 
La manca de referents per la llengua no ajuda gaire i el gremi 
dels models socials i polítics és esquifit i marcat. És un reflex de 
la societat que fica paperetes dintre l’urna democràtica. Militem 
en la utopia perquè som associacionistes al voltant d’una llen-
gua menyspreada pels qui fan polítiques i diuen fer tot el con-
trari. Posats a triar entre la falca publicitària d’una aigua que no 
arriba als llimoners eixuts o la llengua que es perd vessant avall 
el veïnat s’encisa davant la propaganda. Hauríem de saber que 
sense fils no hi ha corda ni es fa gruix. El dia que els valencians 
ens creiem que la nostra ha de ser la llengua pública primera 
però no, necessàriament, la més bonica ni l’única tornarà a ha-
ver-hi sèquies plenes a cell. Ens perdonareu les metàfores fos-
ques perquè alguns som negres de tanta sutja. Per comparança: 
aquesta ciutat i terme han estat un model tímid però eficaç de 
recuperació lingüística. Potser per això som aquí d’actors de re-
partiment amb el misteri que ens envolta. Retem, però, homenat-
ge al nodrit estol compromès d’aquí avall malgrat la incompren-
sió de la Generalitat que més ens hauria de salvaguardar.
Poques llengües deuen haver-hi a Europa —i cap com aquesta 
llengua catalana— que disposen d’una xarxa atapeïda d’associ-
acions per la llengua que s’hi parla molt o que s’hi parlava més 
abans. Som una petita legió, amb la qual cosa s’hi perden recur-
sos per a altres ciències però s’hi guanya en cohesió interna d’un 
país. En situacions trencadisses no es fa mai el que voldríem, sinó 
el que la situació requereix. La llengua ha menester d’adhesions 
fermes i tenim caporals fidels per tot arreu. Hauríem de ser no-
menats fills predilectes pels amics del país. Tornaríem, al primer 
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antuvi, el guardó per cada valencià que recuperés la parla perquè 
així ens multiplicaríem per dos de sobte. Som així.
La tasca la tenim en eixir pels carrers de la ciutat o en sortir defora 
per la comarca. Som capaços de triar entre almenys dues llengües 
amb una competència equilibrada malgrat no haver-nos consultat 
el que volíem. Cada vegada que obrim la boca ens enregistrem i 
la resta són ganes que alguns tenen d’enganyar-se. Així, obser-
vem una manca creixent de lleialtat entre adhesions que creiem 
fermes. No és igual obrir la boca en l’aula, davant l’auditori o en 
el corredor del palau que en la botiga de la cantonada, la gran su-
perfície dels afores o en haver de demanar consell al company de 
despatx. No es tracta del model lingüístic acadèmic ni del mareig 
que hi emana, fins i tot quan els més fidels fem la tria volguda. Ans 
parlem de l’actitud sociolingüística, de la qual es presumeix i de la 
qual es fretura. Alguns arrosseguen l’ànima per col·locar la punta 
de la llengua al paladar o per sonoritzar segons les habituds fono-
lògiques heretades quan són enfora de l’embolcall on no pateixen. 
Entre els més sensitius hi ha alguns grans coneixedors i erudits 
dels secrets de la randa i dels seus girs i punts. 
Amb qui, doncs, ens associem els qui fem associacionisme lingüís-
tic? En primer lloc, amb els qui la parlem allà on habitem. Després, 
amb tots els qui la parlem enfora, perquè per a petites diferències 
no cal travessar ni fita ni molló. Si compartim problemes i parlem 
la mateixa llengua som dintre la xarxa comuna. És més, hem de fer 
aliances amb altres llengües i associacions que són al mateix pou 
sense escurar. Així, vistes les coses, les diferències i suspicàcies 
amainen com el llevant de matinada a la gola del riu. 
Vivim uns temps en què les noves tecnologies ens permeten re-
lacionar-nos amb el desfici col·lectiu que s’escampa. Som da-

vant l’ordinador, el mòbil o l’escapada per escoltar-nos i acon-
sellar-nos. De vegades, refermem pactes d’amistat o d’intimitat 
entendridors i roents. Tot això és de profit per a la primera llen-
gua europea d’alta vitalitat que malda per sobreviure malgrat el 
setge que fa segles que dura i no atura. 
L’Associació per la Llengua El Tempir d’Elx és un altre exemple 
més de llir entre cards. N’hi ha molts altres. D’aquest amor extrem 
se’ns han mort amics encara joves: des de la generositat que tro-
bem sovint a faltar en institucions més altes. Treballem a casa, a 
destall i amb diners de butxaca furtats als hereus. Cerquem suport 
en qualsevol organització disposada a fer-nos companyia. La tas-
ca és feixuga. Som sangtraïts amb desmesura. Emprem una ter-
minologia maleïda que demostra quin és l’origen i cap a on volem 
arribar sense haver de despullar-nos del tot. 
Així, cloem el cercle i reblem el clau dels set mil caràcters, espais 
inclosos, de la requesta feta de València i us donem les grans mercès 
per l’escomesa. El paper estel·lar del redreçament lingüístic i cultural 
valencià l’ha de tenir la societat valenciana. Afegim-hi una recoma-
nació: des de totes les comarques, sense renegar de cap aliança ni 
de cap somni al ple d’una primavera valenciana que ens pertany. 
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La festa és ja valorada en les ciències socials contemporànies com una importan-
tíssima talaia des de la qual es pot captar i comprendre l’esdevindre històric, una 
complexa manifestació sociocultural que tendix a reflectir les característiques 
dels grups humans que la celebren. En la societat valenciana, les festes tenen 
un considerable pes social, econòmic i cultural. Tanmateix, no han proliferat els 
treballs sociolingüístics sobre la situació del valencià en la festa. Per eixa raó, 
en este article es repassa la situació de la llengua en el sistema festiu, seguint 
en principi com a criteri el calendari festiu. Amb tot, observem amb més detall la 
situació de la festa de les Falles, per ser la més rellevant, des del punt de vista 
social, de la Comunitat Valenciana i a tall d’exemple significatiu. Finalment, es 
conclou que s’està produint l’avanç d’una ritualització del valencià en la festa, 
d’acord amb la que potser també es dóna en la societat en general, i que, en re-
lació amb esta tendència, s’està produint un avanç de la patrimonialització de la 
llengua, en funció de la seua minorització i els riscos que corre en una societat 
dominada pel castellà i l’anglés. Com a dada positiva, s’esmenta una creixent 
col·laboració entre les associacions festeres i diverses institucions, empreses i 
associacions culturals per a crear espais compartits des dels quals es poden dur 
a terme activitats culturals que comporten la promoció del valencià.

4.1 Els usos rituals
4.2 Els usos comunicatius
4.3 Els usos vinculats a activitats culturals



diferencien de la resta d’associacions voluntàries per la conjunció 
d’una sèrie de trets que els atorguen un caràcter particular: es trac-
ta d’associacions populars i d’origen tradicional, que són alhora 
llocs de distracció, gaudi i esbargiment, amb un important compo-
nent històric de masculinitat, orientades cap a la celebració emo-
tiva d’una festa, religiosa o civil. En estes s’arriba a una vivència 
intensa i sacra de la identitat local, amb un acusat component de 
rememoració i reactualització simbòlica del passat local. 
Coincidint amb l’adveniment de la democràcia i l’estat de les au-
tonomies, les associacions festives adquirixen tots els trets de les 
associacions modernes i com a tals funcionen, fins al punt que 
les seues activitats les situen molt prop de les característiques de 
l’associacionisme cultural en general i es connecten amb tot un 
moviment de reivindicació i revitalització de les identitats particu-
lars, tan vinculades, en el cas valencià, a la defensa de la llengua 
pròpia, en la qual, d’altra banda, s’expressen bona part de les fes-
tes populars valencianes. 
La singularitat de les associacions festives, tan lligades a les 
transformacions del vell calendari cristià en un calendari secu-
laritzat, les predisposa a convertir-se en llocs que aglutinen els 
diversos nivells a través dels quals s’expressen els sentiments 
locals de pertinença. La celebració de la festa en la majoria dels 
pobles i ciutats valencianes comporta una vertebració del sub-
jecte social a través d’agrupacions de sociabilitat específicament 
festiva, l’objectiu preferencial de les quals és participar en la festa 
mitjançant la pràctica ludicoritual de la convivència, la comensa-
litat, les deambulacions simbòliques i la donació altruista, entre 
altres pràctiques. Les associacions festives s’integren, igualment, 
en l’estructura urbana històrica de les seues respectives locali-
tats, la dimensió patrimonial cultural de les quals acaba sent re-
dimensionada per mitjà de les celebracions rituals de la festa. En 
este sentit, el conreu, la conservació i la difusió del valencià com 
a llengua d’expressió festiva cobra una importància cabdal, que al 
seu torn s’ha de posar en relació amb les condicions estructurals 
de predomini social del castellà o amb l’avanç de l’anglés en les 
noves formes d’expressió comunicativa cibernètica. En suma, per 

La festa és ja valorada en les ciències socials contemporàni-
es com una importantíssima talaia des de la qual es pot captar 
i comprendre l’esdevindre històric, una complexa manifestació 
sociocultural que tendix a reflectir les característiques dels grups 
humans que la celebren. En este sentit, la festa és una síntesi dels 
condicionants socials, dels valors i les creences; en conjunt, de la 
cultura i la societat, perquè en la mesura que estes canvien s’ope-
ren transformacions en el món festiu. La festa, per tant, s’erigix en 
un autèntic encreuament cultural o camp d’acció on interactuen 
tots els agents socials, expressant, conscientment o inconscient-
ment, els seus valors i les seues creences. El temps festiu esdevé, 
també, un període excepcional que implica la transfiguració de la 
vida social en vida pública, entenent la dimensió pública com el 
brillant espectacle que la societat representa davant de si mateixa. 
D’altra banda, la festa es comporta com un mitjà de comunicació i 
transmissió, una manera de generar acció catàrtica entre els sub-
jectes celebrants.
Per esta raó, que implica la rellevant dimensió cultural i patrimonial 
de la festa, s’ha de parar atenció a la variada i complexa xarxa 
associativa lligada al fet festiu, de caràcter prou estable, que ne-
cessàriament ha de ser tinguda en compte a l’hora de prendre el 
pols de la vitalitat de qualsevol societat civil, i la valenciana, que 
té en tan gran estima l’activitat festiva, no n’és una excepció. De 
fet, ben bé es pot afirmar que l’associacionisme festiu, i la socia-
bilitat festiva que conté, s’inserixen dins de l’acusat creixement i 
la diversitat d’associacions inherents a la gran eclosió associativa 
valenciana de la darrera dècada del segle XX, en correspondència 
amb una tendència visible en tot el món occidental. 
En relació amb això, s’ha de recordar que un dels trets principals 
de la festa moderna, en un context marcat per la globalització, és 
la contribució a la reactivació de les identitats locals, fenomen que 
té lloc mitjançant l’articulació del conjunt d’actes rituals i el fun-
cionament d’una complexa xarxa d’associacions festives. Estes es 



tant, s’ha de prestar una especial atenció a la situació de l’ús del 
valencià en l’àmbit festiu, tant pel pes que este té en la definició 
social i personal de les identitats, com pel fet que implica de la 
vivència d’un temps sacre i especial, de gran importància existen-
cial per als individus. 

Malgrat el pes i la incidència que les festes tenen en la societat 
valenciana, no és fins a finals de la dècada dels huitanta quan 
comencen a ser objecte d’atenció en els estudis sociolingüís-
tics. Així, s’ha de destacar, com a reconeixement de les mani-
festacions festives com a àmbit d’utilització de la llengua, que 
en l’enquesta sobre l’ús del valencià feta l’any 1989 pel Servei 
d’Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Conselleria de Cul-
tura i Educació s’inclouen, per primera vegada, els «textos fes-
tius» com una de les esferes d’ús de lectura del valencià. Este 
ítem es mantingué en les enquestes posteriors dels anys 1992 i 
1995 (data de l’última enquesta feta pel SIES). Amb posteriori-
tat, l’any 2004, en el qüestionari de l’enquesta sobre la situació 
social del valencià realitzada per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, també s’inclou l’ítem «textos festius» (explicitat com a 
«cartellets o explicació de falles, fulls solts de festes, etc.») en 
les preguntes sobre comprensió lectora del valencià.
Tanmateix, són escassos els treballs d’investigació sociolingüísti-
ca específics sobre la situació del valencià en les festes. S’ha de 
citar l’estudi fet per Borrego, Hernàndez, Marín i Mesa (1996), so-
bre l’ús del valencià en la festa de les Falles a la ciutat de València; 
l’aproximació feta per Martínez i Davó (2003) a l’ús del valencià en 
els llocs web que tracten de la festa de Moros i Cristians, i des 
d’una perspectiva històrica, el treball de Martos i Segura (2000) 
sobre el valencià en els llibrets de les Fogueres de Sant Joan.
Paral·lelament, les festes també van estar durant molt de temps 
absents de les propostes de planificació lingüística. Es tractava 
d’una situació de certa invisibilitat de les festes, que, en tot cas, 
apareixien diluïdes de manera genèrica dins del món associatiu 

sense prendre en consideració la seua especificitat, com ara en 
el Pla triennal per a la promoció de l’ús del valencià a la Comunitat 
Valenciana (1990) o en les bases de política lingüística elaborades 
per Mollà i Pitarch (1992). Si parlem d’especificitat és perquè, més 
enllà dels aspectes rituals i simbòlics que caracteritzen l’ús del 
valencià en les festes, la llengua apareix també com a element de 
comunicació en l’àmplia xarxa associativa que les sustenta i com 
a vehicle d’expressió de molts dels productes i activitats culturals 
generats per esta. Es tracta, per tant, d’una triple vessant (ritual, 
comunicativa i cultural) que necessàriament ha de prendre en 
consideració qualsevol política de promoció de la llengua que es 
formule en este àmbit.
Així, el 1989, en la primera edició de la convocatòria de subvencions 
a activitats de promoció del valencià que atorga la Generalitat 
trobem ja la participació d’associacions festives, un 7,84% de les 
beneficiàries, percentatge que ha anat incrementant-se en anys 
posteriors (per exemple, un 11,53% en la convocatòria del 1998) 
fins a estabilitzar-se al voltant del 17% (en concret: un 17,37% en 
la convocatòria del 2003 i un 17,59% en la del 2007).
Serà en el Pla general de promoció de l’ús del valencià aprovat 
pel Consell el 1993 quan aparega la primera referència explícita 
a la necessitat d’establir iniciatives de promoció del valencià en 
el món festiu. En l’apartat d’actuacions en l’àmbit associatiu es fa 
constar com un dels objectius «col·laborar amb les associacions 
lúdico-festives que organitzen les festes de més incidència social, 
perquè el valencià siga la llengua habitual de relació i de treball». 
En consonància amb esta finalitat, des del 1993 la Generalitat con-
voca sengles premis anuals a la promoció del valencià en els lli-
bres de festes de les comissions de Falles, de la Magdalena i de 
les Fogueres de Sant Joan, les quals, segons les bases de la con-
vocatòria, «tenen un paper important en el procés de promoció i 
recuperació de l’ús del valencià en la societat civil valenciana». 
Esta activitat, que té una participació creixent (de 47 comissions 
de falla l’any 1993 a 155 en l’edició del 2008, i de 10 comissions 
de fogueres en la primera edició a 34 l’última convocatòria), ha 



contribuït a l’extensió del valencià en les publicacions editades 
per estes comissions festives.
Un exemple d’este nou enfocament que reconeix la vessant cultu-
ral dels actes promoguts o organitzats per associacions festives el 
trobem també en Leprêtre (1996), qui, parlant de la situació socio-
lingüística a la Comunitat Valenciana, engloba les festes populars, 
juntament amb festivals i actes culturals, sota l’epígraf «Producció 
i indústries culturals». Finalment, s’ha de fer constar que en els 
darrers anys (Lacreu 1995, Doménech 2000) comença a estendre’s 
una visió positiva de les festes, concretament les Falles, enteses 
com a espai de socialització que pot facilitar les relacions inter-
generacionals i la integració d’immigrants, amb els consegüents 
efectes positius en la difusió del valencià.
També des del món de l’ensenyament s’han plantejat propostes 
per a treballar en les escoles les possibilitats pedagògiques i edu-
catives per a l’ensenyament del valencià que oferixen les festes 
i uns altres elements de la cultura popular. És el cas del quadern 
Les festes del foc i els moros i cristians, publicat el 1996 pel Servei 
d’Ensenyaments en Valencià de la Conselleria de Cultura Educa-
ció i Ciència, i més recentment, dels llibres La dansà i Gegants i 
cabets, editats dins de la col·lecció «Tallers de Cultura Popular 
Valenciana» d’Edicions 96 i Escola Valenciana.

El sistema festiu valencià és inseparable d’un calendari festiu en-
cara impregnant per la sacralitat i els cicles propis de les socie-
tats preindustrials, tot i l’evident impacte dels processos moderns 
de secularització que han transformat en profunditat les formes de 
vida d’aquelles societats preindustrials. Sobre això, s’ha de partir 
del fet que la cultura i la societat valencianes estan impregnades 
des de la seua històrica configuració per la influència de la cos-
movisió cristiana i catòlica del món, la qual s’ha expressat en els 
ritmes del calendari i en les seues fites festives més rellevants. Així, 
observem que encara en l’actualitat el sistema festiu valencià apa-

reix articulat per dos grans cicles principals: d’una banda, el cicle 
soteriològic (centrat essencialment en Crist i, secundàriament, en 
la Mare de Déu), i d’altra, el cicle patronal (centrat en els múltiples 
patrons locals). En l’era contemporània s’hi han afegit, sense acon-
seguir desarticular els esmentats cicles, festivitats modernes que 
tenen relació amb el culte a la identitat nacional, regional o local, o 
amb celebracions universals seculars i comercials. 
Pel que fa al cicle soteriològic, a la Comunitat Valenciana hi ha 
una forta presència de festes que es lliguen a les fites de l’esmen-
tat cicle, com és el cas del Nadal, l’Epifania, el Carnestoltes (com 
a espai previ a la Quaresma), la Quaresma, la Passió, l’Ascensió, 
el Corpus Christi, la Pentecosta o l’Assumpció. Així mateix, el cicle 
patronal, que s’articula amb els cicles festius ancestrals vinculats 
al cicle natural de les estacions, oferix festes tan emblemàtiques i 
assenyalades com les de Sant Antoni Abat, Sant Josep, Sant Joan 
Baptista, les marededéus trobades o els nombrosos patronats as-
sociats a les vides dels sants més destacats (com ara sant Vicent 
Ferrer, sant Jordi, sant Sebastià o sant Jaume, entre d’altres) i a 
les adaptacions locals de les devocions populars a Crist i la Mare 
de Déu. Respecte a les festes modernes, algunes clarament civils, 
com ara el Nou d’Octubre, el Vint-i-cinc d’Abril o l’U de Maig, tam-
bé tenen un ressò important en la societat valenciana, i a estes 
s’ha de sumar un nombre creixent de festes ciutadanes seculars 
lligades a la defensa del patrimoni cultural, a la identitat de grups 
amb propostes reivindicatives (col·lectius de dones, homosexuals 
o immigrants) o a la disbauxa desenfadada més espontània (cele-
bracions esportives, festes musicals, etcètera). 
Tot seguit fem referència a algunes de les manifestacions festi-
ves valencianes que presenten elements que s’han de considerar 
des del punt de vista de l’ús popular i culte del valencià. Seguint 
un criteri cronològic, en primer lloc hem de parlar de les celebra-
cions de Nadal, que a les nostres comarques oferixen una bona 
col·lecció de gojos, nadales, cançons d’estrenes, albades, repre-
sentacions de betlems i naixements (com ara el Betlem de Tirisiti, 
a Alcoi; el Betlem de Costur; l’Estel del Collet, a Benicarló, o el 
Betlem de la Pigà, a Castelló de la Plana), teatre profà (com ara 



les representacions costumistes), el Cant de la Sibil·la, les felici-
tacions nadalenques (on es pot constatar una certa recuperació 
de les felicitacions en valencià, sobretot en Internet), a més del lè-
xic pròpiament gastronòmic. Per a destacar algunes fites festives 
d’este cicle, podem tornar a anomenar el ja esmentat Betlem de 
Tirisiti (la primera part de la representació del qual es fa en caste-
llà amb frases interpolades en valencià, i amb una segona part ja 
en valencià), que ha experimentat un accentuat procés de restau-
ració i de posada en valor patrimonial. També s’ha d’esmentar el 
Cant de les Cartes d’Albocàsser (l’Alt Maestrat), la representació 
dels Reis Mags a Suera (la Plana Baixa), els bans de les festes de 
folls (la Plana Baixa, l’Horta Nord, la Safor, el Comtat o l’Alcoià) o 
la Cavalcada de Reis d’Alcoi (l’Alcoià), amb les representacions 
de l’arribada dels Reis i de l’Adoració.
Les dates dedicades a festejar la memòria de sant Antoni Abat, 
de tan gran arrelament a les zones agràries, també comporten 
una sèrie de manifestacions genuïnes que s’expressen en va-
lencià, com és el cas de les representacions de la vida i de les 
temptacions del sant, moltes conegudes com a santantonades, 
en poblacions del nord valencià, com ara Vilafranca, la Todolella, 
la Mata i el Forcall, Canet lo Roig, la Jana, Alcalà o Sant Jordi. 
En unes altres poblacions es fa la Publicata, on es conten els 
fets més interessant ocorreguts al llarg de l’any a la població, 
crítiques jocoses i mig satíriques que tenen un caràcter catàrtic i 
alliberador. També reben el nom de relacions o lloes, escrites en 
valencià col·loquial, com es pot trobar a Vilafranca, Albocàsser, 
Llucena i Benicarló (amb concursos escolars inclosos), i que es 
diuen aloves a Benassal.
A l’acabament de l’hivern i començament de la primavera, Castelló 
de la Plana celebra les festes de la Magdalena, que destaquen per 
l’activitat de les associacions gaiateres i les colles festeres, totes 
les quals solen editar llibrets i publicacions de la festa normalment 
escrits en valencià, fins al punt que la Conselleria d’Educació con-
voca des del 1993 un concurs de llibrets per a promoure l’ús del 
valencià. En la primera convocatòria participaren 16 comissions i 
s’atorgaren cinc premis per un total de 6.460 euros, l’any 2000 no-

més participaren huit comissions amb una dotació de 9.616 euros 
per a cinc premis, i el 2008 han participat 20 comissions i s’han 
atorgat 10 premis per un total de 18.350 euros, la qual cosa eviden-
cia una tendència cap a l’acceptació i consolidació dels premis, 
amb resultats positius, tot i el reduït nombre de comissions festives 
en comparació amb unes altres grans festes, com ara les Falles o 
les Fogueres d’Alacant. D’altra banda, però, dels llocs web con-
sultats, observem que de les 19 gaiates existents només huit tenen 
web, i d’estos cinc estan només en castellà; dos, en valencià, i un, 
en valencià i en castellà. El web oficial de la Junta de Festes de 
Castelló està tant en castellà com en valencià.
El Carnestoltes valencià també conté un teatre carnavalesc en va-
lencià, així com un seguit de publicacions festives, essencialment 
associades a la revitalització del carnaval a partir de la Transició 
democràtica, quan diversos grups ciutadans que reivindicaven 
una festa popular, participativa i crítica amb el poder entengueren 
que la via d’afirmació identitària passava per la recuperació del 
valencià en els actes i textos carnavalescos, com fou el cas del 
carnestoltes d’Alacant o el del barri de Benimaclet de València. 
Pel que fa a la Setmana Santa, tot i que és una festivitat que se 
celebra en moltes grans poblacions de l’àrea valencianoparlant, 
com ara Sagunt, Torrent, Alzira o València, els canals oficials d’ex-
pressió de la festa continuen estant força castellanitzats. Amb tot, 
en la Setmana Santa Marinera de València s’advertixen alguns 
avanços en la normalització del valencià, com el fet de l’aparició 
d’algunes publicacions o articles en valencià, o la retolació en 
valencià del Museu de la Setmana Santa Marinera, tot i que als 
Poblats Marítims del cap i casal, on es desenvolupa la Setmana 
Santa, així com a les seus de les confraries, germandats i corpo-
racions, el valencià és encara un idioma ben viu oralment.
Poc després de la setmana de Passió arriba la festivitat de Sant 
Vicent Ferrer, que a la ciutat de València presenta la particularitat 
de la representació de miracles en valencià que recreen la vida 
del sant, com també es representen en la llengua pròpia els fets 
de sant Antoni Abat o els miracles de sant Blai (el Ràfol de Sa-
lem). Al cap i casal, els miracles es representen, des de fa segles, 



en els anomenats altars que s’instal·len en carrers i places del 
centre històric. En l’època moderna, els miracles, dels quals hi ha 
uns 200 escrits, han sobreviscut al procés de castellanització pel 
fet d’interpretar-se com a importants rituals de gran valor etno-
lògic i patrimonial, de manera semblant al ritual en valencià del 
Tribunal de les Aigües. Des dels anys quaranta, amb la constitució 
de la Junta Central Vicentina i el patrocini de la societat Lo Rat 
Penat, es va consolidar un concurs de miracles per a potenciar-
ne la pervivència. Com ha indicat Josep Lluís Sirera (1999: 255-
256): «Pel que fa, en fi, als aspectes lingüístics, crec que resta clar 
que des de molt aviat els miracles van optar pel valencià. Més 
encara, la tendència que s’observa és, fins i tot, la regressió del 
bilingüisme, tan característic del sainet, així com la debilitat del 
valencià deformat amb efectes còmics, típic igualment del gènere 
sainetesc. Es tracta, no cal ni dir-ho, d’un valencià amerat d’un fort 
to popular, però on no manquen intents seriosos de dignificació, 
especialment entre els autors dels seixanta i setanta, molt vincu-
lats —com ja he dit— amb el resorgiment de Lo Rat Penat durant 
aquells anys. Potser l’element més castellanitzant siga, ahir com 
avui, les formes mètriques, car —no ho oblidem— els miracles 
des del moment de la seua naixença són teatre en vers.» A més 
a més, com torna a dir Sirera (1999: 256): «Fóra injust, finalment, 
acabar esta reflexió sense recordar que, amb independència de 
les connotacions religioses que tenen festa i representació teatral 
vicentina, els miracles van significar des del moment de la seua 
aparició, un dels pilars no sols del teatre valencià contempora-
ni sinó de la supervivència del valencià. Una supervivència que 
sense estes obres (i sense estes festes) hagués estat força més 
difícil.» Actualment hi ha onze altars a la ciutat de València. En 
Internet apareixen sis webs actius d’associacions vicentines, dels 
quals quatre estan redactats només en castellà (Colegio Imperial 
de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, Muy Ilustre Capítulo 
de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer i Fiesta de los Niños 
de San Vicente), un té els continguts majoritàriament en castellà 
(Altar de l’Àngel Custodi), un altre té versió bilingüe en valencià i 
castellà (Altar del Tossal) i només un està tot en valencià (Altar del 

Carme). És una dada rellevant, atés que es tracta d’associacions o 
altars on, com hem vist, tenen un gran protagonisme els miracles 
en valencià i l’exaltació de la llengua valenciana, de la qual sant 
Vicent Ferrer apareix com a exemple i mestre inigualable. 
Juntament amb la festa de les Falles, l’altra gran festivitat valen-
ciana és la dels Moros i Cristians, que amb diverses modalitats 
té lloc al llarg de tot l’any, especialment a la primavera i l’estiu, 
en moltes comarques. És una festa que, a banda de produir lli-
bres de festes, on el valencià ha anat a poc a poc obrint-se camí, 
té com una de les seues peculiars manifestacions literàries les 
anomenades ambaixades, normalment en vers, centrades en les 
disputes rituals entre els dos bàndols en lluita. En les ambaixades 
els bàndols es dirigixen amenaces o reconvencions amb nombro-
ses referències a la història, la religió i la identitat. Amb tot, en 
les ambaixades crida l’atenció la desconnexió que hi ha entre el 
valencià, la llengua comuna de la majoria dels festers, i el caste-
llà, en el qual majoritàriament estan redactades. Les més antigues 
daten del segle XIX i contenen molts elements del romanticisme 
historicista decimonònic. Com que són creacions al servei dels 
ideals burgesos, estan redactades en castellà com a llengua 
de prestigi. Això contrasta amb les anomenades ambaixades sa-
tíriques o ambaixades de risa, que estan redactades en valencià 
(Borrego i Hernàndez 1999a). A més de les ambaixades clàssi-
ques, se n’han incorporat de noves amb les noves poblacions que 
celebren la festa, com és el cas de Paterna, Alaquàs o Elx. Són ja 
relats en valencià, sense atacs al món islàmic, on es representa 
algun passatge concret de la història local. Hi ha una tendència, 
per tant, de redactar les noves ambaixades en valencià (Alcaraz 
2006). A banda de les ambaixades, la festa de Moros i Cristians 
també ha generat un conjunt considerable d’obres teatrals en va-
lencià, la major part comèdies o sainets, molts dels quals alcoians. 
En molts pobles també tenen lloc representacions històriques de 
les batalles entre ambdós bàndols, com la del Camp de Mirra, que 
des del 1976 representa el Tractat d’Almirra entre castellans i ca-
talanoaragonesos. L’obra s’ajusta molt als fets històrics del Llibre 
dels fets o Crònica de Jaume I. 



El cas de les Fogueres d’Alacant, festa creada el 1928, respon a 
l’evolució sociolingüística d’esta ciutat al llarg del segle XX. En els 
inicis, el valencià era utilitzat de manera majoritària en moltes de 
les formes d’expressió de l’àmbit fester, inclosos els llibrets (Mar-
tos i Segura 2000) i el teatre (Lloret 2002). La progressiva castella-
nització lingüística de la societat alacantina té el seu correlat en 
la festa de les Fogueres, on a partir de la postguerra comença un 
procés gradual de substitució del valencià, que queda progres-
sivament reduït a un ús simbòlic. N’és un exemple la utilització 
aïllada de paraules valencianes en un context castellà per a de-
signar persones i elements representatius de la festa. Ocorre en 
documents oficials, com ara el reglament de l’òrgan rector, on tro-
bem foguera, barraques, bellesa del foc, dames d’honor, carrers 
adornats, Comissió d’Incidències o el nom de la mateixa Comis-
sió Gestora. De fet, l’única referència a l’ús del valencià (que és 
anomenat sempre lengua vernácula) que podem trobar en este 
document referma la inclusió de la llengua en l’esfera simbòlica, 
equiparant-la a la música o la indumentària tradicional: «Otros 
elementos importantes que deberán ser potenciados por esta Fe-
deración son: nuestra lengua vernácula, la música autóctona de la 
tierra alicantina y los trajes oficiales y tradicionales de la fiesta.» 
D’altra banda, en valencià són també molts dels noms de les bar-
raques i, així mateix, és usual, dins d’un context en castellà, trobar 
paraules com ara l’híbrid racons o el mot banyà (resulta curiós 
este últim cas, perquè sembla que es recorre a un mot valencià 
per a designar un acte d’introducció recent com a manera de legi-
timar-lo, tot i la manca de tradició en la festa).
Tot i que el mateix reglament de la Comissió Gestora de les Fogue-
res recull com a funció del delegat de Cultura «potenciar el uso de 
la lengua vernácula en actos y escritos de la fiesta», fora de l’àm-
bit ritual el valencià té un ús minoritari. N’és una prova el fet que el 
mateix web de la Comissió Gestora està redactat en castellà, lle-
vat d’alguns rètols indicatius que estan en valencià. Pel que fa als 
webs de les comissions foguereres, dels 29 en actiu, un total de 24 
(el 82,75%) estan redactats íntegrament en castellà, dos (el 6,89%) 
són majoritàriament en castellà amb algun contingut en valencià), 

tres (el 10,34%) tenen versió bilingüe en castellà i valencià, i no 
hi ha cap web de comissió foguerera escrit sols en valencià. Una 
altra paradoxa es veu en el fet que la Federació de Fogueres de 
Sant Joan convoca el concurs de llibrets només amb unes bases 
redactades en castellà, en una de les quals es fa constar: «Po-
drán elaborarse tanto en castellano como en valenciano, incluso 
bilingüe, si bien se valorará su edición en valenciano, lengua de 
uso tradicional en la confección del llibret.» També hi ha un premi 
a la millor explicació de la foguera en el llibret «ateniéndose al 
formato tradicional de la misma, es decir en lengua valenciana 
y en verso», així com un altre premi al llibret més tradicional que 
«se concederá ajustándose al formato de los llibrets clásicos, a su 
grafismo y contenidos, siendo imprescindible que los textos estén 
en lengua valenciana, pues ésta fue la utilizada en dichas publi-
caciones en los albores de nuestra Fiesta». En canvi, en el premi 
al llibret innovador no hi ha cap referència a l’ús del valencià. En 
totes estes bases comprovem novament l’efecte ritualitzador i pa-
trimonialitzador del valencià en la festa, ja que l’expressió escri-
ta en valencià objecte de premi sempre està relacionada amb la 
tradició foguerera, sobretot en la base esmentada que diu que el 
valencià «fue» la llengua utilitzada en els llibrets en els «albores» 
de la festa: un «fue» i no «es» molt significatiu. No obstant això, 
destaca la tasca duta a terme al llarg dels últims anys per diverses 
comissions foguereres (Sèneca-Autobusos, Passeig de Gómiz, 
Port d’Alacant, Gran Via-La Ceràmica o Sant Nicolau de Bari, en-
tre d’altres). Igualment, en este sentit, s’ha d’esmentar la influèn-
cia positiva del concurs convocat per la Generalitat Valenciana 
per a la promoció del valencià en les Fogueres. En la primera edi-
ció, l’any 1993, prengueren part 10 comissions i es concediren 10 
premis, amb una dotació global de 7.960 euros. El 1998, quasi s’ha-
via triplicat el nombre de comissions participants, van ser-ne 29, 
i s’entregaren 10 premis amb un import total de 14.880 euros. Un 
augment important de participació es va donar el 2005, amb una 
xifra rècord fins ara, 40 comissions, que optaren a 19 guardons 
que sumaren 27.150 euros. En els últims anys ha baixat una mica 



la participació, però sempre dins de xifres superiors a la trentena 
(37 comissions el 2006 i 34 el 2007).
Per a acabar, s’ha de fer un comentari sobre les representacions 
teatrals vinculades a les Fogueres de Sant Joan. Des del mo-
ment de la fundació de la festa trobem sainets d’ambientació o 
temàtica foguerera on el valencià tenia una presència important. 
Després de la Guerra Civil, no serà fins a finals dels anys qua-
ranta quan es reprendrà l’activitat teatral, però ja amb un ús en 
regressió del valencià. En la dècada dels seixanta i setanta, la 
coincidència dels avanços de la castellanització en la societat 
alacantina i la discontinuïtat en les representacions teatrals fo-
guereres (per la substitució del teatre per quadres plàstics en 
els actes oficials) van conduir a una quasi desaparició d’esta 
activitat. A finals dels huitanta comença una tímida represa del 
teatre foguerer, amb una producció en valencià reduïda, on s’ha 
de destacar el treball dut a terme per autors com ara Ali-Andreu 
Cremades Moll o Artur Tresàncores Reig, i de comissions com 
les de Plaça de Galícia o Sant Nicolau de Bari. Per la seua part, 
les institucions no han adoptat cap mesura de promoció del va-
lencià en el teatre foguerer. Així, a diferència del que passa amb 
el teatre faller a València, la Comissió Gestora convoca des de 
l’any 1999 un concurs de teatre on s’admeten tant obres en cas-
tellà com en valencià. Ara bé, la majoria de les obres represen-
tades són en castellà i, en tot cas, n’hi ha algunes que inclouen 
alguna frase o breu diàleg en valencià. En tot cas, pel que fa a 
la promoció del teatre foguerer en valencià, destaca la iniciati-
va recent de l’edició de la col·lecció «Teatre Foguerer Alacantí», 
impulsada per l’associació d’estudis folklòrics Grup Alacant i el 
grup de teatre local de Mutxamel Cambra Teatre.
La gran plèiade de festes patronals de ciutats i localitats també 
deixen un fum de manifestacions en valencià dignes d’esment. 
És el cas, entre d’altres igualment destacades, dels gojos de la 
Mare de Déu del Roser i el rosari de l’aurora, el cant de l’anun-
ci angèlic i cobles de l’asguinaldo (la Puríssima d’Ontinyent), el 
cant dels motets de carxofes (barri del Carme de València, Silla, 
Alaquàs), els gojos assumpcionistes, el pregó de les Festes de la 

Magdalena, les cançons de rogle de Pasqua, els cants i resos de 
pelegrinatges i romeries, o els cants de maig, així com un conjunt 
gens menyspreable de cants, himnes, versos, miracles, salves, 
cobles, oracions, cànons, aurores, jaculatòries i gojos a la Mare 
de Déu dels Desemparats. També es poden esmentar els misteris 
i actes sacramentals del Corpus Christi, les representacions de 
carrer en la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, així 
com, ja en l’ordre de les celebracions seculars, les representa-
cions teatrals del Nou d’Octubre o les manifestacions festives i 
reivindicatives del Nou d’Octubre i el Vint-i-cinc d’Abril. En sinto-
nia amb este últim tipus de celebracions, s’ha de fer una menció 
especial a les Trobades de les Escoles en Valencià, pel que tenen 
de festa moderna, especialment reivindicativa de la docència es-
colar en la nostra llengua. Les Trobades estan organitzades, des 
del 1986, per la Federació d’Associacions per la Llengua-Escola 
Valenciana, i tenen lloc al llarg de diverses comarques al llarg de 
l’any. Hi participen més de 200.000 persones (entre pares, familiars 
i xiquets) i hi tenen lloc fòrums, taules rodones, fires, cercaviles, 
activitats lúdiques i teatrals, campanyes de foment de la lectura 
i unes altres activitats de lleure per a mobilitzar l’opinió pública 
i les administracions públiques locals i autonòmiques a favor de 
la normalització i el foment del valencià en l’ensenyament i en la 
societat valenciana. 
Finalment, destaca la rellevància social i patrimonial de la festa 
del Misteri d’Elx, que té com a eix principal, precisament, la con-
servació d’un drama sacre assumpcionista medieval en la seua 
integritat, únic a Europa i redactat en valencià, cosa que l’ha fet 
mereixedor de la declaració com a Obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Esta cir-
cumstància ha fet extremar la cura per la preservació d’esta joia 
literària i musical, tot i que el ja referit procés de castellanització 
ha anat impregnant l’entorn social de la festa, on la ritualització 
festiva del valencià és fa especialment evident. En este sentit, 
resulten ben aclaridores les següents paraules de Gaspar Jaén 
(2001: 33): «Tanmateix, durant els anys noranta s’ha produït una 
inflexió significativa en la dinàmica de la Festa. Una inflexió per 



a la qual no ha estat menor la pèrdua del valencià dins el mateix 
cor de la Festa, val a dir el pes cada vegada major dels actors 
castellanoparlants. En un començament, fa deu anys, eren els xi-
quets els qui començaven a desconèixer el valencià, però a hores 
d’ara una gran part dels apòstols i dels jueus habitualment parlen 
només castellà entre ells. El propi mestre de capella no sap parlar 
valencià. Este tema de la pèrdua i de l’alienació de la llengua no 
l’hem de bandejar per tal com l’idioma dels valencians ha estat en 
la base de la creació i la valoració de la Festa.»

Després d’haver repassat el sistema de festes valencià, ens centra-
rem, tot seguit, en la festa que major projecció social, econòmica i 
geogràfica presenta: les Falles. Al voltant d’estes s’ha anat consti-
tuint una extensa xarxa associativa que s’estén de cap a cap de la 
Comunitat Valenciana, amb un nombre de comissions que ultrapas-
sa les 800, que aglutina més de 200.000 persones de manera direc-
ta, que activa una intensa sociabilitat íntimament lligada a les es-
tructures urbanes i que mobilitza una enorme quantitat de recursos 
econòmics que acaba incidint en una no menyspreable quantitat de 
llocs de treball en diversos sectors productius. S’hi ha d’afegir que 
les Falles, tot i ser hereves de la cultura popular tradicional valenci-
ana, forgen la seua configuració actual en la modernitat.
Atesa la rellevància sociocultural de les Falles, analitzarem amb 
més profunditat els usos lingüístics que es donen en este àmbit, 
que es caracteritza per l’existència de tres esferes: els usos rituals, 
els usos comunicatius i els usos vinculats a activitats culturals de 
tota mena. Tot i així, estes esferes s’entrecreuen, sense que siga 
possible separar-les taxativament. 

Les Falles despleguen una àmplia activitat ritual al llarg de l’any, 
que evidentment té la màxima concentració i significació durant la 
Setmana Fallera. Moltes d’estes activitats i rituals tenen el valen-

cià com a llengua d’expressió, raó per la qual mereixen una cer-
ta atenció. Ja prop de les dates falleres, les comissions Plaça de 
l’Arbre i Blocs-Platja de València organitzen sengles recreacions 
costumistes del cant de l’estoreta (on participen fonamentalment 
xiquets), es munten sessions de cant d’estil o conclou el Concurs 
de Declamació en Llengua Valenciana, també dirigit als xiquets, 
que organitza la Junta Central Fallera. Ja quasi en les Falles té 
lloc la Crida, on les autoritats i les falleres majors de les ciutats 
anuncien la festa en valencià, com també ho fan de manera ritual 
quan donen començament a les mascletades oficials. Uns altres 
actes, com ara la Gala de la Cultura de la Junta Central Fallera de 
València o els nombrosos actes socials que tenen lloc en les co-
missions, també fan del valencià un vehicle preferent per a donar 
especial significació identitària al ritual faller d’afirmació valen-
ciana. No obstant això, en casos com els actes de selecció de 
les corts d’honor o els actes d’exaltació de les falleres majors, el 
valencià queda estrictament reduït a un ús protocol·lari, i els es-
pectacles teatrals o musicals que s’hi representen són majoritària-
ment en castellà. Igualment, s’ha de dir que en les exaltacions de 
les falleres majors de València predominen els mantenidors que 
fan el parlament en castellà, atesa l’opció presa per les institucions 
d’encarregar estes peces oratòries a artistes, professionals o per-
sonatges populars de fora de València.

En els últims anys, els diversos òrgans de govern de la festa de les 
Falles s’han dotat de reglaments de funcionament en la majoria 
dels quals és freqüent trobar alguna referència explícita al valen-
cià. Analitzar estes referències resulta interessant, perquè cons-
tituïxen un testimoni i reflex de les idees lingüístiques subjacents i 
de l’evolució del col·lectiu faller en l’àmbit que ens ocupa.
És en l’època de la Transició democràtica quan trobem el pri-
mer text on apareixen referències al valencià, el reglament de 
la Junta Central Fallera de València aprovat en el congrés faller 
de l’any 1980, que recollia: «Las fallas declaran preferentemente 



para el ámbito fallero la lengua valenciana y en el desarrollo de 
sus actividades pondrán especial interés en el uso y propagación 
de la misma, así como en la defensa de nuestra indiscutible y 
diferenciada personalidad.» La referència al valencià —parado-
xalment, feta en castellà—, més enllà de la consideració com a 
vehicle de comunicació, subratllava el valor simbòlic de la llen-
gua, equiparant-ne la defensa a la d’altres signes d’identitat (la 
senyera tricolor, la denominació Regne de València i l’himne re-
gional). És una redacció amb una forta càrrega ideològica en el 
marc d’una festa, que s’ha d’explicar pel context social i polític 
(elaboració de l’estatut d’autonomia) i per la instrumentalització 
de la qual van ser objecte les Falles pel regionalisme conserva-
dor, dins dels conflictes sobre la identitat dels valencians (Mesa 
1991). No obstant això, en la pràctica, no va passar d’una simple 
declaració programàtica que contrastava amb l’ús majoritari del 
castellà per part de la Junta Central Fallera.
Una dècada després, es convocà un nou congrés que tenia com 
a objectiu reformar el reglament vigent fins aleshores. En este 
punt, l’esborrany elaborat per la ponència encarregada propo-
sava una nova redacció menys ideologitzada, que remetia a la 
legalitat estatutària: «Sus manifestaciones [de les Falles] escri-
tas o habladas serán indistintamente en las lenguas valenciana 
y castellana, al igual que hacen suyas las señas de identidad 
oficiales y símbolos propios recogidos en el Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Valenciana, como norma de expresión de 
la voluntad soberana del pueblo valenciano.» Si bé esta proposta 
tenia com a element positiu que eliminava la càrrega de simbo-
lisme identitari que caracteritzava el text anterior, l’eliminació de 
les referències al compromís de les Falles amb l’«uso y propaga-
ción» del valencià va ser objecte de polèmica per part d’amplis 
sectors de les Falles, que manifestaren la seua opinió contrària a 
esta supressió. Finalment, estes demandes es van incorporar al 
text definitiu, amb una redacció que al pretés liberalisme lingüístic 
inicial afegia un compromís amb la promoció del valencià: «Sus 
manifestaciones [de les Falles] escritas o habladas serán indis-
tintamente en las lenguas valenciana y castellana, utilizando en 

el desarrollo de sus actividades, de forma preferente, el idioma 
valenciano, propiciando e impulsando su propagación y la nor-
malización de su uso.»
Ara bé, tot i els tímids avanços que s’han donat en algunes àrees 
els últims anys (amb un increment del valencià en la publicitat 
institucional o en el web), les manifestacions públiques de de-
fensa del valencià continuen contrastant amb la pràctica real, 
on l’ús del valencià encara continua sense ser normal i habitual 
en molts àmbits de la Junta Central Fallera (administració, polí-
tica de comunicació o publicacions) per l’absència d’una políti-
ca clara de promoció del valencià que vaja més enllà d’inèrcies 
i mesures puntuals. Sobre això, hem de recordar, a més, que la 
Junta Central Fallera té el caràcter d’òrgan autònom local de 
l’Ajuntament de València i que, com a tal, ha d’aplicar en les 
seues activitats el Reglament d’Ús del Valencià de l’Ajuntament 
de València (aprovat per unanimitat de tots els grups polítics 
del consistori el 28 de juny de 1996), que establix que «el valen-
cià, com a llengua pròpia de la Ciutat de València, ho és també 
de la seua Administració Local i de les entitats i institucions 
públiques dependents d’aquesta» (article 2, punt 2). Este docu-
ment encara es mostra més explícit quan diu: «L’Ajuntament de 
la Ciutat de València promourà l’ús preferencial del valencià 
a tots els organismes autònoms i empreses municipals com la 
EMT, el Palau de la Música, el Palau de Congressos, la Junta 
Central Fallera, la Fundació Municipal d’Esports, Fundació Mu-
nicipal de Cine, etc.» (article 15, punt 1).
Pel que fa a les falles de la resta de la Comunitat Valenciana, a 
imitació del que es va fer al seu moment a la ciutat de València, 
en molts reglaments d’unes altres localitats es van incloure refe-
rències al valencià de característiques semblants, que inserixen 
la llengua en l’esfera simbòlica (que en alguns casos acaba po-
sant en el mateix pla l’ús del valencià i «la devoció al patró, sant 
Josep», com en el cas de Xàtiva o Gandia). Tanmateix, és inte-
ressant destacar en estos textos que, a banda de les referències 
identitàries, en els últims anys el discurs sobre el valencià ha 
anat actualitzant-se amb la incorporació de conceptes i termes 



habituals de la planificació lingüística per a definir la vinculació i 
el compromís de les falles amb el valencià. Així, per exemple, es 
parla de «foment» (Cullera, Sagunt), «promoció» (Cullera, Dénia, 
Alzira, Sagunt), «propagació» (Sagunt), «normalització» (Dénia) o 
«ús preferent» (Sagunt) de la «llengua pròpia» (Dénia, Alzira). Fins 
i tot, en alguns casos es parla de les Falles com a vehicle d’«inte-
gració lingüística» (Dénia, Alzira). 
No podem tancar este apartat dedicat al tractament que rep 
el valencià en els reglaments fallers sense comentar un altre 
aspecte destacable: les referències a l’autoritat lingüística 
que apareixen en estos documents. També en este punt es 
pot detectar una evolució positiva en l’actualització del dis-
curs segons el nou marc legal i normatiu, amb el progressiu 
reconeixement de l’autoritat oficial de l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua. La primera referència en este sentit és la 
del reglament faller de la Junta Central Fallera del 1990, on 
s’aprovà que les «normes gramaticals son les establides per 
la Real Academia de Cultura Valenciana». Es tractava d’una 
nova mostra de la utilització de les Falles com a punta de 
llança per part dels sectors secessionistes. La situació es 
mantingué fins al 2002, quan la comissió encarregada d’ela-
borar el projecte de nou reglament faller, en la seua voluntat 
d’adaptar-se a la legalitat, proposà suprimir la menció a les 
normes de l’Acadèmia de Cultura Valenciana. En els debats 
congressuals hi hagué algunes veus contràries que defen-
saren la continuïtat d’esta normativa, però la nova situació 
legal derivada de la creació de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i el fet que la Junta Central Fallera és un organisme 
que forma part de l’Administració local foren elements deter-
minants perquè finalment desaparegueren estes referències 
i que, també en este punt, les falles s’adaptaren al nou marc 
jurídic. Finalment, en una solució de compromís, s’aprovà la 
redacció següent: «Sin que ello afecte en absoluto a la liber-
tad de expresión de todas y cada una de las Comisiones Fa-
lleras, la Junta Central Fallera, como organismo autónomo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, se acomodará, en 

cuanto a la ortografía y vocabulario de la lengua valenciana, 
a lo que dictamine la Academia Valenciana de la Lengua, ex-
presándose, hasta tanto se produzca tal dictamen, de la for-
ma que lo viene haciendo tradicionalmente.» De fet, en els 
textos en valencià, la Junta Central Fallera seguix la normativa 
oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les protestes 
per este fet són cada volta més minoritàries i residuals.
Finalment, s’ha d’assenyalar que, així mateix, els reglaments fa-
llers d’unes altres localitats on també es parla de l’autoritat lingüís-
tica són testimoni de l’adaptació de les falles al nou marc. Així, es 
parla de «les Normes de Castelló, reconegudes per la Conselleria» 
(Cullera), «les normes ortogràfiques que avala la Generalitat 
Valenciana» (Alzira) o «las dictadas por la Academia Valenciana 
de la Lengua», com diu el reglament de Sagunt, que va més enllà 
i hi afegix: «las fallas que no la cumplan [la normativa de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua], no podrán participar en los concur-
sos donde se evalúe la lengua, como pueden ser los concursos de 
Llibret, Narrativa y el Certamen de Poesía».
D’altra banda, amb el desenvolupament de les noves tecnologies 
de la informació i comunicació, les comissions falleres han anat 
obrint diversos llocs web per a transformar-los en canal de difu-
sió de les seues activitats. Des de l’aparició d’estos webs fa prop 
d’una dècada, any rere any ha crescut de manera considerable el 
nombre de falles que han obert un espai propi en Internet, on po-
dem trobar tant situacions lligades als aspectes rituals i protocol-
laris de la festa (les falleres majors, els monuments fallers, him-
nes, salutacions, la història de les falles o de la comissió...), com 
també un àmbit de comunicació i socialització entre els fallers 
(notícies, convocatòries, activitats, fòrums, àlbums de fotos...). Si 
bé és cert que la majoria d’estos continguts estan presents també 
en els llibrets, pensem que una anàlisi de l’ús del valencià que fan 
les comissions falleres en els webs resulta interessant, perquè ací 
apareixen en un context associat a la modernitat i als avanços 
tecnològics, mentre que el llibret és un suport que molts associen 
a la tradició i el ritu.



Hem analitzat 189 llocs web, que corresponen aproximadament a la 
meitat de les 382 comissions que en l’exercici 2007-2008 pertanyien 
a la Junta Central Fallera (pertanyents a les poblacions de València, 
Burjassot, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella). Esta mostra cobrix 
pràcticament totes les falles que tenen un lloc web oficial actua-
litzat (no hi hem inclòs aquells llocs personals o els que únicament 
contenien blocs, àlbums de fotos o fòrums). Del total de llocs, un 
nombre elevat, 115 (60,86%), tenen els continguts exclusivament en 
castellà. A estos hem de sumar-ne 25 (13,22%) que fan un ús majo-
ritari del castellà i normalment reserven el valencià a les parts amb 
un contingut ritual (himnes o informació de les falleres majors, fo-
namentalment). Per contra, només 15 comissions (7,93%) tenen el 
web exclusivament en valencià. A més, nou webs (4,76%) fan servir 
majoritàriament el valencià i tenen una part mínima dels textos en 
castellà. D’altra banda, hi ha 12 comissions (6,34%) que el tenen en 
versió bilingüe valencià i castellà i 13 webs (6,87%) que tenen al-
guns continguts en valencià i d’altres, en castellà.
En un altre nivell, també resulta oportuna l’anàlisi dels webs de 
les 10 juntes locals falleres que disposen d’este instrument de 
comunicació, informació i divulgació, atés l’elevat nombre de 
visites que reben. D’estos 10 llocs, cinc oferixen els continguts 
només en valencià (són els de les juntes locals de Cullera, Gan-
dia, Tavernes de la Valldigna, Torrent i Sagunt). N’hi ha quatre 
que tenen versió bilingüe, amb una casuística diversa: el d’Al-
zira oferix la documentació administrativa només en valencià, 
en el de Borriana les notícies només apareixen en castellà, el 
de Dénia presenta també una versió en anglés i, finalment, el 
de València té alguns continguts només en castellà i oferix les 
notícies en valencià amb retard respecte a la versió en castellà 
(l’absència de versió valenciana del web de la Junta Central 
Fallera des de la posada en marxa, l’any 1999, va motivar di-
verses queixes davant de l’Ajuntament i el Síndic de Greuges; 
finalment, el gener de 2005, sis anys després, començaren a 
incorporar-s’hi continguts en valencià). Per últim, només hi ha 
un web únicament en castellà, el d’Alfafar. Precisament, només 
els webs d’Alfafar i València són els que utilitzen la denomina-

ció en castellà de la festa (fallas) en el seu domini d’Internet, 
mentre que les altres juntes locals han registrat el seu domini 
amb el nom en valencià (falles).
Pel que fa als mitjans de comunicació, s’ha de dir que la festa de 
les falles genera una atenció tal que fa que un gran nombre de 
mitjans escrits i audiovisuals, públics i privats, dediquen espais 
o programes específics a informar-ne. Com a norma general, es-
tos programes especialitzats seguixen les pautes lingüístiques de 
cada mitjà, raó per la qual utilitzem majoritàriament com a llengua 
vehicular el castellà, tret de la informació que oferix Radiotelevi-
sió Valenciana. Potser resulta més interessant analitzar quin és el 
comportament d’aquelles publicacions especialitzades que abor-
den de manera monogràfica la festa fallera. En este sentit trobem, 
d’una banda, publicacions produïdes amb criteris empresarials 
orientats al gran públic, que empren de manera quasi exclusiva 
el castellà (Actualidad Fallera, Fiestas y Sociedad o Top Festa). 
D’altra banda, però, també hi ha publicacions més orientades cap 
als aspectes culturals de la festa, d’una distribució més reduïda, 
que fan de l’ús del valencià com a llengua vehicular un dels seus 
trets distintius (Revista d’Estudis Fallers, Pensat i Fet, Marxa Po-
pular Fallera o Cendra). Un cas particular és el de les publicacions 
de l’editorial Bayarri: mentre que una de les seues capçaleres (El 
Turista Fallero) es publica majoritàriament en castellà, perquè té 
una part important del seu mercat en els turistes i visitants, l’altra 
(Falla Crítica) dóna llibertat als seus col·laboradors perquè escri-
guen en la llengua que vulguen.
A més a més, hi ha un grup de publicacions periòdiques dependents 
d’institucions falleres, com són fonamentalment les distintes juntes 
locals falleres. Seria el cas, per exemple, dels llibres fallers, de 
caràcter anual, o de publicacions en format de revista, com ara El 
Pepito de Gandia. En el cas de València, farem una breu referència 
comparativa en el temps sobre els diversos usos lingüístics que es 
donen en Llibre Faller, publicació oficial de la Junta Central Fallera. 
Així, l’any 1996, l’esmentat llibre, que constava de 318 pàgines, tenia 
el 43,2% d’estes en valencià, el 26,4% en castellà i el 33,4% de pàgi-
nes mixtes (en les dues llengües alhora). La publicitat representava 



el 2,5% del llibret, però el 87,5% de les pàgines estava en caste-
llà. Pel que fa al Llibre Faller del 2008, constava d’un total de 399 
pàgines, de les quals 353 estaven redactades en valencià (88,4%), 
encara que la major part eren esbossos i fotografies amb peus de 
foto, i 33 pàgines estaven redactades en castellà (88,2%). La resta 
(un 3,4%) no tenia cap text. El bloc publicitari incloïa set pàgines 
(1,7% del total), de les quals cinc eren en castellà (71,4%) i dues, en 
valencià (28,5%). En tot cas, sí que s’aprecia un avanç notable de 
l’ús valencià, ara clarament majoritari, que a més es presenta quasi 
normativitzat en la majoria de textos.

Al llarg de tot l’any, una comissió fallera estàndard du a terme un 
seguit d’activitats culturals molt variada, entre les quals n’hi ha 
algunes d’específiques que adquirixen una especial dimensió pel 
fet d’anar associades a l’ús del valencià. D’estes destaquen, es-
pecialment, els llibrets de falla, les representacions teatrals i els 
concursos literaris. 
Pel que fa als llibrets, que apareixen vinculats al mateix origen de 
la festa fallera, s’ha d’assenyalar la forta relació que mantenen 
amb la literatura popular, tot i que l’evolució posterior els carac-
teritza com un subconjunt específic i epigònic d’este gènere. Pel 
que fa als aspectes formals, hem d’assenyalar que el nucli inicial 
del llibret (l’arxiconeguda explicació i relació de la falla) estava 
acompanyat des dels primers moments per uns versos marginals 
laudatoris i uns altres en els quals els fallers expressaven una 
concepció del món fatalista i hedonista. En una fase posterior, el 
llibret s’enriquix amb uns altres elements que li conferixen un cert 
valor simbòlic davant de la comissió i el veïnat (la poesia a la fa-
llera major, la salutació al barri, el programa de festejos o l’himne i 
l’escut de la falla). Per últim, hi ha la incorporació de la publicitat, 
important font d’ingressos per a la comissió.
Esta estructura es mantingué pràcticament inalterada al llarg del 
segle XX, però des dels anys setanta, paral·lelament al que passa 

amb uns altres elements de la festa fallera, s’han proposat algu-
nes alternatives al model tradicional de llibret, les quals plantegen 
concepcions més àmplies que van més enllà dels versos explica-
tius. Dos models han servit de referència a estes transformacions: 
els llibres de festes i les revistes falleres. També cal assenyalar 
que, gràcies als llibrets, el valencià tingué una presència pública 
en la societat, progressivament desvalencianitzada, de la post-
guerra. Ara bé, s’ha de pensar que, si es tolerava la utilització del 
valencià, això responia al seu caràcter inofensiu, perquè l’apari-
ció d’esta llengua en una manifestació festiva no feia perillar la 
situació de subordinació respecte del castellà.
En l’estudi realitzat el 1996 sobre l’ús del valencià en els llibrets de 
la ciutat de València (Borrego, Hernàndez, Marín i Mesa 1996) es 
va definir un perfil estàndard de llibret faller, caracteritzat per un 
predomini contundent del castellà (68,7% de les pàgines) davant 
del valencià (31,1%). El perfil estàndard base era el d’un llibret 
amb 84,4 pàgines, de les quals 26,3 estaven en valencià i 58, en 
castellà. Per blocs, el bloc comercial era el més nombrós (55,2% 
de les pàgines), seguit del quotidià (29,3%) i el ritual (13,9%). En 
el bloc ritual, la presència del valencià era la més aclaparadora 
(93,2%) davant del castellà (6,7%), xifres que es reforçaven amb el 
fet que el 41,1% del valencià de tot el llibret estava concentrat ací 
i tan sols l’1,3% del castellà. Pel que fa al bloc comercial, passava 
a l’inrevés, és a dir, el castellà representava el 96,9% davant del 
3% de valencià, mentre que el 77,9% del castellà del llibret esta-
va concentrat en este bloc davant de l’escàs 5,3% de valencià. 
A partir d’estes dades se subratllava la funció discriminatòria del 
valencià dins del llibret, ja que estava clarament present en l’àmbit 
faller, especialment en el ritual, però gens en l’àmbit extrafaller 
que dóna suport econòmic a la comissió.
En el mateix estudi es concloïa que l’ús del valencià en les Falles 
de la ciutat de València era generalment inferior al del castellà 
i estava dins del comportament general de la població del cap i 
casal. Pel que fa al nivell escrit, la generalitat de publicacions 
repetia el mateix comportament, encara que açò era molt més 
acusat en aquelles que no pertanyien a les comissions falleres. 



Tanmateix, en els llibrets, publicació emblemàtica i paradigmàti-
ca de les comissions, hi havia un predomini destacable del cas-
tellà, si es considera la superioritat del bloc comercial sobre els 
blocs quotidià i ritual i festiu, raó per la qual, si afegim que la 
majoria de comunicacions internes i externes de les comissions 
es feien en castellà, s’observava un fenomen d’especialització 
funcional o ús diferencial en funció de les finalitats, els tipus i 
els destinataris dels missatges. Amb tot, si se separa el bloc co-
mercial de la resta, atés que en este no pot influir tant la comis-
sió, s’observava un predomini clar del valencià en els llibrets. 
Això mostra que, pràcticament en tot l’àmbit geogràfic faller de 
València, el valencià era pels volts del 1996 bastant usat en els 
blocs específicament elaborats per les comissions, encara que 
un altre tema fóra la receptivitat del mateixos fallers i del veïnat 
al contingut en valencià dels llibrets.
En aquell moment també es feia esment que el valencià emprat 
per les comissions falleres no estava totalment normativitzat, sinó 
que es manifestava una anarquia o caos lingüístic, atesa la vigèn-
cia d’un conflicte lingüístic en el món faller. En tot cas, l’alt per-
centatge d’ús escrit del castellà semblava apuntar a una realitat 
que tendia a evitar possibles conflictes lingüístics pel que fa al 
valencià usat. En realitat, esta circumstància semblava ser una 
conseqüència de la situació de postergació del valencià en tot el 
nostre territori. Pel que feia al nivell oral, per les dades fragmen-
tàries obtingudes s’observava que no hi havia correspondència 
entre la declaració oficial d’intencions dels fallers (plasmada en el 
reglament faller) de potenciar al màxim l’ús del valencià i l’ús real, 
ja que en línies generals no es complia la declaració oficial. 
Dissortadament, no s’ha pogut elaborar una investigació que repli-
cara amb les mateixes condicions metodològiques la investigació 
del 1996, raó per la qual, més que fer una comparació sistemàtica, 
sols podem apuntar algunes intuïcions fonamentades en el segui-
ment quotidià del tema. En este sentit, en primer lloc, no sembla 
que el perfil estàndard dels llibrets s’haja modificat en excés, fins i 
tot es poden haver accentuat els trets de ritualització del valencià 
escrit, com també ocorre amb el valencià oral. Això no obstant, sí 

que s’aprecia una major normativització lingüística, especialment 
des que la Junta Central Fallera passà a emprar la normativa ofi-
cial. Això no lleva que les ortografies més o menys caòtiques o 
crítiques amb l’oficial encara gaudisquen d’un considerable espai 
en els llibrets de falla.
Incidint sobre el tema esmentat del valencià no normatiu, s’ha 
de dir que el tradicional concurs de llibrets que Lo Rat Penat 
convoca des del 1903 continua sent el que més participació 
suscita entre les comissions falleres del cap i casal. En el seu 
moment, este concurs fou determinant per al manteniment d’un 
ús normalitzat del valencià durant el franquisme i hi participa-
ren destacats poetes i intel·lectuals valencianistes de l’època. 
Amb tot, els inicis de la batalla de València i de l’ofensiva del 
secessionisme lingüístic, que va començar a la darreria dels 
anys setanta, va fer que l’anarquia lingüística desplaçara el va-
lencià normatiu del concurs de llibrets pràcticament fins a l’ac-
tualitat. L’adopció, per part de Lo Rat Penat, de la normativa de 
l’Acadèmia de Cultura Valenciana ha fet que els poetes festius 
associats a este àmbit copen els guardons, condicionant les 
expectatives de premi de les comissions a la seua contracta-
ció. Això podria explicar l’elevada participació de comissions 
de la ciutat de València en el concurs de Lo Rat Penat, mentre 
que no superen la vintena les falles del cap i casal que parti-
cipen en els substanciosos premis de llibrets de la Generalitat. 
Més encara si considerem que Lo Rat Penat atorga 198 premis 
(entre extraordinaris, principals i accèssits), cosa que repre-
senta un gran percentatge de possibilitats de rebre premi per 
part de les comissions concursants. S’ha de comentar també 
que alguns del premis atorgats per Lo Rat Penat estan patro-
cinats per institucions (l’Ajuntament de València o la Diputació 
de València) o empreses públiques (Radiotelevisió Valenciana) 
que, d’esta manera, estan concedint ajudes públiques a obres 
que no seguixen la normativa oficial.
En este sentit, no sorprén comprovar que dels 198 premis atorgats 
per Lo Rat Penat en el seu concurs, un total de 101, és a dir, el 51% 
del total, els acaparen només cinc poetes festius (Donís Martín, 



Anfós Ramon, Joan Antoni Alapont, Rafael Melià i Ferran Gil). A 
més a més, si dels 198 excloem els premis per a autors novells, 
el percentatge és del 64,7%, cosa que suposa quasi un oligopo-
li dels premis. Això també fa intuir que el nombre de poetes que 
continuen utilitzant el valencià no normatiu és escàs, fins al punt 
que només 19 poetes es repartixen els 156 premis de les seccions 
de poetes no novells (8,2 premis per poeta). En la secció novell 
la situació diferix substancialment, amb 21 poetes premiats per a 
42 premis atorgats. La pràctica totalitat dels poetes forma part de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Valenciana, que té en el món 
de les Falles una derivació en la Taula Valenciana d’Autors Tea-
trals, que des del 2001 dota un dels premis del Concurs de Teatre 
en Llengua Valenciana que convoca la Junta Central Fallera. 
Fora de l’àrea d’influència de Lo Rat Penat, també hi ha un 
grup de poetes que empren el valencià normatiu i que, a poc 
a poc, han anat obrint-se un espai dins de les comissions fa-
lleres de València i de la resta de la Comunitat Valenciana, 
que compten amb ells alhora d’encarregar-los els versos dels 
seus respectius llibrets. És el cas de Josep Martínez Izquierdo, 
Antoni Lluís Martínez, Salvador Bolufer, Jesús Català Gor-
gues, Josep Lluís Sirera i Remei Miralles o Josep Enric Gon-
ga, entre d’altres destacats.
Des del 1993 també es convoquen els premis de la Generalitat 
Valenciana per a la promoció de l’ús del valencià en les Falles, 
que ha aconseguit mobilitzar un nombre creixent de comissions 
de tota la Comunitat Valenciana. Així, si l’any 1993 hi participaren 
47 comissions amb els seus llibrets per a un total de 20 premis i 
una dotació inicial de 10.968 euros, el 1998 ja hi participaven 99 co-
missions i es concedien 30 premis per una quantia de 29.149 euros. 
L’any 2004 la xifra de participants fou de 151 llibrets, amb 36 premis 
i una dotació de 36.800 euros, i encara que els anys següents baixà 
una mica la participació (133 comissions el 2005, 129 el 2006 i 119 
el 2007), l’any 2008 s’ha assolit un nou rècord, amb 155 comissions 
participants, 54 premis concedits i una despesa de 48.900 euros. 
La participació ha crescut, sobretot, fora de la ciutat de València, 
especialment a les comarques de la Safor, la Costera, l’Horta, la 

Plana Baixa, la Ribera i el Camp de Morvedre, concretament en 
ciutats com Gandia, Xàtiva, Torrent, Borriana, Alzira o Sagunt. Hui 
en dia és un concurs molt consolidat i amb un prestigi ferm, que fa 
que cada any moltes comissions esmercen esforços en els llibrets 
de falla per a donar-se a conéixer en l’activitat cultural i literària 
en valencià.
Pel que fa al teatre dins de les Falles, tal com ja s’ha asse-
nyalat en un altre lloc (Borrego i Hernàndez 1999b), es trac-
ta d’una activitat molt rellevant dins de la festa i una de les 
que més ha aportat a la conservació i conreu del valencià en 
les Falles. Així, a més dels típics sainets costumistes que ja 
les comissions començaren a representar en els anys vint i 
trenta del segle passat, en els anys cinquanta feren la seua 
aparició els apròposits fallers, peces teatrals exclusivament 
dissenyades per a una única representació en els actes de 
presentació i exaltació de les falleres majors de comissió o 
de la ciutat. Al llarg dels anys cinquanta i seixanta, el teatre i 
les presentacions falleres restaren ancorades en les carac-
terístiques referides, amb una nòmina d’autors molt reduïda (Ra-
fael Martínez Coll, Vicent Vidal, Jesús Álvarez Aparicio, Josep 
Bea Izquierdo o Jesús Maroto i González), sense que s’ope-
rara cap renovació temàtica i sense procedir a una efectiva 
normalització del valencià. Però el 1972, la falla Corretgeria-
Bany dels Pavesos, amb el suport de destacats representants 
de la intel·lectualitat valenciana, intentà capgirar la situació 
organitzant un concurs de teatre en valencià, on destacava 
la innovació, la qualitat i la correcció de la llengua. L’intent 
fou avortat el 1974 per la Junta Central Fallera, en un context 
cultural que preludiava la famosa batalla de València. A més, 
com a resposta, la Junta va crear el Concurs de Teatre en 
Llengua Valenciana. El resultat a llarg termini fou la persistèn-
cia de l’antic model teatral, que sols començaria a ser tren-
cat, molt parcialment, a final dels anys setanta i mitjans dels 
anys huitanta per algunes atrevides comissions i per l’efímera 
formació, el 1984, del Teatre Estable de les Falles.



A banda de les diverses mostres que les falles feien per a continuar 
el model del teatre valencià, el concurs oficial ha representat una 
alternativa en potència a la mateixa tradició teatral del sainet i 
una renovació del repertori d’obres i d’autors. Moltes comissions 
falleres han optat per la representació de les obres d’un reduït 
grup d’autors valencians contemporanis, com ara Juli Leal, Rodolf 
Sirera, Manuel Molins, Carles Alberola, Pasqual Alapont, Carles 
Cano, Paco Zarzoso o Chema Cardeña. D’altres, han representat 
traduccions al valencià de textos de Woody Allen, Fassbinder, Fer-
nán Gómez, John Gay, Jaime Salom, Gilherme Figueiredo, Franca 
Rame, Eugene Ionesco, Miguel Delibes, Enrique Jardiel Poncela, 
Sam Shepard, Aristòfanes, Jean Genet, José Sanchis Sinistierra, 
Dorothy Parker, Christopher Durang o Dario Fo. Destaca, així ma-
teix, la iniciativa de la Falla Creu i Mislata a la hora de convocar 
el Concurs de Teatre Vila de Mislata, l’any 1981, certamen nascut 
com a subsidiari de l’organitzat per la Junta Central Fallera, a fi 
de cobrir l’afició local pel teatre, que amb el temps esdevindria 
el concurs de teatre aficionat de major prestigi de la Comunitat 
Valenciana entre els de les seues característiques, tot i que pro-
gressivament anaren desapareixent de la programació els grups 
de teatre fallers.
Igualment, el model de presentació fallera rebria una gran es-
penta amb Josep Alarte i Querol i la Falla Na Jordana a partir 
del 1977. Este autor, un dels màxims exponents de la genera-
ció perduda d’escriptors que assajaren durant la dècada dels 
cinquanta del segle XX l’escriptura d’un nou teatre de tesi o de 
divertimento, amb la seua producció fallera (La milotxa, 1977; 
L’estopí, 1978; Festivàlia, 1979; Les bonicors, 1980; Xim-pum, 
1981; El cabasset, 1982; Oh!, 1983; L’auca, 1984; El tapet, 1985; 
La manta, 1986; Com?, 1987; Xe!, 1988, o Mentiroles?, 1991) va 
marcar una experiència renovadora, des del punt de vista es-
tructural, que va fer patent una temptativa de renovació i de 
canvi en la producció teatral fallera. L’intent de redreçament 
avançà bàsicament per diverses vies: la lluita per a assolir 
una llengua teatral normalitzada que trencava els motles del 
sainet, la substitució del model de la tòpica revista valenciana 

pel de l’òpera rock, el tractament de temàtiques comprome-
ses que ultrapassaven els límits del pur folklorisme festiu i el 
risc d’apostar per la sobrietat i la senzillesa davant del bar-
roquisme consubstancial a este tipus de manifestacions fes-
tives. Posteriorment, la influència d’Alarte s’ha deixat notar 
en el món teatral faller en autors com ara Hernán Mir o Paco 
Pellicer, que troben el seu contrapunt en la producció fallera 
a l’ús de prolífics autors com ara els germans Josep i Rafael 
Melià Castelló, Donís Martín o Josep Bea Mataix.
Actualment, a més de la participació en el concurs de tea-
tre o en el concurs d’apropòsits per a presentacions falleres 
(desplegat en les categories de teatre i sala de festes des de 
mitjans dels anys huitanta del segle passat) les comissions de 
falla de València centren la seua activitat teatral en les exalta-
cions, les recents presentacions de maquetes o el concurs de 
declamació. De la mateixa manera, les falles de les comarques 
desenvolupen la seua activitat teatral en concursos promoguts 
per les respectives juntes locals falleres, com ara el concurs 
de teatre Ligorio Ferrer de Gandia, així com en la resta d’acti-
vitats ja esmentades.
A banda de la participació en els concursos de llibrets, teatre i 
presentacions, les comissions munten obres en valencià al llarg 
de l’exercici o recitals de poesies, dins dels seus casals o en el 
marc de setmanes culturals. En altres casos, editen butlletins in-
terns on hi ha una certa presència del valencià, i algunes comis-
sions intenten normalitzar fins i tot les seues actes o documents 
interns. A més a més, algunes comissions organitzen activitats 
orientades expressament al foment del valencià i la seua relle-
vància històrica, com és el cas del Tirant de Lletra, lectura col-
lectiva del Tirant lo Blanc organitzada per la Falla Na Jordana, 
o la Mostra de Llibrets de la Comunitat Valenciana, que des del 
2006 es fa a Gandia, organitzada per la Junta Local Fallera i l’Asso-
ciació d’Estudis Fallers, per a posar en contacte i comunicació 
totes les comissions que fan un especial treball en la promoció 
del llibret de falla i del valencià.



Pel que fa a les activitats culturals i de difusió del valencià, en 
l’última dècada s’han posat en marxa diversos concursos i premis 
literaris que tenen esta finalitat i que, a més, tenen el valor afegit 
de ser iniciatives que bastixen una xarxa de col·laboracions amb 
escriptors, col·lectius culturals, el camp de l’ensenyament, insti-
tucions, empreses i associacions diverses. Es tracta de projectes 
que transcendixen l’àmbit estrictament faller i aconseguixen pro-
jectar-se sobre el conjunt de la societat.
Una de les iniciatives capdavanteres és la de l’Associació Cultural 
Premi Iaraní, que l’any 1996 va posar en marxa un guardó destinat 
a premiar un article escrit en valencià que tractara sobre el món de 
les Falles i estiguera publicat en un llibret de falla. Si en els primers 
anys l’àmbit del premi Iaraní estava circumscrit a les comissions 
falleres de Gandia, a partir de la cinquena edició (2000) la convo-
catòria s’amplià a les comarques centrals (amb la participació de 
falles de Tavernes de la Valldigna, Oliva, Xeraco, Dénia i Xàtiva). Fins 
al 2005, data de l’última edició, la participació en el concurs es va 
estabilitzar entre els 40 i 50 articles anuals. L’autor de l’article rebia 
un escut (Iaraní d’Or) i un pergamí, i la comissió guanyadora un pre-
mi en metàl·lic, que començà sent de prop de 900 euros i que l’últim 
any fou de 1.500 euros. Entre els premiats podem citar Tomàs Llopis, 
Joan Iborra, Gabriel Garcia Frasquet, Josep Enric Gonga, Nèstor 
Novell o Enric Ferrer Solivares. Reprenent la idea del premi Iaraní, 
des de l’any 2008, la Junta Local Fallera de Gandia i l’Ajuntament de 
Benirredrà convoquen un premi al millor article sobre tema faller 
publicat en un llibret de falla de Gandia, amb un primer premi de 
1.200 euros i un segon de 600 euros a la comissió de la falla gua-
nyadora, i un pergamí acreditatiu a l’autor de l’article. En la primera 
edició s’han presentat 33 originals.
També promogut per l’Associació Cultural Premi Iaraní, des del 
1998 es convoca el premi de poesia Joan Climent, amb la fina-
litat de potenciar la poesia publicada en els llibrets de falla de 
les comarques centrals. Fins ara, la participació ha sigut de 20 a 
30 treballs en cada edició. L’autor del poema guanyador rep una 
escultura original i la comissió editora del llibret una premi en 
metàl·lic, que en les últimes edicions ha sigut de 1.000 euros. Esta 

iniciativa ha contribuït a impulsar i renovar la poesia de temàtica 
fallera, amb la participació com a guanyadors de noms destacats 
de la poesia valenciana (com ara Josep Piera, Maria Josep Es-
crivà, Josep Lluís Roig o Àngels Gregori). Els premis Iaraní i Joan 
Climent han rebut la col·laboració total de la Junta Local Fallera 
(encarregada de l’organització) i del Centre d’Estudis i Investigaci-
ons Comarcals Alfons el Vell.
Un altre guardó poètic en les falles, en este cas centrat en la poesia 
satírica, és el premi Malva, convocat conjuntament des del 2007 
per la Falla Plaça de la Malva d’Alzira i l’Associació d’Estudis Fa-
llers. Està adreçat a totes les comissions de falla de la Comunitat 
Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’este gènere po-
ètic de llarga tradició històrica i popular. Este premi, a més, des-
taca perquè implica en una activitat fallera institucions i entitats 
diverses (les regidories de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament 
d’Alzira, i la col·laboració de Bancaixa, la Mancomunitat de la Ri-
bera Alta i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura).
El cas de la ciutat de València presenta unes característiques par-
ticulars que dificulten l’aplicació d’este model: una realitat social 
diferent, amb un ús menor del valencià; el desacord, encara, en-
tre el món de la festa i certs sectors culturals, i el desinterés que 
mostren les institucions i els òrgans rectors de la festa. No obstant 
això, en els últims anys hi ha algunes iniciatives que intenten ex-
plorar el camí emprés en unes altres comarques.
Així, seguint la línia del premi Iaraní, trobem el premi Soler i Godes 
al millor article de tema faller publicat en un llibret de falla. Convo-
cat i organitzat des de l’any 2005 per l’Associació d’Estudis Fallers, 
ha tingut el patrocini de l’editorial Carena en les dues primeres 
edicions i de l’editorial Denes en les dues següents. L’àmbit d’este 
premi se circumscriu a la comarca de l’Horta i la ciutat de Valèn-
cia, zones, especialment esta última, on la presència d’articles en 
valencià en els llibrets de falla és més aïnes escassa. La dotació 
econòmica del guardó és de 300 euros per a l’autor de l’article 
premiat i 300 euros per a la comissió de falla que el publica. En la 
curta vida del premi Soler i Godes, la participació ha augmentat any 



rere any (des dels 17 originals de l’any 2005 fins als 30 de l’edició 
del 2008).
També resulta destacable el certamen de narrativa curta en 
valencià que es convoca dins dels premis Gàbia de les Arts. 
Organitzat per la Falla Trinitat-Aboraia del cap i casal des del 
2006, ha aconseguit la implicació en el jurat a títol personal 
de representants de la Universitat de València, l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i la Junta Central Fallera, entre d’al-
tres. Es concedix un primer premi de 1.000 euros, un segon de 
500 i un tercer de 300.
D’altra banda, tot i que el premi està adreçat a obres escri-
tes tant en castellà com en valencià, s’ha d’esmentar també el 
concurs de contes d’ambientació o tema faller de la revista El 
Turista Fallero (que té la seua àrea d’infuència bàsicament a la 
ciutat de València), convocat des del 1999 i dotat amb un premi 
de 300 euros i la publicació en este anuari. Si bé el conte faller 
era un gènere de gran vitalitat en els anys vint i trenta del segle 
passat, en la postguerra entrà en una progressiva decadèn-
cia, accelerada a partir de la dècada dels seixanta, de manera 
paral·lela a la de les publicacions falleres i tantes altres formes 
d’expressió de la cultura popular. Però pensem que, més enllà 
de les vicissituds del gènere, la referència a este concurs re-
sulta interessant pel que fa als índexs d’ús del valencià, perquè 
en els últims anys hi ha hagut un augment notable de la parti-
cipació d’originals escrits en esta llengua. Així, si en les cinc 
primeres edicions (1999-2003) hi hagué en total huit contes en 
castellà i només dos en valencià entre els contes guanyadors 
i finalistes, esta tendència es capgira a partir del 2004 fins a 
l’actualitat, període en el qual trobem només un conte escrit en 
castellà i 13 en valencià.
De vegades, les comissions de falla són el vehicle per a orga-
nitzar activitats diverses de promoció de la lectura i la literatura 
entre els menuts. Algunes d’estes iniciatives depassen els límits 
de les comissions organitzadores i fan partícips els alumnes de 
les escoles i centres educatius de la seua zona d’influència, in-
dependentment que siguen fallers o no. És el cas del concurs de 

narrativa Vicent Ribes, un dels capdavanters en este treball, que 
vol estimular la creació literària i l’ús del valencià entre xiquets i 
joves. Organitzat per la Falla Corea de Gandia des del 1988, pre-
mia contes breus que tinguen com a tema central les Falles. Està 
dirigit a alumnes de la comarca de la Safor que cursen des de 
tercer d’Educació Primària fins a quart d’Educació Secundària 
Obligatòria (de 9 a 16 anys), els quals participen en quatre cate-
gories diferents. La participació és molt elevada: als organitza-
dors arriben cada any entre quatre-cents i cinc-cents treballs. 
Cada any es publica un llibre que recull els contes guanyadors 
i finalistes, amb una tirada de 800 exemplars. En les 11 edicions 
convocades fins ara, el concurs Vicent Ribes ha rebut el suport 
econòmic de diverses institucions (la Conselleria d’Educació o 
l’Ajuntament de Gandia), entitats i empreses privades. Per a edi-
cions futures, els organitzadors es plantegen explorar les possi-
bilitats que oferix Internet.
A Alzira hi ha els Premis Literaris Infantils que, des del 2006, 
convoca la Falla el Mercat. A banda de l’objectiu d’educar 
en valors com ara la solidaritat o la igualtat entre sexes (esta 
és la temàtica de l’última edició), la finalitat és també pro-
moure l’ús del valencià, com també l’interés per la lectura i 
l’escriptura entre els escolars que estudien entre tercer i sisé 
de Primària a la comarca de la Ribera. Una volta més, estem 
d’una iniciativa cultural que partix d’una comissió de falla i es 
projecta sobre el conjunt de la societat, i que aconseguix im-
plicar diverses institucions, associacions i empreses: els or-
ganitzadors tenen el patrocini de les regidories de Cultura i de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira i la col·laboració 
del grup editorial SM i de la Fundació Bromera per al Foment 
de la Lectura, entre d’altres.
Els concursos literaris no són l’única iniciativa adreçada als 
menuts que organitzen les comissions de falla. En els últims 
anys, la Falla la Malva d’Alzira ha inclòs en els seus llibrets 
unes guies didàctiques per a treballar diversos aspectes a 
partir dels temes tractats en els llibrets o en les falles in-
fantils. L’any 2006 va ser el quadern Falles i poesia, a càrrec 



d’Enric Xavier Ferrús i Antoni Lluís Martínez; el 2007, un cò-
mic i guia didàctica per a commemorar el Vint-i-cinc d’Abril i 
la Guerra de Successió, elaborada per Aurelià J. Lairón Pla, 
Mai Hidalgo Escribà i Josep Antoni Fluixà, i el 2008, la guia de 
sensibilització ecològica L’aigua i el mar: un tresor per a tots, 
acompanyada de l’obra de teatre infantil Perill a la mar, escri-
ta expressament per Enric Lluch a partir de l’argument de la 
falleta infantil de Falla la Malva d’aquell any.
És interessant, també, analitzar quin és l’ús del valencià en els 
llibres sobre les Falles editats en les dues últimes dècades. En 
el cas de les obres publicades per editorials privades, el predo-
mini del castellà és aclaparador. En el cas de les edicions fetes 
amb la participació d’institucions públiques, resulta il·lustratiu 
comparar el que passa en comarques com ara la Safor amb la 
política seguida a la ciutat de València. Així, en el primer cas 
tornem a trobar l’esperit de col·laboració entre institucions i 
associacions diverses, que es plasma en la coedició anual d’un 
llibre per part de l’Associació Cultural Premi Iaraní, la Federa-
ció de Falles de Gandia i el CEIC Alfons el Vell. Com a resultat, 
des del 2000 s’han publicat nou llibres, sempre escrits en va-
lencià i de tema relacionat amb les Falles: història, teatre, poe-
sia, música, tècniques en la construcció de falles... En canvi, a 
la ciutat de València, en el cas de la Junta Central Fallera i de 
l’Ajuntament (a través de la Regidoria de Festes i Cultura Po-
pular i la de Cultura), el castellà és la llengua majoritària en la 
qual es publiquen els llibres sobre la festa de les Falles (i també 
sobre unes altres celebracions festives) i respon a l’absència 
d’una política clara de promoció del valencià per part d’estes 
dues institucions. De fet, en este cas, si s’han publicat llibres 
en valencià ha sigut per voluntat expressa dels autors.

De resultes de les anteriors consideracions, podem arribar a 
una sèrie de conclusions que esperem que puguen obrir fu-
tures vies d’investigació, per a aprofundir en el coneixement 

d’una realitat lingüística, la de les festes, fins al moment molt 
poc treballada. Així, en primer lloc podem suggerir que, en ter-
mes generals i com a tendència clarament remarcable, s’es-
tà produint l’avanç d’una ritualització del valencià en la festa, 
d’acord amb la que, potser, també es dóna en la societat en ge-
neral, davant de l’avanç de la castellanització, sols que la festa, 
en ser en si mateixa un ritual o conjunt de rituals, es prestaria 
molt més a la ritualització de la llengua minoritzada. 
En segon lloc, en relació amb la situació anterior, s’està produint un 
avanç de la patrimonialització de la llengua, en funció de la seua 
minorització i els riscos que corre en una societat dominada pel 
castellà i l’anglés. Este seria un factor positiu de preservació, però 
limitat i configurat per la mateixa minorització del valencià (ja que, 
en certa manera, a una menor minorització correspon una menor 
patrimonialització i a una major minorització, major patrimonialitza-
ció defensiva, a diferència del castellà, que posa en pràctica una 
patrimonialització defensiva respecte a l’anglés, però expansiva 
respecte a les llengües menys importants que el castellà).
Com a dada positiva, hi ha una creixent col·laboració entre les as-
sociacions festeres i diverses institucions, empreses i associacions 
culturals per a crear espais compartits des dels quals poder dur a 
terme activitats culturals que duen implícita la promoció del valen-
cià, les quals aconseguixen tindre una projecció directa en l’àmbit 
festiu i alhora també s’estenen sobre el conjunt de la societat. En 
este sentit, tot i que les iniciatives partisquen de les comissions fes-
tives, és necessari la implicació i el suport de les institucions. 
A més a més, s’ha de valorar, especialment pel que fa al cas de les 
Falles, que s’haja separat la qüestió de l’ús del valencià del debat 
identitari, així com l’acceptació del marc legal i normatiu. 
En tot cas, s’ha d’insistir en la necessària inversió d’esforços i re-
cursos destinats a aconseguir un coneixement en profunditat de la 
situació de l’ús del valencià en les festes valencianes, per a poder 
realitzar reflexions molt més acurades i matisades, amb les desit-
jables conseqüències en matèria de política lingüística per part de 
les administracions públiques sobre el complex i ric entramat asso-
ciatiu festiu. 
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JOAN JOSEP TRILLES I FONT

Resseguint la geografia i la història festera t’adones que festa i 
cultura van del bracet. La festa forma part de la tradició i les ar-
rels dels nostres pobles. La llengua ha estat un element identitari 
dintre de les festes a casa nostra.
Quan la dictadura feia i desfeia, quan en el sistema educatiu estava 
prohibit el valencià, quan en les relacions socials emprar la nostra 
llengua semblava propi de gent de classe baixa o de poble, quan 
el valencià només subsistia a la llar, les festes dels nostres pobles 
acollien el valencià com a llengua vehicular. Sols cal fer una mi-
radeta als llibrets i programes de moltes de les festes valencianes 
per a comprovar que, tot i de forma minoritària, el valencià tenia 
presència consolidada, il·lustres lletraferits valencians han escrit 
en llibrets i programes festers de ciutats i de pobles petits.
Molts són els actes festers que es podrien posar d’exemple a l’ho-
ra de fer palesa la presència del valencià al món fester. El teatre 
en seria un cas. Els grups de teatre, de professionals i d’afeccio-
nats, sempre han representat les seus obres en valencià dintre 
dels programes de festes dels pobles. Potser els mantenidors dels 
actes oficials parlaven en castellà, però a sota de l’escenari el 
valencià rajava de forma natural. Amb la democràcia i la llibertat 
la nostra llengua ha pogut pujar també als escenaris, agafar el 
micròfon i fer-se sentir.
El tòpic ancestral que a la festa tot és disbauxa i xerinola no encai-
xa amb la realitat actual de les festes valencianes. Els col·lectius 
festers en són la primera prova. Els festers, a més a més de pas-
sar-s’ho d’allò més bé, també s’impliquen en la cultura popular del 
poble valencià. No debades, molts col·lectius de la festa estan re-
coneguts oficialment com a associacions culturals.

El conreu de la nostra llengua ha estat una constant comuna a 
les festes de les comarques d’Alacant, Castelló i València. Les co-
missions de fogueres i barraques d’Alacant, els casals fallers de 
València i les gaiates i colles de Castelló, desenvolupen una feina 
important envers la cultura i la llengua. Cartells, llibrets, progra-
mes, actes i activitats diverses, premis i concursos literaris, llocs 
web i blogs... són la mostra que el valencià està present al món 
de la festa.
Sóc de Castelló i he viscut les nostres festes des que era un nadó. 
No puc concebre-les sense la seua vessant identitària. El territori, 
la vestimenta, els menjars, les tradicions i la cultura popular... i 
la nostra llengua, són els aspectes cabdals que, barrejats amb el 
divertiment, l’enrenou, el bullici i les relacions humanes, fan de la 
Magdalena les festes que m’estime.
A Castelló gairebé totes les agrupacions festeres constituïdes fan 
servir topònims locals en valencià a l’hora d’identificar-se. Les 
gaiates, l’ens més representatiu de les festes de la Magdalena, 
amb els seus noms ens recorden que la ciutat, a poc a poc, s’ha 
fet creixent per tot arreu: Brancal de la Ciutat, Fadrell, Porta del 
Sol, Hort dels Corders, Farola-Ravalet, Cor de la Ciutat, Portal de 
l’Om, L’Espartera, El Toll, El Forn del Pla, El Grau, Censal, Castàlia, 
Sequiol, Rafalafena, Tir de Colom, Crèmor i La Cultural. 
El mateix passa amb l’associació Festes de Carrer i Barris de Cas-
telló, associació cultural que inclou 22 festes i que mou més de 
2.000 persones. L’exitència de totes aquestes està documentada 
des de finals del segle XIX, i han estat recuperades en la dècada 
dels 60. En aquests carrers i barris la gent es compromet amb la 
recerca dels costums i de les tradicions dels seus avantpassats. 
La nostra llengua, la del nostre poble, està present en totes les 



seues activitats i en els noms: Verge de la Balma, Sant Francesc, 
Santa Bàrbara, Monges Caputxines, Sant Fèlix Cantalisi, Verge del 
Lledó, Sant Roc del Raval, Sant Roc de la Vila, Grup Sant Agustí i 
Sant Marc, Sant Nicolau, Portal de la Puríssima, Sant Roc Cassola 
Canyaret, Sant Roc del Pany de Sant Doménec, Sant Antoni, Sant 
Roc Vora Séquia, Sant Blai, Sant Vicent, AA. VV. Verge de Lledó, 
Sant Cristòfol...
Al món de les colles la presència de la llengua encara és més pu-
nyent. L’objectiu de la majoria d’aquestes és aconseguir un bon 
equilibri entre festa i cultura. La Federació de Colles de Castelló, 
formada per 130 associacions culturals, està reconeguda per la 
Generalitat Valenciana des de fa 15 anys. La Federació no sols col-
labora i participa en les festes de la Magdalena, sinó que al llarg 
de tot l’any organitza altres activitats socioculturals, com ara la Nit 
de Sant Joan, el Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado, la 
Nit Medieval, la Pujada al Fadrí i l’Escola Municipal de Dolçaina i 
Tabal de Castelló. També edita diferents publicacions en valencià, 
com per exemple la revista de festa i cultura Plaça Major o la pu-
blicació Al voltant del nom de les Colles.
En aquest darrer treball trobem tota la diversitat dels noms de les 
colles: Canya, Matapoll, Garxolí del Senillar, El Pixaví, Els Borinots, 
Pasparís, Cap de Suro, Cassola, L’Aljama, Polseguera, Carril i Via 
Ampla, Xavaloies, Pastoret, Catxirulo, El Magre, El Mitget, etc. 
Denominacions que tenen a veure amb la botànica, la fauna, la 
història, la mitologia, la toponímia local, etc. Localismes, locuci-
ons i frases fetes; oficis, renoms i malnoms, sons... Un ventall ben 
ampli de registres lingüístics que deixa palés que el món festiu i el 
valencià van de la mà.



ALBERT ALCARAZ I SANTONJA

Si fem una ullada al nostre costumari festiu amb intenció d’ana-
litzar-lo per a conéixer en quin estat es troba l’ús del valencià, 
podem constatar que a data de hui l’escenari que se’ns presenta 
sembla ser d’una més que acceptable normalitat, sobretot si el 
comparem amb altres àmbits de la nostra societat, com l’Admi-
nistració pública o els mitjans de comunicació de masses. Cert 
és que fa temps que la nostra societat ha assumit que la llengua 
pròpia de la festa és el valencià. Per això, a ningú li estranya 
que actes com la Crida de les Falles o el Pregó de les Festes de 
la Magdalena es facen en valencià. O que l’himne de les Fogue-
res d’Alacant o de la festa d’Alcoi es canten, des de 1929 i 1917 
respectivament, en valencià. O que amb paraules pròpies, quasi 
totes transcrites de manera directa de la forma oral, com cremà, 
despertà, mascletà, entrà, filà, enfarinà, matxà, banyà, albà o 
roà, s’identifiquen, ací i arreu del món, els actes més caracterís-
tics del nostre calendari festiu.
La veritat és que si la nostra llengua sempre ha ocupat un paper 
irrellevant en l’àmbit públic valencià, a la festa aquesta posició 
secundària sempre ha estat un poc temperada. Això sí, l’ús oficial 
de la llengua es reduïa només a algun que altre acte de caire 
poc seriós com sainets, cançonetes i comèdies que se n’eixien 
de l’oficialitat de la festa. Les excepcions dels himnes abans ci-
tats, de la missa del dia de sant Vicent Ferrer, d’alguns miracles 
i misteris com el d’Elx, de la revista satírica Pensat i Fet i d’algun 
article publicat en valencià normatiu a revistes i programes de 
festes, eren només excepcions en un món on la norma sempre 
era el castellà. 
La realitat hui, en canvi, ha experimentat una considerable millo-
ra. Molta de la literatura festiva que s’inclou en llibrets, revistes i 

programes de festes es realitza en valencià. El mateix ocorre amb 
elements i aparells de la festa com ara foguera, falla, carxofa, ma-
grana, cadafal o gaiata i amb els noms identificadors de grups ce-
rimonials (porrots, angelets, dimonis, muixerangues, cirialots, etc.) 
i de les companyies, comparses o filaes (Contrabandistes, Mase-
ros, Estudiants, Pirates o Moros Vells, per citar-ne uns exemples), 
que solen escriure’s en valencià. A més a més, no hem d’oblidar 
que la televisió autonòmica dedica gran quantitat de programació 
a emissions festives, moltes en directe, que la majoria dels llocs 
web de les associacions festeres es poden consultar en valencià 
i que aquesta sol ser la llengua vehicular de comunicació entre 
els festers. Tanmateix, encara resta camí per a poder constatar 
l’existència d’un escenari de plena normalitat.
Prenguem com a exemple el cas concret de les festes de Moros 
i Cristians. Aquesta festa, que se celebra en vora dues-centes 
poblacions valencianes, finalitza la seqüència ritual amb els 
actes de les ambaixades, parlaments entrecreuats entre mo-
ros i cristians que escenifiquen les antigues lluites medievals 
entre els seguidors de la creu i els de la mitja lluna; un acte 
que, llevat d’algunes excepcions, es relata per norma en cas-
tellà. Només en algunes poblacions, com ara Aielo de Malferit, 
Albaida, Benigànim, Benissa, l’Olleria, Montaverner, Oliva, Pa-
terna, Torrent, Alaquàs, Camp de Mirra, Castelló de la Ribera o 
el Campello, les ambaixades són en valencià. A aquests pobles 
cal afegir els casos d’altres poblacions com Agullent, Elx i Cre-
villent que en realitzen alguna en llengua pròpia (la cristiana, 
les dues primeres i la mora, la tercera) i Alcoi, Ibi i Benidorm, 



que introdueixen alguns paràgrafs en valencià, encara que en 
gran part són en castellà.1

Al contrari, la resta de poblacions, especialment aquelles amb 
una història festiva més que centenària, es resisteixen a intro-
duir canvis idiomàtics, i de contingut, als textos de les seues 
ambaixades. L’argument que s’utilitza, tot i acceptar que en la 
majoria de casos aquests textos estan carregats d’anacronis-
mes històrics, és que aquests s’han dit «des de sempre» (les 
primeres ambaixades impreses són les d’Alcoi, 1838, i Onil, 
1848; la resta s’escriuen al llarg del segle XIX) i que els pobles 
les han interioritzat tant, fins i tot memoritzant-les, que formen 
part de la memòria col·lectiva de la festa. Així que, tant siga 
per raons estètiques o de defensa de la tradició, poblacions 
com Alcoi, Ontinyent, Bocairent, la Vila Joiosa o Banyeres de 
Mariola mostren reticències a un canvi idiomàtic total en les 
ambaixades. Cert és que durant els darrers anys hi ha hagut 
intents, però cap d’aquests s’ha portat a terme. Només una ex-
cepció, Cocentaina, que fa dos anys va donar un important pas 
endavant, que va encarregar i va posar en escena uns nous 
textos en valencià i adaptats a la pròpia història local. 
Així que arribat a aquest punt, u no pot deixar d’alimentar el debat. 
Personalment, amb el goig que em produeix poder escoltar cada 
dia més ambaixades en valencià, u és conscient que ens trobem 
davant d’un assumpte si més no complex, al mig d’un escenari on 
termes com tradició i canvi es troben en constant tensió. 

1. Dades extretes del llibre Textos de la embajadas de la fiesta de Moros y 
Cristianos, UNDEF (Unió Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians)/
Diputació Provincial d’Alacant, Petrer, 2003. 

Si durant els darrers anys s’han anat consolidant canvis im-
portants quant a l’ús del valencià a les nostres festes, no hem 
d’oblidar que aquests han estat possibles gràcies que han 
nascut des de dins del col·lectiu fester. És cert que les admi-
nistracions locals i l’autonòmica han jugat un paper important, 
enguany es compleixen vint-i-cinc anys de l’aprovació de la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, i que amb el seu impuls 
almenys s’ha contribuït a la dignificació i normalització de l’ús 
de la llengua als distints àmbits de la societat valenciana, però 
sense l’interés i la voluntat del mateix col·lectiu fester no s’ha-
guera arribat a l’estat actual. Així que en el cas concret que 
ací ens ocupa, el de les ambaixades de moros i cristians, el 
que cal és encoratjar els festers a protagonitzar els canvis i els 
dirigents festers a encapçalar-los i assumir-los. Per a seduir-
los, quin argument millor que l’exemple de Cocentaina i el de la 
vintena de poblacions que, a data de hui, escenifiquen la seua 
història en la que des de fa quasi huit segles és la seua llengua 
pròpia, el valencià.



ALFONS LLORENÇ

Al llarg de l’oprobiosa, uns grans cartells, dotats de psicodèli-
ca fluorescència i més pròpia de casino o motel nord-americà, 
presidien el presbiteri de la basílica de Santa Maria d’Elx durant 
la celebració de la Festa. Per a escarni de tots i mortificació de 
molts, estaven en castellà —com no!—, «Silencio», i s’activaven, 
encenent-los i apagant-los, en notar qualsevol murmuri. Més que 
procurar que s’escoltaren millor els cants assumpcionistes, crec 
que eren tocs d’atenció perquè es «guardara la debida compostu-
ra» en el temple; resultava un senyal del menyspreu del nacional-
catolicismo a la llengua de la Festa, una mostra d’acatament de la 
injusta persecució franquista de les llengües i les seues obres per 
part d’aquell Estat genocida amb els pobles i les cultures.
La Festa, coneguda com a Misteri d’Elx, ha constituït, durant anys 
de vexació i d’ignomínia, una de les poques aparicions públiques, 
dignes i solemnes d’una llengua prohibida, una de les poques ma-
nifestacions en plenitud d’una cultura marginada, una exaltació 
d’un poble invisibilitzat. És per això que la Festa d’Elx es convertí 
en insígnia de la llengua i les seues creacions, senyera contra el 
menyspreu o la persecució i en divisa de la unitat contra la irraciona-
litat. Segell dels orígens del poble valencià i encarnació viva de 
la nostra supervivència i de la perduració dels distintius d’uns 
països, de la resistència del poble, de tot un poble davant de la 
decretada despersonalització.
Això no ha lliurat la Festa de la imposició d’un embolcall castellà i 
castellanista. En primer lloc, els que interpreten els papers de les 
Maries o dels àngels moltes voltes no arriben a comprendre el que 
entonen i es refugien en interminables «eeeeee, aaaaaa, ooooo», 
com si només el castellà poguera assolir la normalitat de posseir 

vocals i consonants; realment no canten les ben antigues, fona-
mentals i belles lloances, les taral·legen, i els fidels no saben què 
anuncia l’arcàngel de la magrana o quin és el desig que li ha vingut 
al cor a la Marededéu. Encara no s’ha pensat en cursos de valen-
cià per a cantors o en l’exigència que aquests manifesten nivells 
acceptables de domini i comprensió de la llengua, igual que han de 
demostrar en la prova de veus o en la prova de l’àngel la capacitat 
d’entonar correctament o de conjurar el vertigen. La UNESCO, el 18 
de maig del 2001, va distingir la Festa d’Elx com a Obra Mestra del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Tornem a llegir: Patri-
moni Oral! I l’oralitat és la valenciana, no la castellana. La llengua 
en el reconeixement de la UNESCO —i en la Festa— és, doncs, es-
sencial. Ull i cura amb la llengua —ingredient bàsic—, no siga que 
es perda la condició de patrimoni de la Humanitat.
Hi ha, a més, afegitons impropis. Així, al començament del Misteri 
i, a vegades, al final, des de fa una trentena llarga d’anys, s’han 
infligit unes monicions, amb vocació i duració de sermó, en espa-
nyol i anhel castellanitzant a càrrec del representant en el cadafal 
del braç eclesiàstic. En emprar el monsenyor la llengua que consi-
dera i utilitza com a primera, principal i única oficial, sense voler o 
volent, discrimina, menysprea i posposa l’idioma de la Festa. Amb 
això crea una situació típicament diglòssica: amb dues llengües i 
dues funcions, de llengua principal i secundària, dominant i subal-
terna; i la dominada és la del Misteri. 
En quaranta anys d’homilies fora lloc s’ha estat incapaç d’adonar-
se que la Festa no necessita cap explicació, la Festa és l’explicació. 
Misteris com la Festa d’Elx tenen vocació pedagògica, volen expli-
car, escenificar un dogma i facilitar la comprensió i l’apropiació po-
pular. Amb la qual cosa, de devots i fidels, es passa a espectadors i 



partícips. I el temple deixa de ser lloc d’iniciats per tal de convertir-
se en espai d’encontre ciutadà: l’església és carrer; la nau, pati; el 
presbiteri, escenari; l’altar, alcova i dormitori. Res separa el drama 
de la funció litúrgica; l’aplaudiment és pregària i el crit, invocació.
Els sermons introductoris resulten també antilitúrgics. La Festa 
és una paralitúrgia íntimament unida al cant de Vespres, per cert, 
entonades en castellà —alguna volta s’introdueix algun motet en 
valencià—, no en llatí com abans, ni en la llengua de la Festa. Les 
consuetes ho reiteren amb contundència i claredat: «acabades 
Vespres ix la Maria» (la Vespra) o «acabades Vespres, se diuen 
completes, van los capellans a vestir-se d’apòstols» (la Festa). És 
litúrgia. És un tot. No hi ha possibilitat d’introduir cap lliçó, cap tall, 
cap parèntesi. És que la lliçó és la pròpia representació. I per això 
es fa. I per això entra dins del cant litúrgic i és com la seua plas-
mació, l’expressió plàstica dels temes de les hores canòniques, de 
les quals seria la seua prolongació catequètica.
Les addicions poden resultar un atemptat al monument. Cal tenir 
en compte, sempre!, que la declaració de monument de la Festa 
comprén el Misteri i els seus temples, la qual cosa implica que 
no es poden agregar ingredients que no fixen les consuetes i que 
la mateixa Santa Maria queda protegida per un paraigües civil, i 
no únicament en mans del clero. Caldrà repetir-ho, la Festa d’Elx, 
des del 1931, és Monument Nacional Històric Artístic i li afecta 
plenament tota la legislació sobre béns i patrimonis culturals. I, 
en la Festa, els carreus, les dovelles i els arcs són les paraules, 
les solfes, els gests i els vestits, que en 1994 es van canviar, sense 
més ni menys, per tal d’aconseguir més vistositat, una major es-
pectacularitat televisiva, que no pot justificar cap arbitrarietat.
Va ser abans la Festa d’Elx que la tele; i el Misteri és una cerimònia 
viva, reiterada i tradicional, no un Estudio Uno, ni un nou muntat-
ge d’una tragèdia antiga ni una reconstrucció arqueològica d’un 
primitiu drama; l’audiovisual, doncs, ha d’adaptar-se a la litúrgia, 
i no al revés. Qualsevol canvi ha d’ésser per a restaurar i han de 
projectar-lo especialistes, discutir-lo i proposar-lo les institucions 
representatives i aprovar-lo la suprema autoritat en matèria de 
patrimoni. Si a la portada gòtica d’una catedral s’instal·laren fi-

nestrals d’alumini amb persianes americanes de plàstic, es para-
litzaria l’obra i es repararia el greuge.
El Misteri és mare de la música, embrió de l’òpera, llavor del tea-
tre, pare de l’espectacle, i molt més, però, al capdavall, no és més 
que litúrgia en valencià. I la seua música, la seua llengua estan 
clarament fixades. Com els gests i, fins i tot, el vestuari, que és la 
indumentària cerimonial catòlica, amb la pròpia evolució i algun 
popular anacronisme. Però una estola no es pot transfigurar en un 
fulard o una bufanda; no es tracta de cercar contrasts cromàtics, 
és que els colors, i els mateixos vestits, són els que corresponen a 
les exigències i normes de l’acció litúrgica. 
Es falsifica el drama litúrgic en obrir la porta a intervencions ex-
cèntriques en el vestuari, en la llengua, en el moviment escènic i 
en els gests —no són abraçades les salutacions apostòliques, és 
el vetust ritu de la pau—, també heretats de la litúrgia. Ni la for-
ma de cantar, ni els cants, ni tant sols les paraules, ni la mateixa 
llengua, concorden amb els estàndards de la internacional, mo-
derna, anglosaxona i, sobretot, globalitzadora escola de l’òpera 
rock dels Superstars, que no és el referent. La Festa és la Festa. 
El merescut reconeixement internacional és una oportunitat per a 
una convenient i necessària restauració d’abillaments, diccions, 
accions, melodies, que retorne al Misteri tota la grandesa de la 
seua identitat, que és l’única que li proporciona universalitat. 
El mateix 15 d’agost representa una festa cívica de primera magni-
tud. La Mare de Déu d’Agost és una marca clara de la nostra nació 
i de la seua configuració, dels orígens. El rei Jaume I, repoblador 
i colonitzador, fundador, feia beneir les mesquites mahometanes 
com a esglésies cristianes dedicades a «Sancta Maria». Ens ho 
escriu en la Crònica: «En totes les viles que grans fossen, que Déu 
nos havia donades guanyar de sarraïns, havíem edificada església 
de Sancta Maria». Al s. XIII l’Assumpta va florir per Europa i fou 
un emblema dels canvis, d’una nova mentalitat, que eclipsaven 
el món feudal, els seus castells i monestirs per a configurar les 
ciutats, la burgesia, els convents mendicants, les catedrals i unes 
formes més democràtiques de governar. Al nostre rei li agradava 
profunditzar en arrels i sincronitzar amb contemporaneïtats, i va 



engendrar amb la Dormició els regnes de Mallorca i València, as-
senyalant el seu ingrés en la història i a Europa. 
A Elx, de fet, es creia que la Festa anava unida a la conquesta de 
la ciutat per Jaume I. Són insistents els cronistes que expliquen 
(1623) que l’homilia de la diada «no tracta solament de la festivitat 
present, sinó de la fundació, antiguitats i noblesa de la Vila d’Elx». 
És com el perdut Sermó de la Conquesta amb què València cada 
9 d’octubre feia memòria, en valencià, dels orígens i cantava les 
excel·lències del cap, el casal i el Regne. Malgrat això, en Santa 
Maria d’Elx —tampoc la Seu de València, consagrada per Jaume I 
a l’Assumpta— ni l’homilia del dia 15 ni la resta de la missa major es 
fan en valencià, com a molt es tolera una lectura —i no la principal, 
l’Evangeli— en valencià. No obstant això, a l’octavari —del 16 al 22 
d’agost— a l’Assumpció d’Elx, feta en castellà, sí que es canten el 
goigs en valencià, sense que els fidels, però, coregen la tornada.

Alcoi reviu cada Nadal el Betlem de Tirisiti. El Betlem porta la petja 
del moment de la configuració moderna de la ciutat, el del seu ma-
jor esplendor, la revolució industrial del segle XIX. L’escena vol ser 
l’oberta entrada d’un hostal, on es trascolava part de la vida ciuta-
dana i de l’oci dels ciutadans. Ens vol explicar els nadals alcoians 
de l’època, incloent, com un parèntesi, una típica dramatització 
dels pastorets, un tòpic pessebre, sense participació; un retaule, 
una exposició imposada pel narrador, com passa a les esglésies 
a les catequesis. Curiosament, la part costumista és en valencià a 
l’estil alcoià, mentre que el relat evangèlic, sagrat, és en castellà, 
tot un document sociolingüístic de la diglòssia de l’església valen-
ciana. Potser estiga també condicionat per la prohibició borbòni-
ca de l’11 de març de 1801 de «representar, cantar ni baylar piezas 
que no sean en idioma castellano».
Recull i exposa el costumari nadalenc del vell Alcoi amb les formes 
del sainet del XIX, tan estés i acceptat, i en aquest context és on 
situa el llegendari relat del naixement de Jesús de Natzaré. Tota 
una novetat, la d’anticipar-se al teatre dins del teatre. El protago-

nisme és per a la fonda i els hostalers. El Tirisiti no naix a l’interior 
del temple per a passar a l’atri i, amb Trento, a la plaça, el betlem 
alcoià naix inserit en ambient laic i amb vocació de tindre la seu 
al carrer. Per això els dogmes nadalencs els posa entre cometes i 
en castellà i, per contra, promou la participació dels espectadors 
en contar-nos trets de la societat i la vida alcoiana del segle del 
maquinisme, fent l’ullet a algun assumpte d’actualitat.
El relat de base bíblica beu de les mateixes fonts que el teatre 
hagiogràfic de l’edat mitjana: els evangelis canònics, però, ben 
especialment els apòcrifs, recollits per la Llegenda Àuria de Va-
razze i divulgats des de l’edat mitjana per sermons i sermonaris, 
vides de sants, tan abundants en la literatura valenciana, repetits 
per la narrativa popular i fins fa poc contats pels avis al racó del 
foc. De tot aquest univers naix el Betlem de Tirisiti, nom que li ve 
del nom de la desvergonyida hostalera, que és també el que reben 
els titelles a Catalunya, Mallorca i València, dites teresetes. 
Pessebres de titelles se’n conserven també a Varsòvia i Lieja des 
de fa segles. El Tirisiti alcoià manté pervivències del teatre medie-
val i alcoianitza els misteris de la naixença del Messies, situant el 
temple primigeni de la cova als peus de la Mariola i fent-la visitar 
per sant Jordi i els seus moros i cristians, incorporant bromes es-
pontànies i sàtires carnestoltenques locals. És aquest localisme el 
que l’internacionalitza i el converteix en patrimoni de la Humanitat. 
És aquesta alcoianitat fonda i no vergonyant la que el constitueix 
en record ple de grandesa de les nostres arrels i homenatge ple 
de dolçor i encís a la cultura del poble valencià.

La festa de Sant Vicent Ferrer (1350), el primer valencià canonitzat 
que va desplaçar sant Jordi del seu patronatge sobre el Regne, al 
cap i casal té un caràcter ben particular: es dramatitzen al carrer, 
en valencià i a càrrec d’infants els seus miracles. Nasqueren al 
segle XV i cresqueren especialment al segle XIX als mateixos calius 
que les falles i el sainets. Els seus arguments arranquen de la ca-
terva de portents atribuïts al frare Ferrer al llarg dels temps. Per 



a la canonització, l’església li’n va reconéixer 873, ni un més ni un 
menys. Li n’endossaren d’altres sants i, fins i tot, els propis dels 
déus pagans. Superaria el mateix Jesús de Natzaret. Sant Antoní, 
després d’un rigorós examen, assenyala que hauria ressuscitat 
almenys vint-i-cinc morts. Fra Lluís de Granada diu que feia mira-
cles amb la mateixa facilitat que «nosaltres alcem un dit». El ca-
nonge Sanchis Sivera ja demanava en 1896 que s’escrigués «una 
història sense miracles puix tota ella és un miracle continu». 
De fet, les hagiografies oficials, amb totes les benediccions i im-
primàturs eclesiàstics, apareixen repletes de fets fora de la raó i la 
lògica, atés que «el miracle era quan no feia miracles». Ja abans 
del part, sa mare no notava cap de pes, però sí que sentia «lla-
drucs del seu ventre com d’un mastí». En nàixer ja curava «només 
llepant les ferides». Contra la fam, forçava l’arribada de vaixells 
plens de blat, mantenia en l’aire els manobres caiguts de les bas-
tides, produïa bacores fora de temps, conjurava tronades, tallava 
les seques, inventava fonts... Llevava i concedia la visió al cecs, 
refeia cases derruïdes, convertia l’aigua en vi, multiplicava els ali-
ments i reconstruïa i ressuscitava infants cuinats per llurs mares, 
feia ploure creus sobre les sinagogues, carbonitzava criminals, in-
terrogava morts, lliurava de gota els bisbes, allunyava la pesta, els 
ases callaven durant els seus sermons... I, fins i tot, va profetitzar, 
com recordava sovint Calixt III, que seria papa i el canonitzaria.
Però el prodigi més decisiu per a la canonització fou que els europeus 
entenien les seues homilies, malgrat predicar en valencià: «sua cata-
lana ac materna lingua fuerit semper locutus», segons la documenta-
ció vaticana. Fet que li va afegir l’aurèola de símbol de l’idioma del po-
ble. L’entenien, fins i tot, els xurros, que també són europeus, als quals 
els deia: «Vosaltres de la Serrania, qui estats enmig de Castella e de 
Catalunya, e per ço prenets algun vocable castellà e altre català.» En 
la comprensió de les prèdiques per part d’altres gents influiria, sens 
dubte, que sempre va dissertar en països de parla romànica, llengües 
aleshores poc diferenciades, i la seua prolífica gesticulació.
Els miracles de sant Vicent han vist millorar la dicció dels infants 
que els representen —una altra cosa és la llengua de relació—, la 
normalització lingüística i l’estudi de l’idioma en l’escola han estat 

favorables. Una destacada deixalla del teatre religiós medieval, 
amb tramoia complicada i apoteosi final, i un testimoni de la su-
pervivència de la llengua en els anys difícils de la persecució, que 
han identificat la capital i les seues antigues barriades amb sant 
Vicent, emblema nacional dels valencians i un dels pocs mites 
vius del País Valencià, associat, com un miracle més, a la defensa 
de la llengua dels valencians, contra la desfeta i l’extermini.
Malgrat el genocidi programat i la liquidació planificada, emociona 
sentir com Oriola encara usa, després de 300 anys, de forma pú-
blica i solemne la que fou la seua llengua única i oficial. En l’acte 
central de la festa grossa del 17 de juliol, commemorativa de la 
Conquesta, la Baixada de l’Oriol, la senyera de la ciutat, es fa no-
més en valencià. Des del balcó del consell municipal s’inquireix 
als oriolans: «N’hi ha castellans?, —No!, —Que isca l’Oriol».
Són alguns documents, testimonis d’absències i presències, d’in-
visibilitat i ostentació de paraules perdurables, la veu antiga de la 
terra, una llengua proscrita, que renova i reactualitza la cultura i 
afirma la personalitat pròpia, la identitat d’un poble, un idioma al 
qual caldrà retornar els espais d’on fou foragitat.
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L’article explica el fet lingüístic al si de l’Església en un doble vessant: el diacrò-
nic —l’evolució de l’ús del valencià dins de les institucions eclesiàstiques— i el 
sincrònic —l’ús actual de la llengua en la litúrgia i altres activitats religioses.
La història de la llengua demostra que el llatí ha sigut la llengua de cultura dels 
oficis religiosos, fins que amb el Concili Vaticà II (1962-1965) es va permetre 
l’entrada de les llengües vulgars (del mot vulgus ‘poble’). Però en el nostre cas, 
l’Església valenciana no va complir les expectatives i es va anar introduint el 
castellà com a llengua de vehiculació de l’Evangeli, una llengua que ja havia anat 
substituint el valencià en els usos de l’Església des de la desfeta d’Almansa. 
Amb l’estudi es pretén demostrar que les accions de les institucions religio-
ses no han afavorit l’ús del valencià i són els mateixos capellans o el poble 
regular els qui han mamprés iniciatives en favor de la llengua pròpia dels 
valencians a l’Església.
La segona part del treball fa una anàlisi sincrònica de l’estat actual del valen-
cià en l’Església, tot prenent com a base les investigacions que es presentaren a 
l’AVL amb el títol «Infome sobre l’ús del valencià a l’Església».
El treball conclou amb unes reflexions finals i nous reptes de futur que es poden 
resumir en tres conclusions: en primer lloc, l’escassa presència del valencià en 
les celebracions religioses, perquè el factor predominant és la voluntat del cape-
llà —la poca implicació de la jerarquia eclesiàstica no facilita la tasca. En segon 
lloc, la comunitat cristiana (capellans i fidels) demana una presència més efecti-
va del valencià i exigix textos litúrgics oficials per a les celebracions. I per últim, 
la por, la comoditat… de molts capellans i fidels que se senten còmodes amb el 
castellà i no volen obrir-se nous camins que «compliquen» l’existència.
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Les llengües innumerables que parlen els pobles han estat adme-
ses per a expressar litúrgicament la paraula dels homes a Déu i la 
paraula de Déu als homes.

Pau VI, en la darrera sessió del Concili Vaticà II

Al llarg dels últims anys, el valencià ha anat recuperant els re-
gistres que li havien estat vedats històricament. Així, ara per ara, 
l’ús del valencià s’estén a àmbits —i institucions— com és l’en-
senyament, l’Administració i els mitjans de comunicació. Però la 
presència del valencià a l’Església no gaudix d’este optimisme que 
vivim a principis del nou mil·leni.
Efectivament, tot i que des del Concili Vaticà II es va promoure 
la substitució del llatí per les llengües vernacles, les institucions 
eclesiàstiques poca cosa han fet —i este és un dels objectius de 
l’estudi que ara presentem— i les iniciatives han partit més d’inici-
atives privades: edició de textos litúrgics, catequesi, pastoral.
Al nostre parer, la normalització lingüística ha de passar forçosa-
ment per la presència natural de la llengua històrica dels valen-
cians en els actes religiosos. És un camp que cal conquistar, si 
se’ns permet l’expressió, ja que no parlem d’uns quants adeptes, 
sinó de milers i de milers de catòlics valencians i valencianes que 
setmanalment acudixen a oir missa, i els milers i milers de xiquets 
que reben ensenyament de la religió.
Tot i això, no hem de perdre l’oremus i cal que siguem ben 
conscients que el missatge evangèlic està per damunt de 
totes les apreciacions i estudis, siguen de llengua o d’esta-
dístiques. El cristià que acudix a missa, hi acudix —això sí, 
no sempre— a resar i a trobar-se amb Déu, i això és el més 
important. Ara bé, no podem estar-nos d’anomenar que hi ha 
un verdader conflicte lingüístic quan els fidels canvien de 
llengua per a resar.
L’Església, doncs, ha estat sempre de part de tots els fidels, és 
cert, però també s’ha desentés de la llengua habitual (alguns 
en dirien llengua materna, autòctona, pròpia o vernacla, com a 

sinònim de dominada) del poble valencià. Llums i ombres, gojos 
i esperances, segons el balanç que es feia de la Constitució 
Pastoral Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, resumixen la 
manera en què s’han implicat les institucions religioses res-
pecte a l’ús del valencià.

L’estudi tècnic que ara presentem té dos parts clarament defini-
des. En primer lloc, fem un esbós de l’evolució històrica —diacro-
nia— de l’ús del valencià en l’Església des dels primers temps fins 
a l’actualitat. La segona part del treball confegix un estudi de l’es-
tat de salut actual —sincrònic— del valencià, mitjançant l’anàlisi 
sociològica i filològica de l’ús real del valencià en l’Església. Com 
que disposem d’un espai limitat, completem el nostre treball amb 
una variada bibliografia i webgrafia per si calguera ampliar alguns 
continguts tractats.
Es tracta, doncs, d’un estudi (entés com a reflexió) tècnic (entés 
com a anàlisi) del valencià en l’Església valenciana (entesa com la 
comunitat de creients i les institucions que la presidixen), o siga, 
del País Valencià (diòcesis de Tortosa, Sogorb-Castelló, Oriola-
Alacant i arxidiòcesi de València).
Cal avisar, a més, que quan parlem del genèric Església (amb ma-
júscules, perquè no ens referim a l’edifici sinó a la comunitat de 
creients) ens referim específicament a l’Església catòlica, ja que 
és majoritària. Així doncs, tot l’estudi estarà basat en esta institu-
ció mil·lenària a les nostres terres.

Malgrat que el catolicisme siga la religió majoritària, volem asse-
nyalar dos treballs sobre la presència i organització d’altres con-
fessions religioses al llarg del país. 
El treball dirigit pels professors Josep Buades i Fernando Vidal 
al seu llibre Minorías de lo mayor: minorías religiosas en la Co-
munidad Valenciana editat per Icaria 2007, que fa un recorregut 



deixar constància d’una anècdota que recordem del professor 
Josep Vidal Talens quan explicava en les seues classes que els 
valencians ens hem proposat estar dividits. Dividits en el nom de 
la llengua (valencià vs català), en l’ortografia (normes de Castelló 
vs normes del Puig), en el futbol (València vs Llevant), en el nom 
del territori (Comunitat vs País), en la bandera (amb blau i sense), 
en els himnes (la Muixeranga vs Per ofrenar)… I fins i tot en el 
santuari de la Mare de Déu (per a uns la Mare de Déu del Puig i 
per a altres la Mare de Déu dels Desemparats).
Acabava dient el professor Vidal que cal reconduir les forces, cal 
vertebrar i fer convergir la identitat dels valencians. I això és el 
que l’Església valenciana podria ser capaç d’aconseguir mitjan-
çant la inclusió de la llengua del valencians en la ruta de viatge.

Una altra de les premisses que voldríem aclarir abans de passar 
de ple a l’anàlisi que ens ocupa, és la dualitat entre el llenguatge 
culte i el llenguatge popular. Quin és el valencià litúrgic? Quina 
modalitat de valencià ha d’imperar en la comunicació entre l’Es-
glésia i els fidels?
Evidentment no hi ha una única resposta a estes preguntes. Tot el 
món sap que la llengua no és un fet monolític i que no la trobem a 
cap lloc tal com la descriuen les gramàtiques. El que ens trobem 
són varietats, que depenen de dos factors: de l’usuari i del context. 
En el primer cas parlem de dialectes i tenim varietats diatòpiques 
(varien d’un territori a un altre, com el lleidatà i el manacorí, o els 
parlars d’Andalusia i la Rioja), diacròniques (varien amb el pas del 
temps, com és el cas del valencià dels avis al dels néts) i diastrà-
tiques (varien d’un estrat social a un altre, com ara un advocat no 
parla com un llaurador).
Respecte del context, que és on situem la modalitat de llenguatge 
eucarístic, ens trobem amb els registres o varietats diafàsiques 
(funcionals o estilístiques), que depenen del tema (què), del canal 
(oral, escrit…), del tenor interpersonal (grau de formalitat entre 
emissor i receptor) i del tenor funcional (objectiu de la comunicació). 

exhaustiu de la trajectòria de les distintes confessions religioses 
al territori valencià, la seua organització, activitats i relacions amb 
les institucions públiques i la societat civil. 
És de referència obligatòria un segon treball de la Universitat de 
València publicat per Tirant lo Blanch amb el títol Multiculturalismo 
y movimientos migratorios que encapçala María Luisa Jordán Villa-
campa i on participen altres professors de la Universitat que expli-
quen els moviment religiosos i la seua evolució al País Valencià.
Les confessions religioses minoritàries i els nous moviments reli-
giosos que trobem al territori valencià no mostren un compromís 
específic d’adaptar-se a la llengua vernacla dels valencians, en 
la major part de casos es tracta de religions importades d’altres 
països que prenen el castellà com a llengua vehicular. 
D’altra banda, cal fer un record als dos centres ecumènics de Va-
lència que tenen un recull de textos litúrgics en valencià, tot i que 
l’ús de la llengua vernacla en les celebracions ha estat secun-
dària: el Centre Ecumènic Interconfessional de València (CEIV), 
fundat en 1968, on destaca l’aportació de mossén Josep Espasa i 
Francisco Asensi, i el Centre Ecumènic Pare Congar de Documen-
tació Ecumènica, dirigit pel dominic Juan Bosch Navarro.1

Una altra qüestió introductòria que ens farà comprendre millor la 
situació de la llengua a l’Església és la dualitat interna que sempre 
hem patit els valencians. Si els presocràtics ja distingien entre els 
oposats que podíem trobar a la natura (aigua–foc, calent–gelat, 
sec–humit; coneixem les coses perquè tenen el seu oposat), de la 
mateixa manera sembla que l’essència valenciana queda definida 
per la divisió que presenta.
En efecte, quan diem «nosaltres els valencians», a qui ens refe-
rim? Malgrat la varietat i la quantitat de llibres publicats pel que 
fa a la identitat del poble valencià, encara no podem parlar d’una 
consciència única de pertinença a un poble. En este sentit volem 

1. http://www.centroecumenico.org/dialogo/religiones.htm



En este apartat situem el llenguatge col·loquial, el culte (jurídic, 
literari, científic) i el registre neutre o estàndard.
La llengua de l’Església no ha de ser ni massa literària ni culta,2 ni 
tampoc massa vulgar. Ha de confegir-se en sintonia amb els mit-
jans de comunicació (que vehiculen la varietat estàndard) i l’en-
senyament. La polèmica entre els partidaris d’una llengua pura o 
acadèmica i una de més acostada al poble és molt antiga (tenim 
els casos del segle XV, entre Gassull i Fenollar). Ara per ara, la 
llengua litúrgica hauria de deixar-se de polèmiques i fer ús d’una 
llengua natural, fresca, eficaç i alhora que entronque amb la tra-
dició de segles i segles.

L’expansió de l’Església durant el primer segle va usar fonamen-
talment el grec per a la predicació i per a la redacció dels llibres 
del Nou Testament. Fou durant el segle II, amb l’Imperi romà, quan 
els textos bíblics començaren a traduir-se al llatí, que era la llen-
gua que parlava el poble.
Amb la caiguda de l’Imperi romà al segle III d.C. s’obri una esclet-
xa que arribaria al desmembrament del llatí, fet que donaria pas 
al naixement de noves realitats lingüístiques que esdevindrien el 
que coneixem amb el nom de llengües romàniques. El poder i el 
prestigi que havien envoltat el llatí —element primordial de la ro-
manització— ara desapareixia.
Tot el món sap que l’Església havia adoptat el llatí com a llengua 
de comunicació. I en un cert sentit podríem dir que el cristianisme 

2. En este sentit també es pronuncia la introducció del Llibre del Poble de Déu: 
«[…] convé explicar millor el perquè del llenguatge literari a la litúrgia» (p. 19). 
Riutort es posiciona al costat dels qui defenen un valencià correcte, acadèmic, 
però sense caure en la vulgaritat ni en les incorreccions gramaticals («seria un 
pèssim servici donar-li [al Poble] un llenguatge empobrit», p. 18).

va acabar complint una funció social aglutinadora, de tal manera 
que va ser el substitut de l’acció del poder romà en la llatinització 
quan este entra en crisi. 
Amb el naixement i consolidació de les llengües romàniques (se-
gles VIII-IX), cada poble usarà la seua nova llengua mentre que la 
llengua litúrgica, bíblica i administrativa continuava sent el llatí.3

Esta separació entre llengua eclesial i llengua popular es va 
agreujar durant el segle XII. Els moviments reformistes (càtars, val-
desos, etc.) van introduir les llengües vulgars per a la predicació 
i per a les seues traduccions bíbliques. La jerarquia eclesiàstica 
va reaccionar impulsant els sermons i la literatura piadosa en les 
llengües vulgars, però va prohibir l’ús i possessió habitual de la 
Bíblia, situació que es perllonga fins al segle XVI.4

El concili de Trento (1545-1563) va marcar limitacions a la 
lectura de la Bíblia en llengua vulgar, així com a l’ús de les 
llengües vernacles en els sagraments, especialment en la ce-
lebració de la missa. La celebració del sagrament i la lectura 
de la Bíblia es feia en llatí, i les explicacions i les homilies en 
llengua vulgar.

Per tal que els fidels es presenten a rebre els Sagraments amb 
major reverència i devoció, mana el sant Concili a tots els bisbes, 
que expliquen segons la capacitat dels qui els reben, l’eficàcia i 
ús dels mateixos Sagraments, fent dita explicació fins en llengua 
vulgar, si fóra menester, segons la forma que el sant Concili ha 
de prescriure respecte de tots els Sagraments en el seu catecis-
me; el qual procuraran els bisbes es traduïsca fidelment a llengua 
vulgar, i que tots els rectors l’expliquen al poble; i, a més d’açò, 
que en tots els dies festius o solemnes exposen en llengua vul-
gar, en la missa major, o mentre se celebren els divins oficis, la 
divina Escriptura, així com altres màximes saludables; procurant 
ensenyar-los la llei de Déu, i estampar en tots els cors aquestes 
veritats, ometent qüestions inútils.5

3. A hores d’ara, la llengua oficial del Vaticà continua sent el llatí. I en llatí podem 
trobar el periòdic fet des de Varsòvia Ephemeris (http://ephemeris.alcuinus.net/) i 
Ràdio Bremen (www.radiobremen.de/nachrichten/latein/), difosa des d’Alemanya.
4. Canet i Llidó, op. cit.
5. Capítol 7 del decret sobre la Reforma, a la sessió XXIV del concili. Traducció de 



L’arquebisbe Joan de Ribera va implantar les disposicions tridenti-
nes a les diòcesis valentines amb l’edició del ritual de sagraments 
l’any 1592. El Manuale valentinum de Ribera tenia la novetat d’afe-
gir les explicacions del catecisme romà a cada sagrament, tant en 
llatí com en valencià:

Considerau ab diligència, germans, què és lo que ací fem. En 
aquest solemne ministeri celebram lo sagrament del sanct Bap-
tisme, que en lo orde dels sagraments de la sancta mare Església 
és lo primer, y en dignitat y excel·lència és molt gran, y sens ell 
ninguna persona pot alcançar la verdadera salut. Per lo sant Bap-
tisme som regenerats en nova vida, delliurats de molt grans mals 
y enriquits de molt grans béns.6

Respecte a l’ús del valencià en la predicació, seguint el mestratge 
de Vicent Pitarch (2002), s’observa una distinció entre els «ser-
mons de rutina», que era la predicació ordinària que es feia els 
diumenges i era pràcticament tota en valencià, i els «sermons 
de gala» per encàrrec, que posteriorment eren impresos, on la 
presència del valencià era mínima. La penetració del castellà en 
les trones valencianes fou possible a causa de l’absència d’unes 
pautes diocesanes en coherència amb el text tridentí abans es-
mentat.
Fins al 1707 la llengua habitual en les administracions parro-
quials havia estat el valencià, tant els sagramentals (quinque 
libri),7 com els purament administratius (racionals, llibres de 
fàbrica, confraries, almoines…), o els econòmics (censos, cap-
breus, visites d’amortització…). Seguint les investigacions del 
professor Alfonso Vila Moreno (1983), hi hagué una castellanit-
zació progressiva i intermitent dels quinque libri que arranca, 

Canet i Llidó, op. cit.
6. Reportat per Canet i Llidó, op. cit.
7. Esta denominació correspon a un llibre parroquial dividit en cinc apartats que 
registrava els que rebien els sagraments (batejats, confirmats, casats, estat 
d’ànimes i difunts) i anaven completant-se amb les dades adients.

en ocasions, des de la creació d’estos, durant la primera mitat 
del segle XVI.

El Decret de Nova Planta de 29 de juny de 1707 va tindre repercus-
sions més que conegudes en la nostra àrea. Com que va abolir els 
furs de València, així mateix els usos, costums i tribunals s’uni-
formaren segons les lleis de Castella, fet que provocà un canvi 
idiomàtic en favor del castellà.
Ara bé, segons Canet i Llidó (2007) este decret no va arribar a tin-
dre repercussió directa sobre l’administració eclesial, ja que «el 
decret de Nova Planta mantenia intacta la forma de solucionar els 
conflictes jurisdiccionals amb l’Església». Així queda expressat a 
la reial cèdula de 7 de setembre de 1707: 

Habiendo prevenido en el decreto de veinte y nueve de junio de 
este año por el cual derogué los Fueros, estilos y costumbres de 
Aragón y Valencia, […] Declaro que mi real ánimo ha sido y es de 
mantener la inmunidad de la Iglesia, personal y local, la jurisdic-
ción eclesiástica y todas sus preminencias en la posesión en que 
estaba la Iglesia en ambos Reinos, antes de la pasada turbación.

Tot això fa pensar que el valencià continuava usant-se a l’Esglé-
sia, de la mateixa manera que ho havia fet fins aquell moment. 
Però lògicament, la normalització del castellà en l’àmbit civil va 
anar introduint-se progressivament a l’àmbit eclesial.
Respecte als rituals dels sagraments que es feien en llatí i s’ex-
plicaven en llengua vernacla, a poc a poc va obrint-se pas una 
tercera llengua: el castellà. Això ho podem veure reflectit al primer 
ritual de sagraments publicat per l’arquebisbe Mayoral l’any 1746. 
Com a novetat també hem de considerar l’apèndix que s’incorpora 
al final dels llibres parroquials (quinque libri), en què junt al valen-
cià apareix la traducció en castellà. 
En altres rituals publicats des de 1811 fins a principis del segle XX, 
les explicacions en castellà van guanyant terreny al valencià. En 



te se escriban todas las partidas en lengua castellana, poniendo 
los apellidos en la conformidad que suenan en Valenciano.8

L’arquebisbe Mayoral ha estat un figura controvertida, de tal ma-
nera que s’ha guanyat la fama de tindre un «zel castellanitzador» 
com digué Fuster (1976):9 «En ésser abolits els Furs... L’Església 
ja no s’amaga d’accentuar la seva castellanització, i cap a mitjan 
segle l’arquebisbe Mayoral l’ordena taxativament pel que fa als 
documents eclesiàstics.»
D’altra banda les investigacions realitzades pel professor Vila Mo-
reno (1983) consideren que cal matisar l’acusació de «zel castella-
nitzador» per tres motius:

a) El procés de castellanització de la predicació, l’administra-
ció… havia començat abans que vinguera Mayoral.
b) L’arquebisbe Mayoral no va fer cap mandat o decret prohi-
bint l’ús del valencià, de fet ell mateix publica a l’apèndix dels 
quinque libri formularis en valencià.
c) S’haguera pogut fer ressò de la reial cèdula per a la imposi-
ció del castellà,  i no ho va fer.

El procés de castellanització en l’àmbit civil iniciat l’any 1707 es 
generalitza progressivament a l’àmbit eclesial i a partir de 1939 
l’ús del valencià a la predicació, rituals, administració parroqui-
al… desapareix completament.

El Concili Vaticà II (1962-1965) ha estat un punt d’inflexió pel que fa 
a l’ús de les llengües vernacles, precedit per un ambient de canvi 
i renovació dins l’Església. En l’àmbit valencià ens trobem amb di-
versos esdeveniments i personatges preconciliars que obrien pas 

8. Precisament no fa gaire, el Grup de Capellans de Dissabte va demanar la 
derogació d’este decret episcopal promulgat per l’arquebisbe Mayoral en 1762. 
Més informació en la notícia apareguda en el diari Levante-EMV (18-4-2007).
9. Cal advertir que, segons Fuster, una de les causes de la Decadència va ser la 
castellanització. I en bona part, esta va calar fortament mitjançant les homilies 
quotidianes de l’Església.

el ritual de l’arquebisbe Prudencio Melo de 1939 les explicacions 
en valencià desapareixen completament.
La predicació va seguir un procés de castellanització molt sem-
blant. Aquella predicació «de rutina» que es feia en valencià co-
mençà progressivament a substituir-se pel castellà, i açò provo-
cava una situació peculiar entre els fidels, ja que molts d’ells no 
entenien la llengua estranya. 
Un capellà del 1760 es preguntava:

En Cataluña, Valencia y Mallorca se habla una lengua particular; 
y aunque en las ciudades y villas principales muchos entienden y 
hablan la castellana, los campesinos no saben hablarla ni la entien-
den. En América, los sacerdotes tienen la obligación de entender y 
hablar la lengua de sus feligreses. ¿Hay que considerar a los cam-
pesinos catalanes y valencianos como de condición inferior a la de 
los indígenas americanos? [cita reportada per Vila Moreno, 1983]

Lamentablement la petició no fou atesa. Esta llengua estranya en-
cara continuava sent-ho per a moltíssims valencians a les darre-
ries del segle XIX.
Com hem pogut veure, durant segles, els fidels valencians escol-
taven les prèdiques o aprenien les oracions del cristià en una llen-
gua que no era la seua i que, en molts casos, no entenien. I esta 
situació encara es produïa fins ben entrat el segle XX. 
L’administració parroquial continua la dinàmica del canvi idiomà-
tic en favor del castellà. En la redacció dels llibres del quinque 
libri apareixen mandats del visitador dient: «Que los motes de los 
bautismos se escrivan a la letra y conforme dispone el Sínodo del 
Sr. Urbina»; o encara més clars: «en el estilo castellano, como en 
dicho Sínodo se contiene» [Vila Moreno, op. cit.].
A partir de la desfeta d’Almansa l’ús del valencià comença a redu-
ir-se per les circumstàncies civils concomitants; no obstant això 
cal dir que el moment de major castellanització va coincidir amb el 
pontificat de l’arquebisbe Andrés Mayoral (1737-1769), que va visi-
tar durant més de 20 anys totes les parròquies de la seua diòcesi i 
deixava anotat als quinque libri el seu mandat:

El idioma castellano es el que en este tiempo se ussa regularmen-
te en todos los Tribunales… Por tanto, Mandamos: Que en adelan-



a una nova mentalitat eclesial, una incipient forma d’entendre i 
viure el fet religiós cristià. 
El sacerdot valencià Vicent Sorribes i Gramatge (València, 1903-
1986) utilitzava el valencià en la seua predicació i en les celebracions 
litúrgiques a Rocafort. L’any 1951, Sorribes va publicar en llatí i 
en valencià l’Eucologi-Missal, una obra magnífica destinada a l’ús 
privat dels fidels. També va publicar el Catecisme de la doctrina 
cristiana. Primer grau, l’any 1955. I La Missa del poble, un text amb 
l’ordinari de la missa i explicacions per tal que els fidels desco-
brisquen el seu significat (Colomer 1996: 19-30). 
Altres pioners que respiren aires nous, fent ús del valencià en 
la vivència cristiana, han estat Agustín Alamán i Rodrigo, qui va 
publicar el Recull de càntics litúrgics l’any 1955, signat pel bisbe 
M. Olaechea; Josep Espasa i Signes, que impulsa una mentalitat 
oberta i renovadora al si de l’Església com a rector del Col·legi 
Major de Sant Tomàs de Villanueva, per on passaren personali-
tats com Joan Fuster i Vicent Ventura. L’any 1968, Espasa impulsa 
la fundació del Centre Ecumènic Interconfessional de València 
(Consell Valencià de Cultura, 1998; Colomer 1996: 49-55). Un home 
atrevit i valent, com ho demostra la publicació dels llibres Falseja-
ments i veritats cristianes (1969) i Què cal creure (1976).
El Concili Vaticà II, celebrat entre 1962-1965, establix l’ús de les 
llengües vernacles a la constitució Sacrosanctum Concilium, que 
tracta sobre la sagrada litúrgia, en el punt 36:

l. S’ha de conservar l’ús de la llengua llatina en els ritus llatins, 
llevat del dret particular.

2. Però, com que tant en la missa com en l’administració dels sa-
graments o en d’altres parts de la Litúrgia sovint pot ser molt útil 
al poble l’ús de la llengua vernacla, es podrà concedir més lloc a 
esta, sobretot, però, en les lectures i en les monicions, en moltes 
oracions i cants, d’acord amb les normes sobre este tema esta-
blertes per a cada cas en els capítols vinents.

S’obrin novament les portes a l’ús del valencià a la litúrgia, si bé 
és cert, esta oportunitat no ha estat suficientment aprofitada pels 
bisbes valencians.

No obstant això, la diòcesi de Sogorb-Castelló, a través del 
bisbe Josep Pont i Gol (1951-1972), va permetre que s’implan-
tara la litúrgia en valencià utilitzant els textos litúrgics cata-
lans. Este procés de normalització el va seguir el bisbe Josep 
Maria Cases Deordal publicant diversos materials catequ-
ístics i cantorals exclusivament en valencià. Amb l’arribada 
del bisbe de Cocentaina, Juan Antonio Reig Pla (1997-2005), 
l’ús del valencià a la litúrgia i pastoral va experimentar cert 
retrocés; no obstant això, des del 2003 un grup de rectors en-
capçalats pel mossén de la Pobla Tornesa10 han reactivat el 
procés per a normalitzar el valencià en la litúrgia i la pastoral. 
L’actual bisbe, Casimiro López Llorente (2006- ), oriünd de Za-
mora, ha introduït nous aires.
En este sentit volem destacar una de les iniciatives privades 
que Mn. Manuel Martín Nebot11 ha posat en marxa i és l’edi-
ció dels Leccionaris A, B i C en valencià, tot adaptant-los del 
Llibre del Poble de Déu del pare Riutort. En carta privada a 
diversos capellans, amb data de 18-9-2007, Martín Nebot in-
formava sobre el cost de l’últim leccionari que faltava per pu-
blicar, el Leccionari del Cicle A,12 el qual havia estat sol·licitat 
per 180 capellans.
Els fidels de la diòcesis d’Oriola-Alacant tampoc han tingut 
massa sort en la normalització del valencià en la vida de l’Es-
glésia. Els seus darrers bisbes, Barrachina, Álvarez i Oliver, 
tots ells forans, han marginat la qüestió lingüística. L’actual 
monsenyor, Rafael Palmero Ramos (21-I-2006), continua amb 
la mateixa línia. 

10. Garcia i Perales, J. R. i Garcia i Perales V. F (2005): «Informe sobre l’ús actual 
del valencià a l’Església (II)», a les parròquies de les comarques castellonenques. 
Beca de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hem creat un enllaç breu al web de 
l’AVL on es pot consultar el resum d’este treball: http://shortlink.co.uk/rya.
11. Manuel Martín Nebot és capellà de la Pobla Tornesa i arxiprest de l’Arxiprestat 
del Pla de l’Arc (diòcesi de Sogorb-Castelló).
12. De fet, en les primeres pàgines d’este Leccionari A es pot llegir: «2007 ad 
usum privatum». En els altres no apareix la data de publicació, però sí la mateixa 
inscripció.



Com va dir Juli Ciges a la taula rodona «Vaticà, Estat i Nacions», 
celebrada el 28 de juny de 2006 a València: «Dels vint-i-dos arque-
bisbes que el Vaticà ha nomenat per a presidir la seu de València 
en els darrers 300 anys, només dos han estat valencians: el fran-
ciscà de Penàguila Joaquín Company (1800-1813) i el cardenal En-
rique Reig i Casanova (1920-1923). Tota la resta dels arquebisbes 
ha estat de l’Espanya castellana excepte el mallorquí (encara que 
fóra resident a Madrid) Miguel Roca (de 1978-1992).»
Objectivament parlant, podríem dir que este fet ha impedit que la 
llengua del poble es normalitzara en la vida litúrgica de l’Església, 
la qual cosa s’ha agreujat més encara amb el darrers arquebisbes 
postconciliars.
Durant el mandat de l’arquebisbe Marcelino Olaechea, prenent com 
a referència la constitució conciliar SC, un nombrós grup de fidels, 
intel·lectuals i institucions demanaren que fóra adoptada la llengua 
materna dels valencians per als actes litúrgics, l’ensenyança del ca-
tecisme i la predicació. Esta demanda obeïa al temor que s’implan-
tara el castellà com a la llengua vernacla a les diòcesis valentines.13 
Un rumor que es féu realitat quan l’arquebisbe Olaechea signava la 
carta pastoral Lengua latina, lenguas vernáculas y liturgia, on s’afir-
ma (Boletín Oficial del Arzobispado, 1966: 859):

El clero valenciano sabe que sus fieles entienden bien la lengua 
vernácula oficial (castellano), que en ella rezan —y no en valenci-
ano— sus oraciones; que en ella aprendieron y aprenden la doc-
trina cristiana; que en ella leen y cursan estudios […].

Amb J. María García Lahiguera (1969-1978) s’inicia un temps 
d’efervescència quant al debat i la producció de textos litúrgics 
en valencià. En 1969 apareix l’Ordo Missae. Text Valencià, que és 
el primer ordinari adaptat a les formes dialectals valencianes i va 
estar preparat per Sanchis Guarner, Avel·lí Flors i Lluís Alcon, amb 
el suport del bisbe de Sogorb-Castelló, Josep Pont i Gol, i és editat 
per Josep Alminyana.

13. Colomer, 1996: 36-38; Vila Moreno i Vila Francés, 1998: 31-40.

En 1970 es publica l’Ordinari de la Missa,14 amb adaptacions per a 
l’ús de les diòcesis de València, Sogorb-Castelló i Oriola-Alacant, 
autoritzades pels bisbes respectius, amb totes les reformes del 
ritu efectuades pel Concili. I, simultàniament ,el pare Pere Riutort i 
Avel·lí Flors adaptaren la Pregària dels Fidels. 
L’any 1972, la Junta Diocesana d’Acció Catòlica de València pre-
senta el document L’ús de la llengua vernacla en les diòcesis de 
la Província Eclesiàstica Valentina amb el suport de monsenyor 
Josep Gea, bisbe auxiliar de València. 
El novembre de 1973, va quedar constituïda la Comissió Interdioce-
sana Valentina per als textos litúrgics en llengua vernacla (Boletín 
Oficial del Arzobispado, 1973: 836), constituïda per personalitats 
del món cultural valencià (Sanchis Guarner, Enric Valor, Francesc 
Ferrer Pastor, Xavier Casp, Miquel Adlert…) i preveres amb sen-
sibilitat cap a la llengua (Vicent Sorribes, Lluís Alcon, Avel·lí Flors, 
Pere Riutort, Josep Alminyana…). 
El conflicte lingüístic entre el model convergent (tendència a 
unificar les formes dels territoris on es parla català-valencià) 
i el model particularista (prioritzar les formes específiques va-
lencianes) té el seu reflex en l’elaboració de textos litúrgics. De 
fet, la Comissió Interdiocesana Valentina per als textos litúrgics 
en llengua vernacla acaba fragmentant-se. Xavier Casp i Miquel 
Adlert abandonen la comissió i es convertixen en abanderats del 
secessionisme valencià.
L’any 1975, fruit del treball de la Comissió, es publica el Llibre del 
Poble de Déu, una edició «declarada apta per als actes litúrgics 
fins a la publicació de les edicions cultuals valencianes», la qual 
conté un missal dominical i festiu, un cantoral popular, els rituals 
dels sagraments, la litúrgia dels difunts... 
És el moment on s’inicia l’anomenada «guerra de les misses». Jo-
sep Alminyana, en qualitat de president de la comissió diocesana 
de litúrgia, va enviar una carta a les parròquies afirmant que «el 
Llibre del Poble de Déu no contiene textos litúrgicos oficiales». 

14. Ordinari de la Missa. Missale Romanum, text valencià, Edicions Àgape, 
València, 1970.



I promou l’elaboració d’altres textos com l’Ordinari de la Missa en 
llengua valenciana. Missal Romà i el Ritual dels Sacraments en 
llengua valenciana. Ritual d’Exequies (tots dos: impremta Nácher, 
València, 1978); Els Quatre Evangelis. Traducció de la Nova Vul-
gata a la llengua valenciana, per Josep Alminyana Vallés i Lluís 
Alcon Edo (ed. Amunt el Cor, València, 1984), etc.
Tal com diu Canet i Llidó,15 «es viu un temps d’enfrontaments, acu-
sacions i textos secessionistes paral·lels, una de les pàgines més 
tristes de la nostra història».
Així doncs, el conflicte lingüístic valencià-català comença amb un 
rerefons social, que s’accentua amb les publicacions de Fuster i 
es manifesta d’una manera enèrgica en la dècada dels setanta 
amb l’anomenada «batalla de València».
Cristòfol Aguado i Medina escriu un article publicat per Oriflama 
(núm. 162, abril de 1976) amb el títol «La repristinització de l’Esglé-
sia valenciana», on deixa palés el malestar provocat pel procés de 
castellanització i confusió generat: 

D’aquesta manera, s’embruta l’emblanquinada façana de l’esfera 
de creences i sentiments que va oferir a la nostra cultura figures 
com sant Pere Pas qual, Arnau de Vilanova, Francesc Eixi menis, 
sant Vicent Ferrer, Antoni Canals, Roís de Corella, els Borges, 
sor Isabel de Villena, Bernat Fenollar, etc., i monu ments tan en-
lairats com els bellíssims temples gòtics i barrocs, els retaules, 
la Bíblia de fra Bonifaci, les Trobes e Llaors de la Verge Maria, 
el Cant Espi ritual d’Ausias, el Misteri d’Elx, el Cant de la Sibil·la, 
etc. Monuments i figures que són honor de l’Església i glòria del 
nostre poble.

Amb tot este desgavell, un fil d’esperança sorgix l’any 1976 amb la 
publicació de la revista Saó dirigida pel pare Josep Antoni Comes, 
de tal manera que es consolidà la producció de nombrosos ar-
ticles, monogràfics, quaderns… relacionats amb el cristianisme, 
amb una perspectiva progressista. Destaca la publicació de la Bí-
blia Valenciana Interconfessional (1996), que adaptava els textos 
bíblics a la variant valenciana.

15. Op. cit.

Durant el pontificat de Miguel Roca (1978-1992) es va seguir 
amb la mateixa dinàmica. I tot i haver-se promulgat la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià (1983), la jerarquia de l’Església 
continua insistint dient allò de «cuando se resuelva el conflicto 
lingüístico y la normativa esté clara… se prepararán los tex-
tos litúrgicos en valenciano». No obstant això, es publiquen 
textos secessionistes —amerats, fins i tot, de faltes d’orto-
grafia— com les Misses de sant Vicent Ferrer i de la Mare de 
Déu dels Desamparats (Arquebisbat de València, 1987). La tesi 
d’Olaechea que el castellà és la llengua vernacla dels fidels 
valencians, continuava vigent. 
El mandat de l’arquebisbe actual García-Gasco (1992-) se-
guix la tònica dels seus predecessors, mitjançant l’aprovació 
de textos amb una normativa secessionista com és el cas del 
Codic de Dret Canonic. Traduccio de la llengua llatina a la va-
lenciana, per A. Romero Torres i A. Molina Melià (ed. Edicep, 
València 1993).
Malgrat la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, mal-
grat que l’AVL aprova (per 19 vots a favor, una abstenció i un vot 
en contra), els materials preparats per la Comissió de Texts Reli-
giosos…, la jerarquia actual de l’Església continua amb el pretext 
de no prendre partit, un posicionament molt contradictori a la llum 
dels fets i molt allunyat de la realitat.
Recentment, institucions secessionistes com Lo Rat Penat han reedi-
tat, en homenatge a mossén Josep Alminyana Vallés, les seues obres 
més destacades: Missal Romà, Leccionari Complet en Llengua Valen-
ciana i les misses de sant Vicent i la M. de D. dels Desemparats.
D’altra banda, per finalitzar esta trajectòria històrica volem portar 
a la memòria la gran quantitat de bisbes valencians nomenats des 
del Concili Vaticà II. Els bisbes auxiliars: monsenyor Pla-Gandia, 
Gea-Escolano, Vilaplana-Blasco, Garcia-Aracil, Sanus-Abad, 
Murgi-Soriano, Català-Ibáñez, Escudero-Torres, Benavent-Vidal i 
Giménez-Valls, han estat, uns més que altres, impulsors del valen-
cià com a llengua de predicació i culte mentre eren capellans a la 
parròquia o superiors al seminari, però en ser mitrats, han aparcat 
la qüestió i el ressò del valencià matern ha quedat silenciat.



Amb les beques d’investigació convocades per l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua s’encetava una nova línia d’investigació per al 
valencià. Gràcies a estes ajudes, l’equip investigador format pel 
germans Vicent i Joan R. Garcia Perales elaboren, l’any 2004, un 
informe de l’ús del valencià a l’Església en els pobles de la provín-
cia de València i, l’any 2005, un informe semblant amb els pobles 
de la província de Castelló. L’any 2006 es finalitza el projecte amb 
la investigació de les parròquies d’Alacant.
Este treball d’investigació sobre l’ús del valencià a l’Església fet 
per als pobles de les tres províncies el prenem com a base empíri-
ca per a conéixer l’estat actual del valencià a l’Església.
L’objectiu fonamental del treball és comprovar l’estat de sa-
lut del valencià al si de l’Església, tant quantitativament com 
qualitativament; en este sentit, s’analitza la presència del va-
lencià en la litúrgia sacramental, en la predicació, en l’ad-
ministració parroquial i en els textos catequístics i pastorals 
emprats pels preveres.
D’altra banda, també es fa ressò de la influència de les actituds 
lingüístiques dels capellans i dels fidels envers l’ús del valencià en 
la pràctica religiosa. 

La metodologia
Es van seleccionar al voltant de 40 parròquies de cada província, 
entre les quals s’inclouen tots els pobles que fan alguna missa en 
valencià i totes les localitats que són capital de comarca. Les anà-
lisis estadístiques han estat fetes amb el programa SPSS.

Localitats de Castelló
Aín L’Assumpció
Albocàsser L’Assumpció
Alcalà de Xivert Sant Joan Baptista
Alcossebre L’Assumpció
Alfondeguilla Sant Bartomeu
Almenara Sants Joans
Atzeneta del Maestrat Sant Bartomeu
Benassal L’Assumpció
Benicarló Sant Bartomeu
Borriana La Mercé
Borriol Sant Bartomeu
Cabanes Sant Joan Baptista
Castellfort L’Assumpció
Castelló Mare de Déu del Carme
Cinctorres Sant Pere
Costur Sant Mateu Evangelista
Eslida El Salvador
Figueroles Sant Mateu Evangelista
Forcall L’Assumpció
La Mata Mare de Déu de les Neus
La Pobla Tornesa Sant Miquel Arcàngel
La Todolella Sant Bartomeu
La Torre d’en Doménec Mare de Déu de l’Assumpció
La Vall d’Uixó L’Assumpció
L’Alcúdia de Veo Sant Miquel Arcàngel
Les Coves de Vinromà Mare de Déu de l’Assumpció
Les Useres La Transfiguració del Senyor
Palanques L’Assumpció
Peníscola Santa Maria de Peníscola
Portell de Morella L’Assumpció
Ribesalbes Sant Cristòfol
Sant Mateu Sant Mateu
Santa Magdalena de Polpís Santa Magdalena
Sarratella Sant Miquel
Sorita de Morella L’Assumpció
Tales Sant Joan Baptista
Veo Sant Antoni
Vilafamés L’Assumpció
Villores Sants Joans



Localitats on s´han fet les entrevistes i s’han administrat qüestionaris.



Per a conéixer l’estat de salut del valencià a l’Església, s’han descartat 
en principi les parròquies que només utilitzen el castellà i els pobles 
de la zona castellanoparlant,16 i s’ha optat per aquelles parròquies que 
utilitzen almenys el valencià en alguna de seues manifestacions religi-
oses: litúrgia sacramental, predicació, catequesi… En este sentit, hem 
aconseguit entrevistar pràcticament la totalitat de parròquies que fan 
un ús habitual del valencià a les celebracions litúrgiques, prenent com 
a font el llistat de parròquies del web www.esglesiavalenciana.org.
Per a poder establir comparacions s’ha escollit aleatòriament un grup control 
format per parròquies on només utilitzen el castellà en els oficis religiosos.17

Insistim, en tot moment cal tindre present que l’estudi està fet sobre les 
parròquies que fan ús del valencià en almenys alguna de les actua-
cions religioses. Açò significa que en la resta de parròquies valentines 
la presència del valencià és pràcticament nul·la, tot i que en alguns ca-
sos, en els pobles valencianoparlants el capellà al final de la missa fa 
els avisos en valencià o fan alguna actuació puntual molt aïllada.

Resultats i interpretació de l’estudi descriptiu. Litúrgia sacra-
mental: misses que es fan en valencià
De les vora 2.500 misses dominicals (dissabte-diumenge) que es fan 
en tot el territori valencià, només unes 50 misses es fan en valencià, 
açò significa que només un 2% de les misses dominicals es fan en 
esta llengua. Una gran contradicció quan creuem les dades sociolò-
giques de la gent que entén, llig, parla i escriu el valencià.18

16. Generalment el pobles de domini lingüístic castellà no fan ús del valencià a les 
celebracions litúrgiques i, per tant, han estat descartats en l’anàlisi, com també hem 
descartat les parròquies que «únicament i estrictament» fan els actes religiosos en 
castellà. És evident que l’estat de salut del valencià en estes parròquies està amortallat. 
17. Un cas curiós i freqüent era que molts capellans s’han negat a atendre’ns i s’han 
posat a la defensiva esgrimint allò de: «res de res, perquè la gent no vol el valencià». 
18. Segons l’Enquesta sobre la situació social del valencià, duta a terme per l’AVL 
en 2004, estos són els resultats:

Aproximadament, tres quartes parts (76%) de la població de la Comunitat 

Fins i tot, en aquelles parròquies que fan alguna celebració en va-
lencià també el percentatge de misses en castellà és molt superior. 
Un cas paradigmàtic de l’absència del valencià el trobem a la capital, 
en concret la Catedral de València i la Basílica de la Mare de Déu dels 
Desemparats fan 20 misses dominicals (dissabte-diumenge) i cap no 
és en valencià; a la resta de parròquies del cap i casal només trobem 5 
celebracions eucarístiques dominicals en valencià.  
Un aspecte a destacar en positiu de les parròquies que fan cele-
bracions en valencià és el fet que la missa en valencià és a les 12 
del matí, fent-la coincidir amb la missa major que més afluència té, 
com és el cas de la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar.
Per províncies podem dir que l’ús del valencià a l’Església es veu amb 
més normalitat a les parròquies dels pobles de Castelló que a Valèn-
cia. A Alacant, però, l’ús del valencià és pràcticament nul i no gaudix 
de la mateixa valoració que en la resta de comarques valencianes.

Altres celebracions litúrgiques en valencià
S’observa a partir de l’estudi realitzat un increment en la demanda dels 
fidels per realitzar els batejos, les noces o les primeres comunions en 
valencià, «tot depén de la voluntat del senyor rector», tal com ens deia 
una feligresa molt velleta de la localitat castellonenca d’Eslida.
Tanmateix hi ha un sagrament que quasi tots els valencianopar-
lants el fan en valencià (si el prevere l’entén); ens referim al de la 
penitència, al moment de la confessió dels pecats, encara que els 
formularis introductoris i la benedicció final es fa en castellà.

Celebracions puntuals en valencià
En alguns pobles on es fan totes les celebracions litúrgiques en 
castellà, s’observa que determinats actes religiosos s’ha pres el 
costum de fer-los en valencià, com per exemple la missa del patró 
del poble, la missa de Nadal, el viacrucis dels joves…

Valenciana de 15 i més anys declaren entendre el valencià prou bé o 
perfectament. 
Poc més de la mitat (53%) manifesta ser capaç de parlar-lo amb total o 
suficient correcció. 
Una proporció lleugerament inferior a la mitat (47%) diu estar capacitada per 
a llegir en valencià.
Una quarta part (25%) afirma poder-lo escriure prou bé o perfectament.



La tradició de fer la missa de sant Vicent Ferrer i la missa de la Mare 
de Déu dels Desemparats en valencià només està present a la diò-
cesi de València i molt irregularment. La missa en valencià de sant 
Vicent Ferrer està molt arrelada, ja que pràcticament el 90% de les 
parròquies la fa en llengua vernacla, no així la de la Mare de Déu dels 
Desemparats, la qual no arriba al 50%. Un capellà ens explicava que 
una missa en valencià a l’any és simplement folklore, i cal preservar la 
dignitat de l’expressió de fe tant en valencià com en castellà.

El valencià en la predicació
El 60% dels capellans entrevistats utilitzaven el valencià en la seua 
predicació dominical argumentant que el missatge de fe s’entén 
millor usant la llengua del poble, tot i que la celebració eucarística 
la feien en castellà, com és el cas de Veo i Albocàsser. Tanmateix, 
altres capellans de pobles valencianoparlants deien que les homi-
lies les feien en castellà «perquè s’expressaven millor». 
En general els capellans que prediquen en valencià utilitzen un 
llenguatge popular, tot i que alguns s’esforcen per introduir parau-
les i expressions de la llengua culta. 

El valencià en les activitats catequístiques i pastorals
Són poques les parròquies que utilitzen textos en valencià per a 
la catequesi de comunió o per a la preparació al matrimoni. No 
obstant, les explicacions de la doctrina i els diàlegs solen fer-se 
en valencià en aquells pobles de domini lingüístic valencià.
Els esforços per crear materials catequètics en valencià quasi sempre 
tenen un caràcter individualista, és a dir, cada capellà va a la seua en la 
traducció de textos i elaboració de materials. No obstant, alguns mos-
sens, com el de la Pobla Tornesa, es reunixen amb els companys de 
l’arxiprestat per a treballar conjuntament en l’elaboració de textos.19

Els textos litúrgics en valencià
Anteriorment hem mencionat els diferents missals i rituals publi-
cats en valencià. En la investigació preguntàvem si coneixia i si 
utilitzava per a les celebracions algun dels textos litúrgics de la 
taula adjunta. 

19  V. S.

Taula 1. Textos litúrgics en valencià en percentatges.



Majoritàriament, a totes les parròquies de les tres províncies el 
text litúrgic més emprat per a les celebracions religioses és el 
Llibre del Poble de Déu, malgrat l’inconvenient de la grandària, 
o millor dit, de la menudesa de la lletra. Als anys 80, quan es fa 
reviure la polèmica català vs valencià, el Llibre del Poble de Déu 
fou qualificat de catalanista i proscrit; no obstant això, mai no ha 
caigut en desús, ja que, com sempre els opositors al «catalanis-
me» són els defensors de l’espanyolisme. 
Els textos promoguts per Alminyana quan era president de la co-
missió diocesana de litúrgia no s’utilitzen pràcticament. En igual 
mesura els textos publicats en la dècada dels 90 per l’Arquebisbat 
de València. Només alguns rectors de València en fan ús.
Als pobles de Castelló, en les celebracions religioses generalment 
s’usa el missal català i desconeixen completament (no usen) els 
textos d’Alminyana. 
Un fet sorprenent ha estat que el 93% dels capellans entrevistats 
tenia una Bíblia en valencià, tot i que no en sabem l’abast de l’ús.
Respecte als textos litúrgics en valencià hi trobem tres actuacions 
irregulars, segons el grau d’implicació que té el capellà a fer ús 
del valencià en les celebracions religioses:

a) Fer una fotocòpia ampliada del Llibre del Poble de Déu i do-
nar-li una bona enquadernació.20

b) Utilitza el missal català fent correccions (en bolígraf) en el 
mateix text.
c) Transcriu l’ordinari de la missa adaptant-lo amb les seues 
paraules.

A tot açò podem afegir que alguns capellans lligen directament el mis-
sal fent les adaptacions i substitucions segons els sembla, generalment 
castellanitzant les paraules. Així podem arribar a escoltar exemples tan 
aberrants com aquell en què el capellà adaptava l’expressió «som el 
ramat que Déu guia» per «som el ganao que Déu guia».
Un exemple de correccions manuals sobre el mateix missal:

20. En este sentit és encomiable la tasca de la publicació —amb un cost de quasi 
noranta euros per leccionari— dels textos litúrgics per part d’un grup de capellans 
de la província de Castelló.

Els preveres que mostren interés per dignificar la litúrgia en va-
lencià solen facilitar als feligresos fullets i materials explicatius. 
En canvi, alguns capellans que solen fer només la predicació en 
valencià, els vam preguntar per què no feien també la missa i ens 
van respondre que la gent no sap contestar en les parts de la mis-
sa. Lògicament ho tindrien molt fàcil si volgueren.

Presència del valencià en les oracions tradicionals, cants, gojos…
Interessava saber si els capellans i els fidels sabien oracions en 
valencià, i llevat del parenostre, l’ús del valencià en les oracions 
és inexistent. Una anècdota curiosa fou que els capellans sabien 
oracions en llatí i en valencià no.
En canvi, en totes les parròquies que vam estudiar s’usaven cants 
en valencià, en algunes més que en altres, però tots coneixien «Al 
matí cap al llevant…» i altres del cançoner del Llibre del Poble de 
Déu o de grups com Kairoi.
Els gojos i l’himne del patró generalment són en castellà, perquè 
es van crear després de la Guerra Civil.

El valencià en l’administració parroquial
Els llibres dels registres de batejos, matrimonis i exèquies prove-
nen de l’Arquebisbat amb els formularis en castellà. Els capellans 
amb certa implicació per la llengua del poble opten per omplir-los 
en valencià, el 25%, o transcriure el formulari complet al valencià i 
omplir-lo en valencià, el 10%, com és el cas del mossén de Xeraco 
i el de Costur. En este sentit podem concloure que l’administració 
diocesana no facilita la tasca als capellans.
Com hem dit, l’actitud i implicació del capellà és determinant en 
l’ús del valencià, com així es manifesta en els resultats d’altres 
elements de la parròquia, com el full parroquial en valencià (no-
més el 5% dels entrevistats), els rètols de les capelles (2%), bús-
ties per a dipositar l’almoina (1,3%)… Altrament, l’ús de les noves 
tecnologies en les parròquies encara no està molt implantat i ni de 
bon tros en valencià. 
Prenent com a referència les dades del Llibre blanc del valencià I que ana-
litza la situació social al 2004, observem que en les poblacions de domini 



lingüístic valencià el 81,6% l’entén perfectament i el 58,4 el parla perfecta-
ment, ens plantegem per què és tan escàs l’ús del valencià en l’Església. 
Tan sols el 6,3% de les parròquies fan algun ús del valencià en la litúr-
gia, la predicació, els cants… i podem dir que només en el 2,1% de les 
parròquies està generalitzat i l’utilitzen d’una manera normalitzada. 
L’anàlisi de les anteriors variables mostra que la presència del 
valencià en els elements i en les celebracions religioses és molt 
escassa; no obstant, s’observen diferents ritmes de normalització 
entre les parròquies que l’estan utilitzant.

L’estudi continua plantejant una hipòtesi: ¿les variables de la pobla-
ció (la grandària, la llengua predominant, l’ensenyament escolar…), 
les variables del capellà (llengua materna, població d’origen, conei-
xements del valencià…) i les variables dels feligresos (llengua, de-
mandes, coneixements…) influïen en l’ús del valencià en la seua 
parròquia? Analitzem cas per cas seguint els resultats que el pro-
grama SPSS ens oferix de les anàlisis de variància realitzats.

Variables de la població
La grandària de la població no influïx en el major o menor ús del 
valencià en l’Església, tanmateix s’observa major presència en els 
pobles menuts, però esta relació no és significativa. 
Quan comparem el domini lingüístic valencià-castellà de la locali-
tat sobre l’ús del valencià, la influència és significativa, però quan 
fem l’anàlisi del grau de coneixement de valencià del municipi so-
bre l’ús del valencià a les celebracions religioses observem que 
pobles amb alts nivells de coneixement de valencià no fan cap ús 
del valencià a la litúrgia (com passa a Torrent) i altres amb nivells 
més baixos de coneixement (cas d’Elx i Alacant) tenen major per-
centatge d’actes religiosos en valencià.
També vam analitzar la línia d’ensenyament en valencià que hi ha-
via als col·legis públics, privats i concertats del poble, i si esta in-

fluïa en la presència del valencià en l’Església. Les conclusions no 
són significatives, però vam comprovar que el 33,2% dels centres 
religiosos no apliquen els programes d’ensenyament en valencià. 
D’altra banda hem observat que l’assignatura de religió en molts 
centres s’impartix en castellà.

Variables del capellà 
La nostra hipòtesi era que els capellans que tenien el valencià 
com a llegua materna i procedien de territoris valencianoparlants 
farien un major ús del valencià a les celebracions eclesials. Esta 
idea no queda confirmada. Tampoc resulta significativa l’edat del 
capellà o els estudis d’altres carreres sobre el major ús del va-
lencià. No obstant, resulten significatius els estudis específics de 
valencià i la quantitat de llibres en valencià que havien llegit. Com 
més coneixements de valencià tenia el capellà, major era la pre-
sència del valencià a la seua parròquia.

Variables dels feligresos
Partíem de la idea que els preveres atendrien les demandes dels 
fidels en l’ús d’una o una altra llengua. La major part de capellans 
no pregunten als feligresos la llengua que volen per als actes reli-
giosos, normalment interpreten que els fidels ho volen en castellà, 
o també era molt repetida l’excusa de «ho faig en castellà per si 
algú no ho entén». En alguns casos hem observat que el capellà 
ha obviat les demandes dels feligresos i ha imposat el castellà, 
com és el cas d’Albalat de la Ribera.
Predomina cert conformisme entre els feligresos. En general, els 
creients no són exigents amb els seus capellans, no obstant els 
més joves21 i els que tenen més estudis són els que més demanen 
la litúrgia i les celebracions en la llengua del poble. 
S’han analitzat les característiques de la població i dels fidels, i 
s’ha comprovat que no influïxen significativament sobre la presèn-
cia del valencià a l’Església, tampoc influïx l’edat o llengua materna 

21. Constituïxen un grup reduït sobre el total dels fidels practicants; generalment 
participen com a grup de juniors, cor parroquial, catequistes… 



del capellà. Tanmateix, observem diferències significatives entre 
rectors que han estudiat i llegit en valencià dels que no ho fan 
respecte a l’ús del valencià en la seua parròquia.

Els valors, els principis, les conviccions, els prejudicis, les cre-
ences… són la base de les actituds, i les actituds determinen els 
comportaments. Analitzem ara les actituds dels capellans en tres 
àmbits: respecte a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, respecte 
al procés de normalització-normativització i respecte a la presèn-
cia del valencià en l’Església actual, per a comprovar la seua in-
fluència en la pràctica sobre l’ús del valencià en les celebracions 
religioses.
Presentem en gràfics els resultats per als rectors que usen el va-
lencià en les celebracions i el comparem amb el grup control (rec-
tors que no utilitzen mai el valencià en els oficis religiosos).
La primera qüestió plantejada és si els capellans coneixen l’AVL, 
les seues funcions i activitats (taula 3).
En general, l’AVL és prou coneguda dins del sector de l’Església 
en totes les comarques del país, i majoritàriament per aquells ca-
pellans que usen el valencià en les seues parròquies.
L’AVL, juntament amb les universitats, són òrgans oficials de nor-
mativització del valencià (taula 4).
No ens sorprén que un xicotet grup de capellans que utilitza el 
valencià no reconega l’AVL i les universitats en la fixació del va-
lencià, perquè ja hem dit que hi ha capellans que utilitzen els or-
dinaris de la missa d’Alminyana i de l’Arquebisbat, els quals no 
seguixen la normativa estàndard. 
En l’estudi pilot molts capellans s’excusaven dient que no feien 
res en valencià perquè no estaven la normativa i ortografia clares, 
per això a la qüestió de si el valencià estava clarament definit els 
resultats són els de la taula 5.
Estos resultats també són sorprenents, després 25 anys de la Llei 
d’Ensenyament, les línies d’ensenyament en valencià, els mitjans 
de comunicació en valencià, les publicacions de milers de llibres 

Taula 2. Ús del valencià pels rectors en percentatges.



de text… al voltant de la mitat de capellans pensen que el valen-
cià encara no està completament definit.
Una altra qüestió que interessava saber era quines expectatives 
tenien els capellans respecte a la tasca de l’AVL en la resolució 
del conflicte lingüístic. Només el 24,3% del total consideren que 
podrà aportar una solució al problema lingüístic. La gran majoria, 
d’una manera o una altra, feien observacions dient que el conflicte 
de la llegua no és lingüístic, sinó polític i social, una arma política 
que en qualsevol moment l’espavilat de torn furgarà en la ferida 
per a traure la sang dels vots.
A la pregunta de si l’Arquebisbat tenia autoritat filològica per a 
fixar l’ortografia i la normativa dels textos religiosos en valencià, 
els percentatges de resposta eren els de la taula 6.
Ens vam estranyar molt en veure els resultats, pensant que els 
capellans no van entendre bé la qüestió, però interpretem els re-
sultats dient que els capellans que no solen usar el valencià i no 
han estudiat cap gramàtica, tendixen a atribuir a la jerarquia ecle-
siàstica no sols l’autoritat teològica, sinó també la filològica.
Hem de destacar en esta qüestió que les parròquies de les co-
marques de Castelló que utilitzen el valencià en les celebracions 
religioses no reconeixen cap autoritat filològica als bisbes.
Altrament, vam fer preguntes per la responsabilitat que té l’Esglé-
sia Valentina per a adequar-se a la llengua vernacla dels valenci-
ans. Pràcticament la totalitat dels rectors, tant els que utilitzen el 
valencià com els que no, ens van contestar afirmativament dient 
que la llengua de predicació ha de ser la llengua del poble. No 
obstant observem diferències significatives en les següents qües-
tions, entre els rectors que usen el valencià en els actes religiosos 
i els que no l’utilitzen mai:
La jerarquia eclesiàstica valenciana ha d’estar al marge del va-
lencià.
L’arquebisbe ha d’esperar que estiga més consolidat el valencià.
Generalment, els capellans que no fan ús del valencià, pensen que 
l’Església ha d’estar fora d’eixa polèmica. Ens explicava el mossén 
d’Artana que un diumenge va decidir fer la missa en valencià que li ho 
havien demanat uns joves… aquell dia es va armar tal embolic, que 

Taula 3. Ús del valencià pels capellans en percentatges.

Taula 4. Ús del valencià pels capellans en percentatges.

Taula 5. Ús del valencià pels capellans en percentatges.



des d’aleshores ja no fa res en valencià, per això ell deia que «l’Esglé-
sia s’havia d’oblidar del valencià i dedicar-se a predicar l’Evangeli».
L’Església ha de cuidar la llengua vernacla i fer-ne un ús normal 
en la litúrgia.
Molts dels capellans que fan celebracions eclesials en valencià 
ens deien que les feien en la llengua del poble, no per raons nacio-
nalistes ni filològiques, sinó perquè els fidels comprenien millor el 
missatge cristià i calia fer-ho en un valencià digne, amb roba de 
diumenge. Estos mossens tenien especial cura a preparar l’homi-
lia, les respostes de la missa i els llibres parroquials, molts d’ells 
semblava que tenien una impremta a la casa abadia per la quanti-
tat de documents que traduïen setmanalment, com és el cas de la 
parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar a Alaquàs o la parròquia 
de Montesa o el mossén de les Coves de Vinromà. 
Vam introduir altres qüestions de tipus filològic. La conclusió és: 
el clergat que utilitza normalment el valencià en les celebracions 
religioses té clara la unitat de la llengua i no manifestà diglòssia, 
mentre que el clergat que només utilitza el castellà no li interessa 
la unitat de la llengua i manifesta diglòssia.
Tots, uns i altres, preferixen la denominació valencià per a la llen-
gua vernacla dels valencians, tot i que un reduït grup opta pel ter-
me català (3%) o llengua valenciana (2%).
També vam preguntar sobre les actituds dels creients. Si els fidels 
demanaven major presència del valencià en els actes religiosos o 
si es queixaven quan feien les celebracions en valencià. En gene-
ral, els fidels són prou conformistes, tots ells eixien satisfets tant 
si es feia la missa o els cants en valencià com si no.
Per a concloure este apartat sobre l’estat de salut del valencià en 
l’Església, hem fet una ullada als moviment cristians i hem comprovat 
que l’Opus Dei no utilitza mai la llengua vernacla en els seu actes, els 
moviments neocatecumenals tampoc l’utilitzen ni en la litúrgia ni en 
les cançons, com tampoc s’usa en els moviment carismàtics…
En canvi, els Scouts MSC, els Juniors, els Juvenes, Grups d’Acció 
Catòlica i algunes comunitats de Taizé, són moviments cristians 
que fan ús del valencià en les seues celebracions, lògicament tot 
depenent del poble i sobretot del consiliari o capellà.

Per últim, cal destacar els moviments que més ús fan del la nostra 
llengua vernacla en les seues celebracions, que són: les Comuni-
tats Cristianes Populars/CCPs, el Fòrum de Cristians Valencians, 
la coordinadora del Nou d’Octubre, l’oratori de Sant Felip Neri, 
el Centre Pare Tosca, el Grup de Rectors del Dissabte,22 els de 
Saó…

Hem fet un repàs de la quantitat del valencià en les parròquies 
valencianes. Ara és el torn de fer un repàs i una reflexió sobre la 
qualitat d’este ús, és a dir, quina és la llengua real que fan servir 
els nostres capellans, lectors, catequistes… en els actes litúrgics 
o de pastoral al si de les parròquies.
Més amunt comentàvem que la llengua es presenta en forma de 
varietats, d’entre les quals, la que es dóna en qualsevol llengua 
del món és la varietat col·loquial, una de les varietats diafàsiques 
o estilístiques que depenen del context d’ús més que no pas de 
l’emissor o usuari de la llengua. Per tant, hem de partir del fet que 
el registre col·loquial ha d’estar present en la comunicació dins 
l’Església. Però és l’únic registre? O també hi és present una vari-
etat més elaborada, més cultivada, en definitiva, el registre culte 
de la llengua?
Si atenem a les classificacions que Gregory i Carroll23 van propo-
sar entre les relacions de l’oral i de l’escrit, podrem entendre que 
la llengua oral a l’Església pot manifestar-se de dos maneres:
- oral espontani: conversa o monòleg;
- oral no espontani: recitat, execució de l’oral.

22. El Grup de Capellans del Dissabte és un conjunt de rectors progressistes —que 
es reunixen el dissabte—, entre els quals destaquen noms com Honori Pasqual, 
Josep Antoni Comes, Ximo García Roca, Julio Ciges, Vicente Amargós, Vicent Ruix, 
Antonio Andrés, Antonio Garay, Nadal Carreres, Llorenç Gimeno i Daniel Pla.
23. Language and Situation. Language Varieties and their Social Contexts, Londres, 
Routledge & Kegan Paul, 1978.



L’exemple més acostat a l’espontaneïtat d’un diàleg és la relació 
directa entre feligrés i capellà, que es dóna en el sagrament de 
la confessió. La llengua en estos contextos té poc de control, és 
espontània i per tant, col·loquial. L’exemple de l’altre cas, el del 
monòleg, és l’homilia, on pugem un grau en l’escala de la forma-
litat24 i, per tant, el capellà intenta adoptar la llengua pública a un 
context que ja no és el col·loquialitzant, tot i que això també depén 
de l’estil del prevere.
D’altra banda, l’oral no espontani al si de la predicació és el que 
es du a terme en les lectures i l’Evangeli de la litúrgia. Són textos 
escrits per a ser llegits en veu alta, per la qual cosa són híbrids 
des del punt de vista de la comunicació, ja que d’una banda no 
són realment orals, sinó escrits, i de l’altra necessiten un grau de 
credibilitat a l’hora d’executar-los en veu alta.
Si anem directament a la pràctica, si escoltem els capellans en les 
homilies, si ens fixem en el valencià que utilitza la persona que llig 
les lectures de la missa…, podem observar algunes constants:
1. La qualitat lingüística depén en gran mesura de la prepara-
ció lingüística de l’usuari. Així, no parla de la mateixa manera 
un capellà que s’estrena en el valencià —que no ha llegit o 
no s’ha interessat per la gramàtica i la fonètica valenciana— 
que un altre capellà que fa anys que estudia la llengua i, per 
tant, dóna un caire culte a la comunicació formal entre l’Evan-
geli i el poble.25

2. Pràcticament en tots els casos, hi ha un intent de fer-se enten-
dre, un intent d’adaptació dels textos litúrgics al públic, amb la 
premissa que el poble no comprendrà eixa llengua escrita. Este fet 
pot arribar a no ser preocupant, però al mateix temps pot arribar 
a l’extrem que pràcticament tot el text litúrgic reba un retall i una 
manipulació per part de la persona que l’executa.

24. Recordem que la varietat funcional o estilística (registre) es definia per quatre 
factors: el tema o el camp, el canal, el tenor funcional (intenció o objectiu de la 
comunicació) i el tenor interpersonal (el grau de formalitat).
25. Sovint, el fet que el capellà use un valencià culte es confon amb l’ús de la 
varietat oriental de la llengua. Fins i tot pel que fa a la morfologia verbal. 

3. El capellà és, en darrera instància, qui decidix què i com es fa en 
valencià. No són els mateixos hàbits els d’una parròquia com ara la de 
Montesa (on es fa tot en valencià) que una altra com la de Xàtiva (on 
només es fa en valencià la missa setmanal del diumenge de les 13 h).26

4. Pràcticament en totes les parròquies hi ha barreja de registres: 
al costat d’expressions cultíssimes (de llenguatge literari) hi ha 
col·loquialismes flagrants. Això és un fet normal en la nostra llen-
gua, atés l’estatus sociolingüístic que hem aconseguit amb el pas 
del temps. Tenim un desfasament de tres segles aproximadament 
respecte de la llengua espanyola, i això es fa notar.27

I si haguérem de parlar de casos concrets, miraríem de descriure 
estos fets lingüístics:
- Fonètica i ortografia: com no podria ser altrament, predomina la 
fonètica de l’origen de cada persona. Només vam trobar un cas en 
què el capellà va adaptar la seua fonètica menorquina materna a 
la fonètica valenciana. Es tractava de la localitat de Vilafamés.
El Llibre del Poble de Déu —el més utilitzat, a banda del Missal 
català— adopta l’accentuació oriental (comprès, depèn, cafè, dè-
ieu, conèixer): «[…] per raons pràctiques, s’ha seguit la forma més 
generalitzada».
- Morfosintaxi: el Llibre del Poble de Déu opta pels demostratius 
reforçats (aquest,-a, -s, -es), el pronom feble vos (en detriment de 
us), els incoatius amb increment -eix (segueix, atribueixen)… Són 
decisions que han marcat l’ús culte del valencià, tot i que actu-
alment les formes que prevalen —tant en la litúrgia com en els 

26. Per l’experiència de les entrevistes dutes a terme en vora huitanta parròquies 
de la Comunitat Valenciana, podem dir que la primera impressió del poble que 
escolta les primeres misses en valencià és rebuig, estranyesa almenys. Sobretot 
per part de la gent major —que n’és majoria—, ja que no tenen el costum i els 
resulta una mica difícil fer-ne el seguiment. Per això, en moltes parròquies que fan 
les celebracions en valencià es reparteixen llibrets o fulls on hi ha les respostes 
de la missa.
27. Efectivament, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) va ser fundada el 
1713. Tardà 28 anys a traure l’Ortografía (1741), 58 anys tardà la Gramática (1771) 
i 67 anys el Diccionario (1780). La normalització de la llengua catalana començà 
amb la publicació de la Gramàtica (1912) de Fabra, la promulgació de les Normes 
Ortogràfiques (1913), el Diccionari ortogràfic (1917) i el Diccionari general de la 
llengua catalana (1932).



mitjans de comunicació— són les formes clàssiques este, esta, 
estos, estes i els increments en - ix (seguix, atribuïxen).
- Lèxic: la proposta de Riutort —aplicable també a tota la llen-
gua— és resumida en una frase: «Cal repetir, una vegada més, 
que sols l’aprenentatge normalitzat del nostre idioma a les escoles 
i l’ús normalitzat en els mitjans de comunicació social, salvaran 
les dificultats.» Coneguda és la dificultat de la normalització de la 
llengua a partir de totes les etapes en què esta arriba a la comple-
ció: selecció, codificació, difusió, acceptació, elaboració.
No és la nostra intenció allargar-nos amb anàlisis lingüístiques ex-
cessives, perquè cada parròquia és un món i cada anècdota dona-
ria per a escriure un llibre. El que sí que volem constatar és que la 
situació de la qualitat lingüística a l’Església no dista massa de la 
del valencià en altres àmbits d’ús com ara els mitjans audiovisuals, 
l’ensenyament o l’Administració. De la mateixa manera que hi ha un 
valencià periodístic, un valencià administratiu…, bé estaria que 
s’apostara per cursos de valencià eclesial, perquè el context d’ús 
té molta peculiaritat.

 A partir de la investigació realitzada sobre la presència del valencià en 
les confessions religioses podem arribar a les següents conclusions:

La confessió religiosa predominant al País Valencià és la reli-
gió catòlica, la resta de confessions són minoritàries i la pre-
sència del valencià és pràcticament inexistent.
L’ús del valencià a l’Església catòlica ha anat en paral·lel amb 
l’ús que s’ha fet en l’àmbit social, administratiu i jurídic. En 
els darrers 50 anys, mentre el valencià s’ha revitalitzat en les 
institucions i en la societat en general, a l’Església ha patit un 
lleuger retrocés.
Actualment el valencià a l’Església es troba sota mínims —és 
com si l’haguérem de dur a la UVI—, per raons ben diverses 
que apunten, fonamentalment, a l’escassa implicació dels ca-
pellans i al menyspreu de la jerarquia.

Tot i això, el valencià a l’Església no està mort. A la diòcesi de 
Sogorb-Castelló moltes parròquies l’utilitzen de forma habitu-
al i grups de rectors preparen textos privats per a dignificar la 
litúrgia amb la llengua vernacla. D’altres, com les parròquies 
de la diòcesi Oriola-Alacant, són les que menys ús fan del va-
lencià a la litúrgia.
Els capellans que fan celebracions i activitats pastorals en 
valencià demanen textos oficials en una edició digna. A Va-
lència i a Alacant s’utilitza generalment el Llibre del Poble de 
Déu, mentre que a Castelló s’usa el Missal català. Destaca el 
treball ingent dels capellans que fan les misses en valencià: 
elaboració de textos propis, cantorals en valencià, fullets per 
a seguir la missa, documents administratius per a inscripci-
ons de batejos, comunions, etc.
En la majoria de pobles valencianoparlants s’ha instal·lat la 
diglòssia en els usos eclesiàstics: la llengua de la litúrgia és 
el castellà / la llengua dels avisos o aspectes més col·loquials 
és el valencià.
Els capellans que fan oficis religiosos en valencià tenen molt 
clara la normativa del valencià i l’autoritat filològica. No així, 
els capellans que no usen mai el valencià.
Últimament proliferen moviments eclesials de renovació cristia-
na que demanen als capellans que usen la llengua vernacla.
Des d’un punt de vista filològic, no sols importa la quantitat 
d’actes religiosos en valencià, sinó a més cal millorar-ne la 
qualitat. La llengua del carrer i les expressions vulgars no sem-
blen la millor forma d’explicar als fidels el missatge cristià.
La responsabilitat de l’ús del valencià a l’Església no sols la 
té l’Arquebisbat, sinó també la tenen els creients, que ens hi 
acostumem impassiblement. La imposició de la missa en va-
lencià per a la gent que no estava acostumada a seguir-la, o 
al contrari, per als qui se’ls imposa la missa en castellà quan 
estaven fets al valencià, sembla que no oferix cap mena de 
resistència i es pren com a habitual. Comptat i debatut, la gent 
accepta el que li presenten, i de cap de les maneres no con-



sidera que la llengua signifique discòrdia. Per tant, no hi ha ni 
imposició ni demanda de misses en valencià.

Reflexions finals
L’Església s’ha caracteritzat per la predicació de la paraula 
de Déu a tot el poble sense distinció de raça, ni de llengua, ni 
de gènere, ni de classe… És un missatge de la bona nova que 
pretén ser entenedor, clar i precís. 
Una situació de diglòssia palesa: el castellà es considera 
com a llengua de relació entre Déu i l’ésser humà. El valen-
cià, però, seria la llengua de les coses quotidianes. Però..., 
què millor seria que eixes coses quotidianes es feren en la 
llengua del poble? Què millor que la predicació, l’homilia, els 
textos, etc., es presentaren en valencià com a símbol de la 
quotidianitat?
El valencià a l’Església, doncs, és un acte de descodificació 
del missatge. De la mateixa manera que el creient que repe-
tix i repetix aquelles fórmules rutinàries no s’assabenta de la 
mitat del contingut d’allò que diu i el que impera és la inèr-
cia, amb l’ús del valencià això podria quedar superat. Cal una 
catequesi lingüística —si se’ns permet l’expressió—, un fer 
creure que el valencià ens acosta més al missatge.
El futur del valencià a l’Església, doncs, ha de passar forçosa-
ment per una acceptació social de la llengua, per un adoctri-
nament en un doble vessant: a més de religiós, també lingü-
ístic. És com un canvi de xip: cal identificar l’ús del valencià 
com a element modern i que trenca rutines, que desperta les 
ments adormides del costum.
Pensem que de cap manera el valencià ha de ser imposat 
en les parròquies —esta és una falsa idea molt repetida en 
tots els llocs que hem visitat—, ans al contrari, el valencià 
ha d’anar introduint-se d’una manera gradual. La tasca del 
capellà en este sentit és més que decisiva: cal que s’estudie 
quina és la millor fórmula, si començar per l’homilia, si repar-
tir fullets com fan la majoria de parròquies, si eliminar prime-
rament els prejudicis del poble respecte al valencià, fent-los 

veure que la nostra és una llengua mil·lenària, que va tindre 
un Segle d’Or gloriós, que té un passat esplendorós, que és 
útil i necessària en les relacions humanes, etc.
Solament amb el consens entre poble-capellans-institucions 
serà efectiu l’ús real de la nostra llengua també en l’àmbit de 
l’Església valenciana.

Montserrat, 7 d’abril de 2007
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http://www.cristians.net/
Web de Cristians pel Valencianisme, plataforma virtual cris-
tiana amb voluntat de ser punt de trobada, debat, reflexió i 
aprenentatge per a tots aquells valencians, valencianistes, i 
que fan dels valors cristians la seua manera de viure en la 
societat.

http://www.esglesiavalenciana.org/
Un web molt complet que recull activitats cristianes en valen-
cià i una àmplia secció de documents que analitzen la realitat 
social de l’Església valenciana.

http://www.cristianismeimondavui.org/
Web del Fòrum de Cristians de València «Cristianisme i Món 
d’Avui», un aplec anual que vol ser un lloc d’encontre, refle-

xió i pregària d’un estil de vida cristiana i eclesial confirmat i 
potenciat pel Concili Vaticà II.

http://www.esglesia.org/
Gran portal d’enllaços catòlics de tot el món.

http://revistacresol.iespana.es/
http://www.radiostel.com/catalunyacristiana/

Setmanari d’informació i cultura religiosa de l’Església cata-
lana.

http://www.paraula.org/
Publicació setmanal de la diòcesi de València, amb notícies 
de les parròquies.

http://eltirant.net/Hiper Politica Religio.htm/
Portal de webs en valencià de tot el País Valencià, que inclou 
els llocs web de diversos moviments i parròquies valencianes.

http://perso.wanadoo.es/salmista/
El Salmista. Publicació setmanal cristiana (gratuïta per e-mail) 
de pregàries, contes i textos per a la reflexió. S’hi inclouen els 
evangelis de cada diumenge comentats. 

http://www.jesuit.ie/espaisagrat/
Espai Sagrat. És un espai de pregària, actualitzat diàriament, 
que proposa una pregària de deu minuts.

http://www.flama.info/index.php/
Agència cristiana de notícies.

http://www.antiblavers.info/
Web sobre el fenomen del blaverisme, molt ben documentat. 
Interessa especialment l’apartat Església i Blaverisme.





Hom es preguntarà la importància de plantejar-se l’ús del valencià 
a les comunitats religioses no catòliques establertes a la Comuni-
tat Valenciana. Per un costat, parlem de poc més d’un u per cent 
de la població. Això sí, congregada entorn de més de cinc-centes 
entitats, que augmenten en els últims anys amb un ritme accele-
rat. No podem desconéixer aquesta part de la societat valenciana, 
ni la seua aportació espiritual.
La majoria d’eixes entitats estan establertes a les capitals i ciutats 
mitjanes de les comarques més aviat costaneres, on conviuen el 
valencià i el castellà amb altres llengües estrangeres minoritàries. 
Malgrat un context on s’empra el valencià (llevat per ventura del 
Baix Segura), preval la composició social d’unes comunitats for-
mades més aviat per persones d’arreu del món, que per valenci-
ans de nissaga.
A les esglésies evangèliques històriques, algunes creades fa de-
vers cent trenta anys, podem trobar més valencians d’arrel. Des 
dels seus orígens es conformaren a la pràctica social de parlar i 
escriure el castellà a l’esfera pública: a la litúrgia, a la predicació 
i a l’ensenyament. Quan es va reivindicar l’ús públic del valencià, 
ja devers la transició a la democràcia, les comunitats establertes 
a comarques de parla valenciana van patir les mateixes tensions 
polítiques per raons lingüístiques que les comunitats catòliques: 
sentint amenaçada la mateixa comunió eclesial, van relegar de 
bell nou el valencià.
La majoria de comunitats de qualssevulla confessions s’ha nodrit 
dels successius fluxos d’immigració estrangera. D’ací ve que re-
sulten comunitats prou cosmopolites: moltes de les evangèliques, 
islàmiques, jueves, bahà’í, mormones, testimonis de Jehovà, bu-
distes, hindús… Altres comunitats han congregat connacionals, 

membres d’una ètnia, i més aviat, d’una comunitat lingüística: es-
glésies evangèliques o ortodoxes alemanya, neerlandesa, angli-
cana, romanesa, russa, búlgara…; comunitats islàmiques pakista-
neses o senegaleses; comunitat sikh panjabi de l’Índia, etc. 
Hi ha confessions que tenen llengües sagrades obligatòries o am-
plament reconegudes per a l’ús litúrgic. Fora d’aquest àmbit, les 
comunitats ètniques usen una llengua particular del grup que les 
compon i, secundàriament, el castellà o el valencià per a les re-
lacions amb el seu entorn social. Les comunitats cosmopolites es 
decanten per llengües internacionals: castellà, anglés i àrab prin-
cipalment. I a mesura que creix una segona generació a quals-
sevulla tradicions, es plantegen l’ús del castellà com a la llengua 
vehicular que han aprés els xiquets a l’escola i al medi social.
Es parla molt poc el valencià a l’àmbit de les confessions religio-
ses no catòliques: en les relacions privades dels seus membres 
valencians d’arrel o en les relacions oficials amb el medi social on 
aquesta llengua és rellevant. Què cal fer, doncs, per a fomentar-hi 
el valencià? Podríem pensar en dos nivells de resposta.
En primer lloc, un gest pel qual la societat valenciana mostra que 
acull el tresor espiritual de les tradicions més implantades a la 
Comunitat. Això passa per l’edició valenciana de les cimeres de la 
literatura sagrada de les tradicions més implantades a la Comuni-
tat. Ja tenim una edició valenciana interconfessional de la Bíblia. 
La traducció catalana de l’Alcorà, feta amb gran qualitat literària 
per un professor de la Universitat d’Alacant, fa innecessària una 
versió curosa amb el lèxic propi valencià. Hi ha traduccions cata-
lanes d’alguns dels llibres principals de la Fe Bahà’í. Però es pot 
valorar l’interés de traduir al valencià el Talmud i la Misnà jueves, 
o obres escollides de les tradicions budistes, hindús, sikh… Al cap 
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i a la fi, es tracta de crear ponts de comunicació, en valencià, en-
tre la societat sencera i les comunitats nodrides per aitals pous de 
saviesa. Igualment cal impulsar la traducció valenciana de l’obra 
d’autors procedents del territori històric de la Comunitat Valencia-
na. Podríem pensar, doncs, en una edició valenciana de les obres 
principals d’un jurisconsult musulmà andalusí com Ibn Al-Xatibi. 
I, així mateix, cal emprendre estudis històrics i historiogràfics en 
valencià sobre personatges com és el Rev. Joan Antoni Cabrera, 
eclesiàstic nascut a Benissa, clau en el naixement de les primeres 
esglésies evangèliques a Espanya; o sobre institucions que varen 
marcar un temps, com fou l’Escola Model d’Alacant, de tradició 
també evangèlica.
En segon lloc, cal oferir ajuda a les comunitats per a traduir els 
seus llibres litúrgics, himnaris, reculls de benediccions, obres mís-
tiques per a la meditació, devocionaris... Respectant les llengües 
sagrades obligatòries, les comunitats arrelarien la pràctica reli-
giosa i espiritual a la tradició de la terra i les seues gents. La Fe 
Bahà’í ha editat llibres de pregària en català: ¿cal animar-la a pro-
curar-se versions pròpiament valencianes? ¿Com s’hauria de faci-
litar aquest servici a les comunitats de cada tradició religiosa?
El que es proposa com a primer nivell de resposta correspon a 
la iniciativa de la societat valenciana en el seu conjunt. Per això, 
l’especial responsabilitat d’institucions com l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, que n’haurien 
de tenir la iniciativa. Implica l’assumpció de les cimeres espiri-
tuals i religioses dins les creacions exímies de la cultura. Mou a 
apropar-se a les entitats culturals confessionals per a instituir un 
diàleg cultural, per a planejar el mapa d’obres de nova planta i 
de traduccions que s’haurien d’assolir. Al cap i a la fi, sense eixe 

pont de comunicació és prou difícil fomentar el segon nivell de 
resposta: el que facilita ferramentes concretes per a desenvolu-
par en valencià una vida espiritual i religiosa, individual i comuni-
tària. Ara la iniciativa passa més aviat a les comunitats religioses 
i espirituals. Els escau decidir quina porció de la seua vida es pot 
desenvolupar en valencià i quines obres els seran una ajuda. Però 
sense el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, sense la 
seua proximitat, és difícil que gosen franquejar un pas semblant.
No sabria endevinar quin serà l’ús del valencià a la vida religiosa 
no catòlica del futur. Dependrà en certa manera de la seua im-
plantació social general. Serà més fàcil si floreix una literatura 
valenciana apta per a expressar amb bellesa el més pregon del 
ser humà. I encara haurà de menester que un valencià semblant 
es faça un lloc més ample als mitjans de comunicació socials. No 
basta fer una crida a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o al 
Consell Valencià de Cultura, ni tan sols és suficient estendre-la als 
mitjans de comunicació. Depenem de persones amb profunditat 
espiritual, geni literari i cura de la llengua. Treballem i esperem.



La importància de l’Església en la societat valenciana és evident. 
Malgrat el procés de secularització, la seua presència en la vida 
quotidiana és ben notable. Pensem, per exemple, en els centenars 
de milers de valencians que celebren l’eucaristia dominical, en els 
xiquets que van a catequesi, en les classes de religió… Més enllà 
dels aspectes quantitatius, el fet religiós afecta esferes importants 
de la persona: els moments d’intimitat amb Déu, els sagraments 
que acompanyen les etapes de la nostra vida, les festes religioses 
que fan comunitat… El cristianisme, a més, és indeslligable de la 
nostra personalitat nacional: està present en la literatura, en l’art, 
en les institucions, en les festes… És ben significatiu que la nostra 
diada nacional, el 9 d’Octubre, siga la festa que commemora la 
dedicació de la catedral de València.
És fàcil entendre, per tant, la transcendència sociolingüística de 
l’Església. Si apostara decididament per l’ús del valencià tindria 
una importància cabdal en la normalització de la llengua. Desgra-
ciadament, no és així. La presència del valencià en l’Església dei-
xa molt a desitjar. El Concili Vaticà II introduí l’ús de les llengües 
vernacles en la litúrgia; però, en eixe moment de canvi, l’Església 
valenciana optà pel castellà. Passats quaranta anys del Concili, 
els nostres bisbes encara no han atés la proposta de textos litúr-
gics aprovada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el 2002. 
Una actitud que contradiu una de les constants del magisteri tradi-
cional de l’Església: la inculturació de la fe, definida pel papa Joan 
Pau II com «l’encarnació de l’Evangeli en les cultures autòctones» 
(Slavorum Apostoli, 21).
El panorama, però, no és tan negre. Jo vull subratllar aquells sig-
nes que constaten la presència d’una fe viscuda en la llengua del 
país. Signes que obrin oportunitats a l’hora de normalitzar l’ús so-

cial del valencià i inculturar la fe en la vida de l’Església. I prendré 
com a referència temporal del meu comentari la data de publica-
ció de l’anterior Balanç i perspectives de la promoció del valencià 
(1993) per a analitzar els àmbits, en els quals, al meu parer, s’han 
fet avanços significatius en el diàleg entre fe i cultura. Passem a 
veure’ls.

En 1994, la revista de l’Abadia de Montserrat, Qüestions de vida 
cristiana, dedicava un monogràfic a «L’Església en la cultura va-
lenciana», en el qual se subratllaven les contribucions literàries 
més reeixides nascudes al recer del caliu eclesial. Tot un canvi en 
la mentalitat dominant en el valencianisme, que insistia en el judi-
ci negatiu del paper de l’Església emés per Joan Fuster en obres 
com ara Nosaltres els valencians. 
Aquell monogràfic del número 171 de Qüestions de vida cristia-
na va tindre la seua importància. No és que abans de 1994 ningú 
no s’haguera desmarcat d’eixa inèrcia negativa, però el volum va 
tindre una especial transcendència tant pel lloc on es va publi-
car —una de les tribunes catòliques més prestigioses del nostre 
domini lingüístic— com per tractar-se d’una obra col·lectiva. S’hi 
parlava d’aspectes que havien passat desapercebuts: la narrativa 
i el teatre religiós de la postguerra; la poesia religiosa de Xavier 
Casp, Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster o Joan Valls; el paper 
dels laics en la creació de revistes valencianistes; les contribucions 
del clergat a la historiografia, la traducció de textos litúrgics, la 
catequesi, la poesia… Aquell número no fou una excepció, sinó 
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que propicià múltiples treballs posteriors sobre homilètica, litúr-
gia, catequesi, literatura, política, filosofia, pastoral… Podríem 
parlar, fins i tot, d’una escola que, del 94 ençà, insistix a rescatar 
els testimonis de fidelitat a la llengua nascuts al si de l’Església. 

Saó, revista degana de la premsa en valencià (1976), s’ha consolidat 
en estos anys com una referència obligada en l’àmbit cultural va-
lencià. Cap a la mitat dels 90 contribuí a difondre molts dels estudis 
al·ludits en l’apartat anterior i assolí èxits de venda amb la Bíblia 
Valenciana Interconfessional. Posteriorment, la tasca editorial s’ha 
circumscrit a la revista i a la publicació esporàdica de llibres.
De diferent caire, però amb la mateixa inspiració cristiana, és la 
revista mensual Cresol, fundada en 1999 per la Unió Apostòlica del 
Clero de València. La publicació és bilingüe, amb predomini del 
valencià, arriba a totes les parròquies de la diòcesi de València i 
se centra en l’actualitat de l’Església diocesana i universal. Una de 
les seues constants és la sensibilitat respecte a la llengua i el seu 
suport decidit a la proposta de textos litúrgics de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua. Podríem dir que Saó i Cresol són revistes 
complementàries; si la primera incidix més en els àmbits culturals 
i civils, la segona té més ressò entre la gent d’Església.
El repte del llibre religiós en valencià l’ha assumit l’editorial Denes, 
que ha creat enguany la col·lecció de literatura religiosa «Rent», 
amb l’ànim de posar a l’abast del lector les obres més significati-
ves de l’espiritualitat contemporània nascudes tant de la mà dels 
creadors valencians com dels estrangers. També cal fer menció 
de la publicació anual de les actes del Fòrum Cristianisme i Món 
d’Avui, trobada creada en 1989 que congrega més de mig miler 
de persones en la línia d’obertura del Vaticà II i amb un esperit de 
respecte i foment a la llengua i cultura del poble valencià. 
En el camp de les noves tecnologies cal anotar dos llocs web de 
temàtica cristiana i valencianista: www.cristians.net i www.esgle-
siavalenciana.org, obra, respectivament, de la plataforma virtu-
al Cristians pel Valencianisme i de la Coordinadora de Col·lectius 

Cristians Valencians, entitat fundada en 1995 i organitzadora dels 
aplecs cristians valencianistes pel voltant del 9 d’Octubre. Els dos 
llocs aporten informacions i documents ben interessants. L’actualit-
zació de continguts, però, no és freqüent. Cal destacar també 
el blog www.lasoca.blogspot.com, reflexions diàries d’un cristià 
valencianista.

Afortunadament, les manifestacions religioses populars en valencià 
són abundants. Ací només vull posar en relleu la incidència dels 
cristians valencianistes en àmbits que eren privatius del catolicisme 
més tradicional. Crec que comença a produir-se un canvi d’actitud 
entre alguns cercles valencianistes —recelosos històricament da-
vant tot el que foren devocions populars— en percebre el potencial 
evangelitzador i valencianitzador que estes contenen. 
A tall d’exemple, faré menció de la Setmana Santa Marinera dels 
Poblats Marítims de València. La participació activa de feligresos 
amb sensibilitat per la llengua es deixa sentir en les magnífiques 
representacions de la Passió a partir dels textos dels clàssics va-
lencians, en la lectura pública del Vita Christi de sor Isabel de Vi-
llena o en la incorporació del cant d’estil en les processons.
Entre les iniciatives nascudes en els darrers anys vull citar la Ruta 
de Sant Vicent Màrtir, organitzada pel Centre Pare Tosca-Amics 
de l’Oratori, que se celebra des de l’any 2003. En este pelegrinatge 
ecumènic pels llocs vicentins de la ciutat de València es llig la 
passió del sant i es preguen oracions de diferents esglésies cris-
tianes. Convé anotar que la iniciativa té el suport dels responsa-
bles diocesans d’ecumenisme. Per últim, citar la Missa del Puig 
pel darrer diumenge d’octubre que, des de l’any 2006, recupera la 
dimensió cristiana del cèlebre aplec valencianista.



De l’ús del valencià a l’Església catòlica de València, se’n parla 
i escriu molt pel que fa al comportament de l’alt clergat, de la 
jerarquia eclesiàstica. La seua indiferència i apatia, quan no 
l’hostilitat, a tot el que supose una represa de la identitat dels 
valencians com a poble diferenciat i d’un cultiu digne de la llen-
gua ha estat una constant. Però de l’actuació dels bisbes no 
vull parlar-ne per massa coneguda i perquè fa pudor remoure-
la. Per aquesta mateixa raó, deixe de banda aquells altres per-
sonatges o associacions que conscientment entrebancaren (i 
alguns encara entrebanquen tant com poden) la recuperació 
de la consciència de poble i l’ús i ensenyament del valencià. 
Crec, però, que cal superar laments i retrets, ajuntar esforços 
i, mirant el futur, recuperar experiències positives del passat 
que poden enfortir l’actuació del present. Sobre iniciatives i 
personatges cristians conreadors del valencià des de la Deca-
dència fins avui comencen a aparéixer estudis seriosos que in-
tenten traure’ls de l’oblit o del menyspreu. En aquest sentit són 
d’agrair, per exemple, les investigacions o articles divulgadors 
de Rafa Roca, Antoni López, Vicent Escartí, Agustí Colomer, Jo-
sep E. Estrela, Gabriel Garcia Frasquet, Antoni Ferrer Perales, 
Vicent Simbor, Antoni Furió, Vicent Pitarch. 
No en són moltes, evidentment, ni pretenc oferir-ne un recull 
exhaustiu, es tracta només d’un mostreig significatiu, suficient 
per a esperonar, a la seua llum i exemple, institucions cíviques, 
capellans i seglars. En aquest sentit, porte a la memòria iniciatives 
de clergues i laics que contribuïren a mantenir encesa la flama 
de la llengua i, en certa manera, prepararen la situació actual 
que, si no és per a llançar les campanes al vol, és la millor de 
totes les conegudes fins ara.

Cal tenir en compte una sèrie de capellans, anteriors a la Guer-
ra Civil o coetanis del franquisme pur i dur, amb escrits en va-
lencià, generalment de temàtica religiosa. Recordem Joaquim 
Garcia Girona (Benassal 1867-1958), considerat per alguns com 
el millor poeta valencià del segle XX, relacionat amb Antoni Ma-
ria Alcover i amb el lexicògraf Joan Coromines i amic de mem-
bres de la Societat Castellonenca de Cultura. També Josep 
Pla (Algemesí 1895-València 1975), rector de Xeraco i després 
d’Alaquàs, i el multiguardonat poeta jocfloralista fra Bernardí 
Rupert OFM (Vila-real 1903-1979), professor a Sueca i iniciador 
de Fermín Cortés i Joan Fuster en el nacionalisme. 
    En la postguerra trobem sacerdots i seglars que en l’ús de la 
llengua en la litúrgia s’avancen a la mentalitat i directrius con-
ciliars. Figura senyera és mossén Vicent Sorribes i Gramatge 
(València 1903-1986). En 1950, a la seua parròquia de Rocafort, 
lectures bíbliques i sermons les fa ja en valencià. I en valen-
cià publica, entre altres, l’Eucologi-Missal en l’editorial Lletres 
Valencianes, el Catecisme de la Doctrina Cristiana, seguint les 
petjades del Catecisme valencià del jesuïta Carles Ferris. I va 
traduir al valencià l’ordinari de la missa (La Missa del poble). 
Cal mencionar també el canonge Josep Espasa (Dénia 1914-
1980). Com a director del Col·legi Major de Sant Tomàs de Vi-
llanueva sensibilitza els seminaristes vers la llengua i cultura 
valenciana organitzant tertúlies. Va publicar en valencià dos lli-
bres de caràcter teològic que són tot un avanç en el panorama 
teològic d’aleshores: Falsejaments i veritats cristianes (1969) i 
Què cal creure (1976).
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Entre els seglars catòlics d’aquest moment destaca el músic 
Agustí Alaman (Algemesí 1912-València 1994) que en 1955 pu-
blica un Recull de càntics cristians, reeditat en 1961. 
El Vaticà II va donar peu en l’Església valenciana a un munt 
d’iniciatives personals i col·lectives que si bé no totes obtin-
gueren el vistiplau de la jerarquia despertaren la consciència 
valencianista de molts cristians. 
En la revista Valencia Cultural d’informació general (1960-1964) 
s’anima preveres i laics a celebrar la litúrgia en valencià. Vi-
cent Miquel i Diego publica, en 1965, un destacat estudi titulat 
L’Església valentina i l’ús de la llengua vernacla, prologat per 
mossén Espasa i editat en l’Estel. Va aportar arguments socio-
lògics, històrics i de magisteri eclesiàstic a favor de l’ús del 
valencià a l’Església. I la revista Gorg (1969-1972) publica un 
número extra dedicat als Goigs valencians seleccionats per Ri-
card Blasco i modernitzats ortogràficament per Enric Valor. 
En 1969, el bisbe de Sogorb-Castelló, monsenyor Pont i Gol, 
desmarcant-se dels seus germans en l’episcopat de l’arxidiò-
cesi, promou la traducció al valencià de l’Ordinari de la Missa, 
que adapta a les nostres formes l’edició típica catalana. L’any 
següent s’edita igualment La Pregària dels fidels. 
En 1972, la Comissió pro Litúrgia en Llengua Vernacla de la Jun-
ta Diocesana d’Acció Catòlica de València publica un document 
titulat L’ús de la llengua vernacla en les diòcesis de la província 
eclesiàstica valentina, redactat pel religiós mallorquí afincat a 
València, Pere Riutort, que havia estat examinat i aprovat amb 
un judici favorable pel següent grup de sacerdots i laics con-
sultats: Lluís Alcón, Josep Alminyana, Josep Amengual (Bale-
ars), Francesc de Borja Banyuls, Josep A. Berenguer (Alacant), 

Martí Domínguez, Vicent Faus, Francesc Ferrer Pastor, Avel·lí 
Flors (Castelló), Pere Llabrés (Balears), Beatriu Civera, Fran-
cesc de Paula Moll (Balears), Robert Moròder, Manuel Sanchis 
Guarner, Joan Segura de Lago, Joan Senent i Vicent Sorribes.
Molts d’estos valencians, tant clergues com seglars, amb la in-
corporació d’Enric Valor, Xavier Casp i Miquel Adlert, integren 
en 1973 la Comissió Interdiocesana per als Textos Litúgics Va-
lencians, que presideix Pere Riutort i promou l’edició del Llibre 
del Poble de Déu. Missal dominical i festiu, publicat en 1975, i 
declarat pels bisbes «apte per als actes litúrgics fins a la publi-
cació de les edicions cultuals valencianes». Les discrepàncies, 
diguem-ne filològiques, entre alguns membres de la comissió 
i les rivalitats puerils a l’hora de distribuir-se els càrrecs de 
la comissió anaren creant unes desavinences tan fortes que, 
una vegada publicat el Llibre, esclataren tumultuosament en 
sumar-se a l’embolic els interessos polítics i anticatalanistes 
del moment de la transició. 
El ben cert, però, és que enmig de tanta convulsió, despropò-
sits, pors i inèrcies, la flama de la llengua no s’apaga. Pel que 
fa a la base eclesial, sorgeixen diverses associacions, perso-
nes i grups que es mantenen fermes. Recordem-ne algunes.
En 1973 és erigida canònicament La Paraula Cristiana, associa-
ció que contribuirà al finançament del Llibre del Poble de Déu. 
L’associació edita un butlletí intern, Rent, que s’estén arreu de 
la diòcesi. Al voltant de La Paraula Cristiana s’arrengleraren 
no sols rectors i religiosos, sinó laics com Cristòfor Aguado, 
Vicent Badia, Francesc Ferrer Pastor, Vicenç M. Roselló, Joan 
Senent o el mateix Manuel Sanchis Guarner. 



En juliol de 1976, a partir d’una idea inicial del seglar Josep M. 
Soriano, naix la revista Saó, dirigida per Josep Antoni Comes 
amb la col·laboració d’un grup de sacerdots i seglars que, fi-
dels a les intuïcions renovadores del Concili Vaticà II i al re-
trobament del País Valencià com a poble diferenciat, opten pel 
valencià, i amb dedicació i saviesa i amb més de 30 anys d’in-
interrompuda edició consoliden una revista que s’ha convertit 
en degana de la premsa en valencià a les nostres terres. Al 
setembre de 1996 edita la Bíblia Valenciana Interconfessional. 
Es tracta d’una adaptació a les nostres formes dialectals de 
la Bíblia Catalana Interconfessional. Darrerament s’ha fet una 
edició del Nou Testament. 
També en aquesta etapa postconciliar apareixen altres publi-
cacions com Pentecosta a Castelló, que anualment guardona 
amb un premi d’honor institucions, grups o personatges que 
sobreïxen en el conreu del valencià. Està també la revista New-
man, més centrada en els temes ecumènics, que en 1991 tra-
dueix al valencià una selecció dels pensaments del cardenal 
anglés Newman, amb el títol El cor parla al cor. De sempre han 
mantingut estreta relació amb el Centre Ecumènic Interconfes-
sional de València i amb altres esglésies cristianes. 
La Coordinadora de Col·lectius Cristians Valencians, una inicia-
tiva impulsada per Marc-Antoni Adell i el pare Faus, durant vora 
quinze anys ha convocat col·lectius i comunitats cristianes a 
celebrar litúrgicament la Diada del País Valencià el diumenge 
anterior al 9 d’Octubre. Grups de seglars catòlics signen tots 
els anys un manifest reclamant l’ús del valencià a l’Església. 
Editaren les oracions del cristià en valencià i oferiren als rec-

tors models de tramitació d’assumptes administratius en valen-
cià (per exemple, la comunicació dels casaments al jutjat).
Ininterrompudament, des de 1989, se celebra cada any el Fò-
rum Cristianisme i Món d’Avui, que aplega vora 600 persones 
de parròquies, col·lectius, grups i moviments de totes les diò-
cesis del País. La consistència d’aquest esdeveniment palesa 
que, si es vol, és possible al si de l’Església pregar, formar-se 
teològicament, dialogar i conviure en valencià. Un servei sem-
blant estan oferint un grup de sacerdots de Castelló que, da-
vant la passivitat de la jerarquia, han publicat els Leccionaris 
A, B i C en un correcte valencià per a facilitar la lectura de la 
paraula de Déu en les misses.
Finalment, en el conreu de la llengua per iniciativa de la base 
eclesial, cal tenir en compte el Grup dels Rectors del Dissabte 
que tant en els escrits col·lectius com en els particulars que 
publiquen a la premsa sempre utilitzen el valencià. Així mateix, 
està la revista mensual Cresol, que porta ja vuit anys al carrer. 
És l’òrgan de la Unió Apostòlica de València, una associació 
sacerdotal on col·laboren sacerdots de diferents mentalitats, 
escrita majoritàriament en valencià.
Resta fer menció de les celebracions de misses i altres sagra-
ments en valencià. Es tracta de l’índex més segur per a avaluar 
el grau de presència del valencià dintre l’Església. En els po-
bles, rectors i feligresos parlaven, i en molts llocs encara par-
len, en valencià; però en entrar al temple es canvia de llengua, 
per la pressió castellanitzadora sàviament dosificada històri-
cament des de dalt i per la inèrcia, absència d’esperit crític o 
meninfotisme dels de baix. 



Saber això requereix temps, mitjans i competència que no tinc. 
De les publicacions com de les cerimònies religioses en valen-
cià al País, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua podria enge-
gar un estudi estadístic i una anàlisi sociològica que donaria 
molta llum. 
Tanmateix no puc acabar sense dirigir una súplica a l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua. Sabem que té preparat el Missal 
Romà en valencià. Que el publique ja amb la mateixa llibertat i 
responsabilitat davant la jerarquia eclesiàstica amb què cape-
llans i seglars catòlics hem actuat durant molt anys. Evident-
ment, es tractaria d’una publicació ad experimentum a l’espera 
que els bisbes donen les passes canòniques pertinents i tin-
guem els textos oficials.
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El valencià pot jugar un paper molt positiu en les estratègies de creixement eco-
nòmic i de millora de la nostra qualitat de vida, malgrat l’estat clarament insatis-
factori pel que fa a l’ús actual de la llengua pròpia en el món de l’economia i dels 
negocis. Fonamentalment, perquè ajuda a conrear les economies de l’heteroge-
neïtat i de la diferenciació, tan decisives en tota economia avançada, en el món 
globalitzat i sotmés a l’acceleració tecnològica com l’actual. També, perquè pot 
implementar el nostre capital social i els avantatges derivats d’estar en el mapa, 
que són molt importants en les economies de base endògena on, a més, el teixit 
empresarial està format, fonamentalment, per pimes (petites i mitjanes empre-
ses), quan no per microempreses. Finalment, perquè permet aprofitar-se’n de les 
economies de situació de la indústria cultural en valencià. De fet, hi ha impor-
tants costos econòmics atribuïbles a la invisibilitat lingüística. Comptat i debatut, 
hi ha futur per al valencià, perquè este atribut idiosincràtic ens facilita la nostra 
identificació social, cultural, territorial i econòmica en un món caracteritzat, no 
ho oblidem, pel fenomen de la glocalització en la mesura que podem posar-lo en 
valor de mercat, tot associant-lo a la idea de qualitat i de prestigi de marca.



ció, costos deguts a la no fluïda relació entre agents econòmics i 
socials, fet ben normal en el món actual.
Hem d’admetre, però, que aquests factors intangibles són difícils 
de quantificar i, més difícil encara, de precisar si són additius o 
multiplicadors respecte dels altres factors productius. En tot cas, 
la literatura sobre el creixement econòmic —la comptabilitat de 
creixement— els té cada dia més en compte i ha convingut a 
anomenar-los, sintèticament, capital social. Fins i tot, s’ha afirmat 
que les diferències en la dotació de capital social són la causa 
fonamental de les diferències en el desenvolupament econòmic 
(Acemoglu, Johnson i Robinson, 2004).
Uns factors intangibles que són de dos tipus (de vegades no és 
tan fàcil la distinció, però): uns informals, que comprenen factors 
com els valors idiosincràtics que afavoreixen la cohesió social, 
la confiança per a facilitar la coordinació i la cooperació per a 
benefici mutu, l’atmosfera social (Putnam, 2000; Becattini, 2002); 
i d’altres, les institucions formals, que comprenen les diverses 
formes de governance, tant de les unitats econòmiques, privades 
o públiques, com també —i això és el més interessant— de les 
institucions públiques, tal com planteja el neoinstitucionalisme 
americà (Williamson, 1996).
La incorporació del capital social al llistat dels factors de crei-
xement és especialment oportuna en uns moments en què es-
tan operant uns fenòmens socials a nivell mundial aparentment 
contradictoris: d’una part, efectivament, un accelerat procés de 
globalització econòmica, comunicativa i social; però, d’altra, un 
reforçament de les identitats locals.
Aquests fenòmens han estat conceptuats sota un neologisme ben 
reeixit: glocalització, encunyat per Roland Robertson (1992) —i po-
pularitzat per Anthony Giddens, antic director de la London School 
of Economics—, que diu que allò local i allò global no s’exclouen 
sinó que, més aviat, s’expliquen mútuament i dialècticament. Ro-
bertson assenyala, concretament, que «la globalització significa 
també apropament i mutu encontre de les cultures locals, que 
s’han de definir de nou en el marc d’aquest clash of localities», 
d’aquest xoc d’identitats locals.

1

Els temps estan canviant. La confluència del procés de globalit-
zació econòmica i d’una profunda revolució tecnològica obliga 
a replantejar les estratègies competitives de les empreses i les 
estratègies de consum de les famílies. Perquè estem en una au-
tèntica cruïlla econòmica.
De fet, les estratègies econòmiques reeixides del passat (competir 
bàsicament en preus), que han permés que l’economia valenciana 
haja crescut més que l’espanyola i aquesta més que l’europea en 
els darrers cinquanta anys, són febleses i vulnerabilitats del pre-
sent i, fonamentalment, de futur.
Si més no, els països emergents (Àsia i l’est europeu, principal-
ment) ens ho estan posant molt difícil —i ens ho recorden tots 
els dies als mercats internacionals— perquè això ells ho fan en 
millors condicions que nosaltres. Per tant, si volem un creixement 
econòmic sostenible, si volem continuar millorant el nostre nivell 
de vida, hem de posar en pràctica les estratègies competitives 
dels països avançats: més i millor diferenciació dels productes i 
dels processos de producció i augment de la productivitat.
Però això és molt fàcil de dir i molt difícil de fer perquè signifi-
ca, entre d’altres coses, una presa de consciència ben clara de 
la peremptorietat del problema en empresaris i treballadors i en 
les famílies, però també en les autoritats responsables dels afers 
econòmics. Autoritats que hauran de prioritzar, si més no, les in-
versions en infraestructures, en capital humà i en capital tecno-
lògic per a ajudar que tot el sistema productiu, de distribució i de 
consum funcione més eficientment.
No acaben ací els requisits per a millorar les perspectives econò-
miques. Els experts ens diuen que hi compten també molts «fac-
tors intangibles associats a l’organització social», a partir de la 
vella idea de Coase (1960) que l’atmosfera social i institucional 
compta sempre, però especialment quan hi ha costos de transac-

1. Agraïsc els comentaris d’Ernest Reig, Víctor Fuentes, Josep Antoni Ybarra, 
Rafael Castelló, Fina Masgrau Andrés J. Picazo i Pau Rausell.



Tot plegat, hom parla d’un present caracteritzat per la «integració 
econòmica i la desintegració política» (Alesina, Spalaore i Waczi-
arg, 2000). Més encara, hom endevina un trade off —un bescan-
vi— entre les economies d’escala (generables en mercats grans, 
en els grans estats) i les economies de l’heterogeneïtat i/o espe-
cialització (assolibles millor en economies més reduïdes, en els 
petits estats o comunitats) al llarg del temps.
Un parell de preguntes vénen al cas. La primera és si la constata-
ció i avaluació d’aquesta diversitat local —que inclou una diferent 
dotació de capital social— ens poden ajudar a comprendre la di-
versitat de situacions i de capacitats de creixement econòmic.2 La 
segona és si les identitats locals poden crear una atmosfera social 
afavoridora del creixement econòmic en realitats sociopolítiques 
complexes com les que ens toca viure a les generacions presents. 
Això, a més, lligat íntimament al concepte de subsidiarietat, el de 
posar les responsabilitats polítiques el més a prop possible de la 
gent. 

La resposta a la segona pregunta pot ser positiva en la mesura que 
les identitats (nacionals, regionals, lingüístiques, etc.) sí que po-
den afegir ingredients a l’atmosfera de cohesió social, és a dir, po-
den ser factors que implementen el capital social com a factor de 
creixement econòmic.3 Això pot ser així en qualsevol cas, però en 

2. Per reblar el clau, és una evidència que a Itàlia, per exemple, on hi ha un marc 
estatal únic i una regionalització feble i uniformista (unes institucions formals 
semblants a tot el territori), les taxes de creixement del nord i de la Terza Italia 
són molt superiors a les del Mezzogiorno. La raó d’aquest diferent comportament 
econòmic Putnam (1993) l’atribuïa, ja fa molt de temps, a la diferent dotació no 
només de recursos naturals sinó també, i sobretot, d’institucions informals de 
capital social, d’una diferent atmosfera de cohesió social més o menys procliva a 
la confiança per a facilitar la coordinació i la cooperació per a benefici mutu.
3  La incorporació de la identitat en l’anàlisi econòmica forma part ja de les 
perspectives analítiques d’investigadors tan respectables com el premi Nobel 
d’Economia, George A. Akerlof. Aquest autor assenyala amb convicció que la 
incorporació del concepte d’identitat pot ser rellevant per a molts successos que 

trobem alguns d’especialment suggerents en el tema de la relació 
entre llengua pròpia i economia que és el que ens interessa. Ens 
referim als casos de les nacions o comunitats amb llengua pròpia 
relativament petites. La raó, al nostre parer, és que en aquests ca-
sos, a més de poder capitalitzar les economies de l’heterogeneïtat, 
la gent és conscient que, per a comptar en la geografia econòmica i 
política internacional, per a estar en el mapa, cal esforçar-se com 
a col·lectivitat i traure més rendiment a les categories inherents 
al concepte de capital social.4 Nacions com Holanda, Dinamar-
ca, Finlàndia, Suècia, Noruega o Irlanda són exemples que tenim 
a mà. O, en d’altres contextos socioeconòmics, Estònia, Letònia i 
Lituània en contrast amb Rússia. I això, malgrat l’efecte frontera 
(Mc Callum, 1995 i Helliwell, 1998) segons el qual hi ha costos més 
alts per al comerç que ha de travessar fronteres que per al que es 
fa al si d’un Estat.
Totes les petites nacions esmentades, efectivament, tenen ara es-
tat propi, és a dir, tenen unes institucions sòlidament implantades 
que alimenten la cohesió i els permeten tindre, si més no, veu i 
vot en defensa dels seus interessos particulars en el procés de 
construcció europeu i, en general, en l’escena internacional, que, 
pel que sembla, supera en beneficis els costos de l’efecte fronte-
ra, els costos de comerciar en mercats exteriors. Però, què passa 
amb les nacions o comunitats —amb llengua pròpia com a senyal 

l’economia convencional no pot explicar adequadament (Akerlof i Krenton 2000). 
Ara bé, de manera conscient o inconscient, i des de la perspectiva de l’economia 
i els seus supòsits de racionalitat, «els individus triem la nostra identitat en un 
procés de construcció de la personalitat que suposa un acomodament entre els 
atributs que ens vénen donats (uns més que d’altres —des dels atributs masculí 
i femení, condició social, lloc de naixement, llengua materna, personalitat deguda 
a condicionants genètics—) i aquells que podem conformar de manera més 
lliure (vestimenta, equip preferit d’esports, pràctiques i usos culturals). Busquem, 
deliberadament, aquella identitat o sistema d’identitats que maximitzen la nostra 
funció d’utilitat. I la identitat afecta el nostre benestar de diverses maneres» 
(Rausell 2006).
4  Ara bé, com a requisits previs perquè això funcione s’han de donar, d’una banda, 
sòlids instruments d’integració social per als nouvinguts (identitats integradores 
i no excloents per als immigrants), i d’altra, una clara obertura comercial per a 
assolir les economies de l’heterogeneïtat o d’especialització. 



d’identitat més potent i significativa— sense estat propi però amb 
institucions d’autogovern fortes dins d’estats complexos, com ara 
els casos d’Escòcia, Gal·les, Quebec, Valònia i Flandes, Catalunya, 
Euskadi i Navarra, Galícia, Balears o València? Ací compten, natu-
ralment, els ingredients d’identitat i cohesió comunitària. Perquè, 
junt a les institucions formals —les que hi puguen existir i que, si 
més no, poden permetre un cert nivell d’autogovern—, els aspec-
tes informals del capital social poden jugar un paper important en 
la implementació d’aquest. Per exemple, el grau d’autoestima com 
a poble i l’interés per assolir visibilitat com a tal mitjançant el con-
reu decidit dels senyals d’identitat, particularment de la llengua. 
De fet, això està passant en més d’un lloc, àdhuc en situacions 
lamentables com la presència de terrorisme, com demostra el cas 
d’Euskadi. L’economia basca té un comportament envejable, tant 
en taxes de creixement com en la profunda transformació estruc-
tural que ha viscut. Ha passat en relativament poc de temps d’una 
economia basada en la indústria siderometal·lúrgica i la resta d’in-
dústria bàsica a una altra bastant més diversificada i on els sec-
tors de les noves tecnologies tenen una presència important. Per 
tot plegat, podem afirmar que la interacció entre el fenomen de la 
glocalització i el paper que juga una bona dotació de capital social 
en el creixement econòmic—particularment, quan el creixement 
és endogen i poblat de pimes (petites i mitjanes empreses)— per-
met albirar que les identitats, com a implementadores de cohesió 
social, poden afegir potencial de creixement a un país. I que això 
pot ser així en tot cas, però particularment en el de les nacions o 
comunitats petites (tinguen o no estat propi) i en el d’altres col-
lectivitats amb identitat reconeguda i recognoscible pels seus 
ciutadans, amb el requisit imprescindible de practicar polítiques 
d’integració social i una decidida obertura comercial.

El raonament fet suara ens ha permés lligar dos móns aparent-
ment llunyans, com són els de la llengua i de l’economia o, més 
concretament, del creixement econòmic. No s’acaben ací les 

concomitàncies entre aquestes dues categories de les relacions 
humanes. Hi ha una altra relació ben interessant: la utilització de 
la lògica de l’economia per a la comprensió dels fenòmens lingüís-
tics. Efectivament, l’economista valencià Pau Rausell (2002), en un 
excel·lent treball d’aproximació al tema, planteja que la relativa 
simplicitat dels conceptes de la racionalitat i la maximització de la 
utilitat atorguen a l’economia un potent arsenal metodològic que, 
juntament amb l’individualisme, ha anat convertint l’economia 
com a ciència no tan sols en un instrument explicatiu del compor-
tament de productors i consumidors, sinó en un nou paradigma de 
les ciències socials que explica el comportament humà en la seua 
globalitat (Frey 1992), també en el tema de la llengua. Per exemple, 
ens podria ajudar a analitzar la possible supervivència de les llen-
gües minoritàries en la mesura que aquesta supervivència puga 
dependre dels beneficis privats que se’n poden obtenir de l’ús.
Aplicat al cas dels espais bilingües d’Espanya, hom pot preguntar-
se: quina millora salarial de mitjana representa per a un valencià, 
un balear, un català, un basc o un gallec el coneixement de la llen-
gua pròpia? Si la resposta fóra un valor positiu, la pervivència de 
la llengua en qüestió ja estaria parcialment assegurada. Aquesta, 
però, és una aproximació convencional perquè posa directament 
en mans del mercat l’expansió i el declivi de les llengües, quan el 
tema és molt més complex. Dit d’una altra manera, aquesta apro-
ximació entén que la possible pèrdua d’ús d’una llengua implica 
un procés d’assimilació que és, efectivament, un procés social, 
però que parteix de decisions individuals. És a dir, es tracta d’una 
versió edulcorada de l’assimilació lingüística que no té en compte 
una variable que està present en quasi tots els casos d’assimilació 
de la història contemporània, que són les polítiques d’intervenció 
governamental. 
De fet, el castellà, l’anglés, el francés i la pràctica totalitat de les 
llengües majoritàries ho són com a fruit de polítiques actives d’as-
similació, que han anat des de l’aniquilació d’altres comunitats 
lingüístiques o la prohibició explícita de l’ús de les seues llengües, 
fins a la discriminació econòmica o social i les polítiques educati-
ves. Tot això ha comportat un increment del cost oportunitat d’ús 



de la llengua minoritzable per als seus usuaris i, consegüentment, 
ha incentivat l’adopció de la llengua dominant en el trànsit cap a 
l’assimilació homogeneïtzadora definitiva (Rausell, 2002). 
L’interés d’aquesta homogeneïtzació lingüística acompleix tres 
funcions bàsiques, segons assenyala Rafael Castelló (2001): la cre-
ació d’una identitat col·lectiva més àmplia, la reducció dels costos 
de transacció i el control dels sistemes socials de comunicació. 
És a dir, tot va en direcció de reduir els costos de gestió social, 
perquè no hi ha cap dubte que les societats homogènies són més 
fàcils de gestionar. Però aquests beneficis de l’homogeneïtzació 
cal confrontar-los amb els beneficis de la diferenciació que hem 
assenyalat més amunt.5 Per tant, cal tindre ben present que totes 
les polítiques lingüístiques, fins i tot aquelles que no existeixen (no 
implementar cap política d’intervenció és en sí mateixa una mane-
ra de fer política) impliquen costos i beneficis. 
L’anàlisi econòmica de les polítiques lingüístiques inclou, doncs, la 
identificació, la mesura i la comparació dels costos i beneficis ge-
nerats. Ara bé, l’aproximació econòmica és insuficient per a cop-
sar tota la complexitat del tema, perquè no pot entrar en l’anàlisi 
dels valors subjacents a les polítiques lingüístiques. D’això s’han 
d’encarregar els politòlegs a partir del principi que aquests valors 
pertoca fixar-los als ciutadans, mitjançant els seus representants 
democràticament elegits.
En tot cas, Rausell (2002) conclou que la lògica econòmica no 
actua irreversiblement en contra de la diversitat lingüística. Més 
aviat al contrari, amb el capitalisme informacional (Castells, 1996) 
o el capitalisme cultural (Rifkin, 2000), en què el principal element 
intercanviable és l’univers simbòlic, l’escassesa n’és l’element 
que posa en valor les experiències culturals singulars i, per tant, 
les llengües en què s’expressen. En conseqüència, l’empenta glo-

5. Sense parlar de les activitats econòmiques vinculades a la pròpia llengua, 
com són les de traducció, doblatge o d’aprenentatge de la llengua i els efectes 
d’arrossegament que creen. Hi ha altres productes culturals, com el teatre, 
en què la qüestió lingüística i l’estat de la tècnica fragmenta els mercats; amb 
tots els avantatges —reserva del mercat interior— i inconvenients —dificultat 
d’exportar— que això implica.

balitzadora de l’anglés com a lingua franca conté, en la mateixa 
dinàmica d’expansió, les claus que la limiten, perquè posa en valor 
els elements identitaris escassos, com són les altres llengües. De 
fet, en termes prospectius podríem veure un univers amb un cert 
equilibri ecològic entre les llengües. 

Ara bé, a l’hora d’abordar les relacions entre llengua i economia 
no deixa de sorprendre el reduït nombre d’estudis i la manca d’in-
vestigacions sistemàtiques sobre la relació entre llengua, identi-
tat i mercat, no només en l’àmbit nostrat. Clar i valencià: per què 
s’ha reflexionat tan poc respecte d’això? Segons Tejerina (2005), 
perquè les relacions que han dominat àmpliament la reflexió de 
científics i investigadors són les de la llengua i la identitat amb la 
política però no amb l’economia. També perquè les llengües mino-
ritzades —que podien estar més interessades en aquesta mena 
d’estudis— arriben a trobar-se en tal grau de dependència institu-
cional que fa molt difícil pensar simplement en termes de mercats 
lingüístics.
Això dit, veiem quines són les relacions entre llengua i economia. 
La primera accepció és la que entén que les persones plurilingües 
acaben utilitzant una llengua o altra en funció del coneixement, 
de l’habilitat comunicativa o de la facilitat expressiva en un de-
terminat codi lingüístic, en la mesura que la llengua és el resultat 
d’un procés de contingut econòmic (d’estalvi i simplificació de la 
complexitat comunicativa) (Bourdieu, 1999).
Hi ha una segona accepció que té més a veure amb l'economia 
política de la llengua, és a dir, amb els principis de regulació del 
mercat lingüístic en la mesura que és la intervenció política la que 
construeix un mercat lingüístic unificat i, en el cas del plurilingüis-
me, una jerarquització lingüística. La intervenció política contribueix 
a la fabricació de la llengua dominant que els lingüistes acaben 
per acceptar com una dada natural. El sistema escolar i els mit-
jans de comunicació de masses s’encarreguen d’estendre’n el 
coneixement i de garantir-ne l’estatus. 



Una tercera accepció té a veure amb la lògica metaeconòmica 
—més enllà de l’econòmica— dels intercanvis lingüístics, quan 
constatem que les llengües dominades tenen la seva dinàmica 
pròpia, fins i tot des d'un lloc o espai de subordinació. De vega-
des, és la presa de consciència de la situació de subordinació en 
la qual es troba una llengua la que impulsa el desencadenament 
dels processos de reversió i canvi lingüístic. 
Diem lògica metaeconòmica perquè cal recordar que, en termes 
estrictament econòmics, el valor d’una cosa en la societat de con-
sum és divers, però precís. Així, podem parlar del seu valor d’ús (a 
més, s’ha de distingir entre l’ús i el valor d’ús), del valor de canvi 
o del valor de signe. Però també hi compta un valor difícilment 
reductïble a les categories econòmiques: el valor simbòlic. En 
aquest sentit, pel que fa a l’ús, totes les llengües són similars per-
què serveixen per al mateix: per a comunicar-se amb eficiència de 
mitjans.6 El que és cert, però, és que el valor econòmic d’una llen-
gua el determina el mercat dels intercanvis lingüístics mitjançant, 

6. Ara bé, el valor d’ús depén d’altres factors com la utilitat comunicativa, la 
facilitat, la escassetat o raresa, la bellesa perceptible, etc. Factors subjectius 
que poden variar d’un context social a un altre, d’un grup a un altre, d’un moment 
històric a un altre. Amb caràcter general, però, podem afirmar que a un ús més alt 
d’una llengua es correspon un increment en la possibilitat de trobar un valor d’ús 
més elevat, així com una valoració més positiva del coneixement i la utilització. 
D’una llengua o de diverses. Si més no, és interessant de mostrar com la majoria 
dels estudis de camp posen en relleu l’efecte multiplicador del valor d’ús de 
conéixer les dues llengües en contextos de bilingüisme (Colomer 1991). Per la 
seua banda, el valor de canvi o d’intercanvi es basa, en part, en les valoracions 
d’ús i, en part també, en elements pragmàtics, instrumentals i utilitaris de caràcter 
extralingüístic que mouen les persones a aprendre o utilitzar una llengua per a 
arribar a altres fins com el gaudi, la cultura o un lloc de treball. El valor de signe 
remet, en contrast, a les valoracions que es fan en termes de prestigi social. És 
a dir, a la consideració cap a la llengua d’un grup que funciona com a grup de 
referència. El reconeixement del prestigi social d’aquest grup pot variar, però, tant 
en termes històrics com en distints contextos socials en un mateix període històric. 
Per exemple, el triomf de l’anglés, espanyol o portugués a Amèrica és un triomf de 
la seua potència física, del control econòmic i del poder ideològic (Tejerina, 2005). 
Finalment, però, el valor simbòlic pressuposa una projecció subjectiva de caràcter 
afectiu —per tant, metaeconòmic— per la qual atribuïm a la llengua un valor com 
a símbol de pertinença, d'identitat, com s’esdevé moltes vegades amb la llengua 
materna o la llengua dels avantpassats.

principalment, el seu valor d’ús —la seua utilitat— i el seu valor 
de signe —el seu prestigi social. A ningú se li escapa, però, que, 
en bona part, el prestigi d’una llengua depén del poder i influència 
econòmica de la comunitat dels seus parlants. Tenim el cas para-
digmàtic del flamenc a Bèlgica, que s’ha afirmat com a llengua de 
prestigi social en la mesura que els flamencs han afirmat la seua 
hegemonia econòmica a la Bèlgica postindustrial.
Però, com és evident i ja hem assenyalat adés, el mercat lingüístic 
no és un mercat lliure —mai no ho ha estat—, és un mercat in-
tervingut, on els poders dels estats hi juguen un paper clau. En el 
món de la televisió o en el món de la comunicació electrònica, per 
exemple, cada vegada més, en tant que s’ha abandonat el concep-
te de servei públic i s’ha entrat en el concepte de mercat, hom pot 
pensar raonablement que això pot sacrificar les llengües menys 
esteses (Majó, 1998). Per això cal insistir en el fet que no podem 
pensar que confiant amb les forces del mercat estiga garantida la 
persistència d’aquestes llengües. Cal l’acció dels poders públics, 
sobretot, en les llengües que han patit processos de minorització 
social.

Totes les consideracions anteriors han de ser contrastades amb 
la realitat. Amb la realitat del nostre país. Malgrat les dificultats de 
què parla Tejerina i de la consegüent falta de dades, intentarem 
fer una aproximació a l’estat de l’ús de la llengua pròpia en el món 
econòmic valencià. Un ús que reflexa en bona part la situació de 
l’ús social de la llengua en el conjunt de la societat valenciana. Un 
ús que, en el camp de l’empresa i de les institucions econòmiques, 
ha viscut tota mena d’inclemències i peripècies, fins i tot de cruels 
i despietades prohibicions pluriseculars. Actualment, però, una 
vegada superada l’etapa de les prohibicions, l’ús del valencià de-
pén, com en qualsevol altra llengua, de dues variables decisives: 
l’ús i el prestigi social.
Per a saber d’on partim, però, cal tirar mà de les enquestes que 
s’han anat fent al llarg del temps. Una de ben interessant és la 



feta l’any 2000, en l’àmbit europeu, sobre valors socials. Els resul-
tats valencians, treballats pels sociòlegs Manuel García Ferrando, 
Antoni Ariño i Rafael Castelló (2001), són ben interessants. El que 
sobta primer, en contra de les aparences, és que el 73,2% dels en-
questats se sent molt orgullós de ser valencià. Això, malgrat que 
només el 17,8% se sent només valencià o més valencià que es-
panyol. Aquesta primera dada és una base molt ferma per a qual-
sevol projecte de futur pel que fa a la llengua. Sobretot, si tenim 
en compte que només el 35,2% declara que té el valencià com a 
llengua familiar o que el 44% es declara obertament valenciano-
parlant o bilingüe. Això pel que fa a l’anàlisi dels comportaments 
de la ciutadania general, és a dir, dels consumidors, si parlem en 
termes de mercat. Si entrem en l’àmbit de l’oferta, de l’aparell pro-
ductiu, la mateixa enquesta ens dóna uns resultats per al segment 
de població associada a sindicats o associacions professionals 
(també empresarials) bastant similar, però amb matisos segons la 
categoria laboral.7

Una altra informació bastant valuosa és la que s’obté del Llibre 
blanc de l’ús del valencià-I (AVL, 2005) sobre una enquesta realit-
zada el 2004. Segons aquesta informació, aproximadament les tres 
quartes parts (76%) de la població valenciana major de 14 anys 
declara «entendre prou bé o perfectament el valencià». A les co-
marques valencianoparlants s’arriba al 82% i a les castellanopar-
lants, al 35%. A les ciutats de més de 100.000 habitants, al 71%. Tot 

7. Pel que fa a l’orgull de sentir-se valencià, per exemple, en els afiliats als sindicats 
arriba tan sols al 58,7% dels enquestats, si bé, entre els associats professionals 
el percentatge puja al 63,5%. Això, malgrat que, entre els sindicalistes, aquells 
que se senten només valencians o més valencians que espanyols arriba al 21%, 
i per contra, aquest mateix sentiment només assoleix el 12,7% entre els associats 
professionalment, inclosos el de les associacions empresarials. Pel que fa a 
l’idioma familiar, els percentatges tenien una variància molt gran respecte a la 
mitjana social: empresaris (amb més de 10 treballadors), 35%; empresaris (amb 
menys de 10 treballadors), 38%; professionals, 24%; empleats no manuals que 
supervisen, 14,7%; empleats no manuals que no supervisen, 29,4%; treballadors 
manuals especialitzats, 31,7%; treballadors manuals semiespecialitzats, 42,9%; 
treballadors manuals no especialitzats, 25,3%; agricultors per compte propi, 50%; 
jornalers, 56%; sense treball, 33,3%.

tenint en compte que entre els més joves (15-24) el percentatge 
arriba al 80%. 
Així mateix, un poc més de la meitat de la població (53%) declara 
que és «capaç de parlar prou bé o perfectament valencià». Per-
centatge que, a la zona valencianoparlant, puja fins el 58% (a la 
castellanoparlant, només al 14%). Ara bé, la població amb estudis 
superiors afirma que té més capacitat per a parlar valencià (60%), i 
els estudiants encara més (67%). Per contra, la població en atur, la 
que menys (47%), i per autoidentificació de classe social, la baixa 
o mitjana-baixa, la que menys (45%). És interessant saber, també, 
que entre els jubilats el percentatge arriba a un 56%.
En comprensió escrita, la situació reflecteix la història de margi-
nació de la llengua a l’escola, on les generacions majors no van 
tindre possibilitat d’aprendre el valencià. Així, poc menys de la 
meitat de la població (47%) manifesta estar capacitada per a llegir 
prou bé o perfectament en valencià, tot i que en la zona valenciano-
parlant és el 51% (en la castellanoparlant, un 20%). Ara bé, un 80% 
afirma que és capaç d’entendre rètols o senyalitzacions, anuncis 
publicitaris o textos festius; un 70%, butlletins informatius, i un 64%, 
els llibres. Només el 12% afirma que no entén res. Òbviament, la 
població més jove és la que manifesta més competència (71%) i 
els majors de 65 anys (25%), els que menys. Per autoidentificació 
de classe social, la baixa o mitjana-baixa, és la que mostra menys 
capacitat (33,6%); per contra, el nivell de comprensió escrita més 
alt es dóna entre la població amb estudis universitaris (70%) i en-
tre els estudiants (79%).
Pel que fa a la disposició de recursos humans capacitats per a es-
criure en valencià, una quarta part de la població diu que és capaç 
d’escriure prou bé o perfectament en valencià (25,2%), malgrat els 
avatars històrics de la llengua. En la zona valencianoparlant més, 
el 27%, i en la castellanoparlant, l’11%. Però la situació millora 
amb el temps: la població més jove és la més competent (58%), i 
és la de més edat la que menys (7%). Una competència que també 
és més alta en els que tenen estudis universitaris (49%) i entre els 
estudiants (68%). Per autoidentificació de classe social, l’alta o 
mitjana-alta és la que té més competència (36%).



positius. Els fets més cridaners són que el 86,4% dels enquestats 
se senten molt o bastant orgullosos de ser valencians i que el 60% 
declaren tindre el castellà com a primera llengua (el mateix per-
centatge de la llengua que es parlava a casa de xiquet), si bé el 
55% també reconeixen que parlen el valencià amb fluïdesa, el 62% 
el lligen, el 35% l’escriuen i, molt important, el 94,7 diuen que l’en-
tenen (CIS, 2007).
Complementàriament a les informacions anteriors, als primers 
mesos de l’any 2008 vam passar un qüestionari a les cambres de 
comerç, a les federacions empresarials i als sindicats sobre la 
relació entre la llengua pròpia i el món econòmic valencià.9 Una 
informació que corroborava tot allò que acabem d’assenyalar.10 
En primer lloc, les dimensions diferencials de comportaments 
lingüístics en el món econòmic valencià (empresarial i sindicals) 
són més aviat territorials (com més al nord o més al voltant d’una 
dimensió urbana mitjana o menuda, més valencianitat lingüística) 
que no sectorials, pel que fa als usos i valors. Caldria afegir, pot-
ser, que la sensibilitat identitària (o participativa) de l’entrevistat, 
pel que fa al valor que se li dóna a l’ús de la llengua, hi té una 
afectació clara.11

9. Un qüestionari pensat expressament per a aquest article. Cal destacar l’interés 
posat a l’esmentat qüestionari per part de la CIERVAL (la confederació empresarial 
de la Comunitat Valenciana) i, per contra, la desatenció de les cambres de comerç, 
de les quals només hi va contestar la de València per a dir que no era incumbència 
seua. Cal recordar que les cambres de comerç tenen convenis signats amb la 
Generalitat —com el de la nota anterior— per a incentivar l’ús del valencià al món 
empresarial. La Unió de Llauradors (mitjançant resposta personal del secretari 
general Joan Brusca poques hores abans de faltar) i AVA sí que ho han fet. Els 
sindicats de treballadors, molt poc. Tampoc tenim notícia dels intermediaris 
financers ni de les empreses multinacionals.
10. Qüestionari interpretat pel sociòleg Rafael Castelló. Com que no es tractava 
d’una enquesta en sentit estricte, ja que no es feia sobre una mostra aleatòria, 
els resultats que se n’han pogut extreure són de caire qualitatiu, tot i que ben 
interessants. 
11. A partir dels qüestionaris del sector de l’automoció de la província de Castelló 
(24 empreses) s’ha detectat, per exemple, que al mateix poble i al mateix sector 
hi ha qui atorga molt valor i qui atorga poc o gens valor, amb independència de 
l’ús que en faça. Això mateix passa entre les respostes de les confederacions 
empresarials provincials; unes diuen una cosa i altres, l’altra, sense que hom puga 

Pel que fa al valor d’ús, cal dir que el 58% de la població consi-
dera que el valencià hauria d’usar-se més; el 31%, igual que ara; 
mentre que només el 7% creu que s’hauria d’usar menys (un 4% 
no expressa la seua opinió). Fins i tot, a la zona castellanoparlant, 
els percentatges són, respectivament, 32%, 42% i 16% (el 10% no 
es manifesta). En aquest mateix sentit, el 74% pensa que conéixer 
el valencià serà positiu o molt positiu per a les relacions personals 
(en la zona valencianoparlant puja al 77% i en la castellanoparlant 
baixa al 50%). Però el que és més interessant és que el 66% pensa 
que ho serà per a les seues perspectives laborals o professionals: 
68% en la zona valencianoparlant i un important 50% en la caste-
llanoparlant.
S’hi constata, finalment, que l’ús social del valencià havia evolucionat 
favorablement entre 1985 i 1995, però que les coses havien canviat de 
rumb en els anys següents (1995-2004). Un canvi de rumb explicable, 
en bona part, per l’increment extraordinari de la població valenciana 
en aquests anys, del qual només un 38% havia nascut al territori va-
lencià. Tot i això, el 2004 el 45% dels enquestats pensava que el valen-
cià s’usarà més en el futur, un 26% que no canviarà molt i un 22% que 
disminuirà (el 8% no manifesta la seua opinió). 8

Tot i que els allaus immigratoris no han fet sinó créixer en els anys 
posteriors a 2004, l’enquesta sobre Identitat Nacional a Espanya, 
realitzada el gener de 2007 pel CIS (Centro de Investigaciones So-
ciales), amb d’altra metodologia, manté uns percentatges sobre 
l’autoreconeixement identitari i l’ús de la llengua pròpia bastant 

8. Malgrat aquestes xifres esperançadores, les polítiques públiques de promoció de 
la llengua en l’àmbit de l’economia i l’empresa són certament escasses i clarament 
insuficients. Sense anar més lluny, queda palés si ens fixem en la convocatòria 
d’ajudes de la Generalitat per a 2008, la més recent. L’import global de les ajudes 
és de només 500.000 euros per a una tasca tan immensa com «promoure l’ús del 
valencià en empreses, comerços i indústries... mitjançant activitats com la retolació, 
l’etiquetatge de productes i l’edició de materials d’informació al consumidor en 
valencià» en col·laboració amb les cambres de comerç valencianes. Amb tot 
açò, la Generalitat pretén que empresaris i comerciants siguen «part activa de la 
normalització de l’ús social del valencià», per la qual cosa «considera fonamental» 
incentivar les empreses, comerços i indústries que tenen activitat al País Valencià, 
ja que impulsen una presència més gran de la llengua pròpia en la societat.



En línies generals, a partir dels testimonis de les entrevistes realit-
zades es pot afirmar que el valencià no gaudeix en el món empre-
sarial, si exceptuem l’àmbit agrari, de la mateixa importància que 
ha assolit en altres àmbits com l’escola o, fins i tot, l’Administra-
ció pública.12 Només una minoria d’empresaris es preocupen per 
utilitzar el valencià, encara que aquesta minoria s’haja eixamplat 
en els últims anys. La qual cosa vol dir que el món dels negocis 
desaprofita la important tasca de formació lingüística que es fa a 
l’escola i la universitat.
Concretament, pel que fa a la competència lingüística (saber va-
lencià), hi ha una ordenació de competències similar a la social. 
Podríem dir que, almenys, 3 de cada 4 dels membres de les planti-
lles de les entitats que han respost que entenen el valencià, la qual 
cosa permetria una comunicació interna oral en valencià bastant 
àmplia. El coneixement oral actiu (parlar) o l’escrit passiu (llegir) 
el tindria al voltant d’1 de cada 2 dels membres de les plantilles. 
Finalment, la capacitat escrita activa (escriure) tindria un màxim 
d’1 de cada 4, la qual cosa dificulta molt, això sí, la comunicació 
interna escrita en valencià. Amb tot, pràcticament ningú no ha fet 
o fa cursos de llengua. Si de cas, algun d’anglés. És bastant dece-
bedor, si més no, que sectors com ara l’hostaleria o el comerç al 
detall —on hi ha tant d’immigrant i tant de tracte amb el públic— 
no organitzen activitats formatives per al personal, tot dotant-los 
d’habilitats lingüístiques diverses, incloses les del valencià.
Així les coses, els usos interns del valencià en les empreses són 
informals: quan es donen, apareixen a les comunicacions parlades 
i als horaris de descans (d’acord amb els nivells competencials de 
les plantilles). El valencià, en molt contades excepcions —com ara 

entendre el trellat. O que, per a una mateixa província, el sector de l’hostaleria diu 
que el coneixement del valencià no afegeix cap de valor al treball (sic) i el de les 
agències de viatge diu que n’afegeix bastant.
12. Tant la Unió de Llauradors i Ramaders (ULR) com l’Associació Valenciana 
d’Agricultura (AVA) afirmen que el valencià és la primera llengua al camp —a les 
comarques valencianoparlants—, fins i tot en el llenguatge més tecnicista. Des de 
les reunions directives fins a les comunicacions escrites el valencià té un tracte 
preferent, particularment en la ULR on, fins i tot, es fan cursos d’aprenentatge del 
valencià escrit.

algunes empreses de sectors tradicionals tipus orxateres, del mo-
ble o del calcer— està exclòs de les reunions formals, directives o 
sindicals, o comunicacions escrites. Pel que fa a l’ús en les relaci-
ons externes, la dimensió dominant és també la territorial, tot i que 
amb els proveïdors és pràcticament inexistent. És a dir, la província 
de Castelló i els municipis de les comarques de València mostren 
més usos del valencià que no la ciutat de València o la d’Alacant.
En tot cas, hi ha casos molt suggerents, com el provinent del re-
presentant de les grans superfícies comercials que diu que una 
part de l’etiquetatge i de la publicitat es fa en valencià, cosa ben 
certa a Consum i Mercadona, especialment, i també a El Corte In-
glés. Com també és cert que ha crescut sensiblement la retolació 
en valencià del petit comerç i dels serveis a domicili, com si deno-
tara una cert prestigi de marca. Però encara falta que el tema es 
generalitze i que penetre, particularment, en el centres comerci-
als d’arreu o en zones comercials de les grans ciutats, com la que 
s’estructura al voltant del carrer de Colom de València.
Finalment, hi ha una percepció bastant general que el valencià ara 
s’usa igual o menys a les empreses que fa 10 anys, i hi ha divisió 
d’opinions respecte a si s’hauria d’usar més o igual en un futur. 
La dimensió de l’empresa no sembla introduir diferències. Aquest 
comportament bastant displicent de món dels negocis amb l’ús 
del valencià contrasta amb els resultats del baròmetre que la 
Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura va obtindre 
per a 2007 (DDAA 2008). Segons aquest baròmetre, presentat pel 
sociòleg Salvador Cardús a València, les elits valencianes son va-
lencianoparlants o, dit d’una altra manera, els valencianoparlants 
són, actualment, un grup dinàmic i impulsor de modes i tendències 
(Boira, 2008), com ja és evident, per exemple, pel que fa als cellers 
del bon vi valencià.

Malgrat l’estat clarament insatisfactori pel que fa a l’ús del va-
lencià en el món de l’economia, cal dir que hi ha futur per a la 



llengua pròpia en aquest àmbit. Comencem per assenyalar que 
hi ha prestigiosos economistes que creuen que un nivell més ele-
vat de consciència identitària dels valencians podria millorar les 
perspectives de progrés econòmic (Reig, 2002: 46). En primer lloc, 
perquè la defensa dels interessos comuns serà més efectiva si 
prèviament hi ha una autoidentificació com a membres d’un po-
tent col·lectiu humà que va més enllà dels límits administratius 
municipals i provincials. En segon lloc, perquè aquest sentiment 
identitari tindrà una important capacitat inductora de creació de 
capital social.
És a dir, les societats amb trets d’identitat ben definits, com la va-
lenciana, tenen millors perspectives de futur i de possibilitats de 
sobreviure dins del nou ordre econòmic mundial en la mesura que 
aprofundisquen també els seus trets econòmics i socials diferen-
cials. Ybarra (1998) va més enllà i assenyala que, altrament, seran 
absorbides per la globalització, l’hegemonia dominant i perdran la 
possibilitat d’exercir la seua autonomia en la defensa dels seus 
interessos específics. La raó n’és molt simple, diu aquest autor: 
mitjançant la globalització s’imprimeix una tendència hegemòni-
ca cap a la uniformitat en la forma de funcionar i en els codis de 
comportament. És per això que, davant d’aquesta situació, cal fer 
servir la multiplicitat d’elements que componen un territori i un es-
pai com a diferencials. És a dir, posar en valor de mercat tots els 
factors idiosincràtics que van des del paisatge fins a la llengua i la 
cultura pròpies, passant pels recursos productius, les persones i 
les formes de vida. 
Hi ha motius de sobra per a aplicar la recepta anterior en el cas 
valencià (Ybarra, 1994). La raó rau en les característiques del teixit 
empresarial i del model productiu propi. Un teixit empresarial cons-
tituït bàsicament per petites i mitjanes empreses i, fins i tot, micro-
empreses i un model econòmic de creixement endogen, arrelat al 
medi i amb la necessitat de potenciar la diferenciació dels pro-
ductes i dels processos productius, tal i com hem vist més amunt. 
En aquestes circumstàncies, posar en valor de mercat els factors 
idiosincràtics és, si més no, peremptori. Per a aconseguir-ho, la 
llengua pròpia té una doble funció: com a mitjà de comunicació 

privatiu dels agents econòmics i socials del país i com a canal pri-
vilegiat per a la transmissió de valors, codis, coneixement, ètica, 
habilitats, etc. del funcionament econòmic peculiar.13 En aquest 
sentit, en tant que pot potenciar el desenvolupament de les rela-
cions socials i productives i, per tant, enriquir el capital social pot 
generar economies externes com en un altre ordre de coses fan 
les infraestructures, els mitjans de transport o les aglomeracions 
empresarials.
Tot açò pren més transcendència en el context de la intensa ac-
tivitat econòmica vinculada al turisme de qualitat a què s’aspira. 
Més encara en el context de la costosa política de grans esde-
veniments proclamada des de fa temps per la Generalitat amb la 
finalitat, diuen els defensors, de «posar València al mapa». Sabem 
que aquesta política pateix d’una feblesa congènita: el gran cost 
oportunitat d’altres despeses públiques teòricament prioritàries 
i de major capacitat potencial per al creixement a llarg termini: 
infraestructures, I+D, capital humà i cohesió social (sanitat, edu-
cació i dependència). Per tant, perquè aquesta política tinga sentit 
a mitjà i a llarg termini (a curt, les dades ens diuen que no estan 
donant els fruïts desitjats) ha de generar unes economies exter-
nes i de localització que superen el seu cost d’oportunitat, cosa 
que no és gens fàcil. 
Dit d’una altra manera: que els costos de les inversions de «posar 
València al mapa» han de ser més que contrarestats no només 
pels beneficis econòmics que se’n deriven directament i indirec-

13. És interessant de constatar que, en data tan llunyana com el 1953, Lo Rat Penat 
publicita l’organització del seus cursos de valencià, tot valorant l’interés que el 
coneixement de la llengua té en els afers econòmics. El pamflet publicitari diu 
textualment: «L’estudi de la Gramàtica Valenciana interessa a tots: intel·lectuals, 
tècnics, obrers manuals, llauradors... ¿Voleu augmentar els clients i fer-los amics? 
L’Industrial, el Botiguer, l’Agent Comercial, l’Impressor, etc. vorà augmentar els seus 
clients i que aquestos es convertixquen en amics, si està capacitat per a parlar-los 
en la seua llengua. El Professor, l’Estudiant, el mestre d’Escola, el Capellà, el Metge, 
etc. es posarà en condicions de triomfar en la seua missió si sap entendre —parlar, 
llegir i escriure— la llengua del poble amb què es relaciona... Als comerciants, 
representants, oficinistes, etc. relacionats amb valencians, catalans i mallorquins 
els és convenient sobremanera saber escriure correctament el valencià.» (Cortés, 
2006: 119-122).



tament, sinó també pels que se’n derivarien de les inversions al-
ternatives que no es poden fer. I cal entendre que «posar València 
al mapa» significa donar a conéixer i acreditar la marca València. 
Una tasca que exigeix acompanyar els grans esdeveniments de 
moltes altres accions convergents en l’objectiu desitjat. En primer 
lloc, despullar la denominació València d’altres additaments, co-
mençant per l’oficial de Comunitat. Quan més curt i net és el voca-
ble, millor, més acumulable i efectiva es fa l’economia de marca. 
Aquesta primera tasca demanda altres operacions toponímiques 
que permeten que el vocable només tinga, si és possible, dues 
úniques accepcions: el de la ciutat i el del país.
Així mateix, caldrà cuidar en tot moment la denominació d’origen 
València, prestigiar el made in Valencia, perquè aquesta marca 
es lligue indefectiblement a la noció de qualitat. Una tasca que 
correspon bàsicament als empresaris, però on el paper de la Ge-
neralitat i de la resta d’administracions públiques és imprescindi-
ble. Una tasca semblant a la que tracten de fer a la Toscana amb 
la creació d’un made in Tuscany, davant del genèric de made in 
Italy, que tan de prestigi ha tingut en el passat. Però Itàlia ja no 
és només Milà o Florència, és també Palerm i el problema de les 
deixalles de Nàpols.
Aquesta tasca s’adiu perfectament amb el nou model econòmic 
que necessitem consolidar, aquell en què l’estratègia competitiva 
de les empreses estiga basada en la diferenciació del producte i 
del procés productiu, en l’increment de la productivitat i en la in-
novació. Prestigiar i diferenciar. Diferenciar mitjançant la valora-
ció en el mercat de tots els senyals d’identitat propis, començant 
pel més potent, que és la llengua. Caldria que els dissenyadors de 
les polítiques sectorials de tipus econòmic (industrials, agrícoles, 
tecnològiques, etc.) tingueren en compte els aspectes lingüístics 
i culturals, que de vegades són les eines més potents per a iden-
tificar, mitjançant la diferenciació, les activitats econòmiques que 
es desenvolupen.
A més, la introducció de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació obri un camp vastíssim al conreu de la nostra llengua 
i ens permet homologar-la amb les altres llengües al món del se-

gle XXI. Disposem de recursos humans, segons els resultats de les 
enquestes i baròmetres anteriors, per tal de tirar endavant una de-
cidida campanya perquè l’economia del coneixement i la societat 
de la informació puguen ser practicades amb èxit en valencià en 
la nostra terra. Les universitats valencianes estan demostrant que 
es pot fer ciència i transmetre el coneixement, per complex que 
siga, amb tota normalitat en la nostra llengua. En breu, diferenciar 
també mitjançant la llengua, tant a l’àmbit de la producció com al 
de la comercialització i el consum, per tal d’aconseguir que tot allò 
idiosincràtic tinga valor de mercat.14

Sensu contrario podem deduir, lògicament, que hi ha costos eco-
nòmics pel poc conreu de la nostra llengua i per la major invisibili-
tat política i identitària dels valencians que se’n deriva. Institucions 
senyeres com les cambres de comerç, les fires de mostres, la bor-
sa de valors, les caixes d’estalvi o els gran ports marítims tenen 
moltes més possibilitats de fer-se valdre en els seus àmbits res-
pectius si afegeixen a la sempre exigible bona tasca de gestió els 
ingredients de l’especificitat identitària i lingüística de la societat 
que els dóna sentit. Així, doncs, Cambra de Comerç i no Cámara de 
Comercio; Fira de València (o d’Alacant) i no Feria de Valencia (o 
de Alicante); Borsa de València i no Bolsa de Valencia; Bancaixa o 
Caixa del Mediterrani en lloc de Bancaja i Caja del Mediterráneo; 
Port de València (o d’Alacant o de Castelló) i no Puerto de Valen-
cia (o de Alicante o de Castellón), per posar uns exemples fàcils.
Cal valorar que la invisibilitat identitària i lingüística de les nostres 
institucions comporta, sens dubte, una pèrdua del seu pes institu-
cional a Espanya i a Europa, tot generant una relació de causalitat 

14. Consegüentment, seria bo que utilitzàrem preferentment la denominació 
històrica de valencià, sense menyspreu de l’evidència que compartim la llengua 
amb d’altres nacionalitats (Catalunya i Balears, principalment) i que la denominació 
indistinta de valencià/català ens és internacionalment favorable en la mesura que 
la nostra privativa de valencià és menys coneguda.



entre aquesta pèrdua de pes i la desatenció dels nostres interes-
sos i necessitats tant en el disseny de les polítiques econòmiques 
i les estratègies territorials com en el repartiment dels pressu-
postos públics i de la inversió en infraestructures. Fins i tot, quan 
conjunturalment les polítiques ens beneficien, no hi ha capacitat 
per a assegurar la perdurabilitat de la situació. Perquè, en el fons, 
els valencians patim el problema de la invisibilitat política —en 
retroalimentació amb la invisibilitat identitària i lingüística—en 
tota la nostra història contemporània, i això ens ha fet febles se-
cularment en les nostres reivindicacions. Dit d’una altra manera: 
difícilment el poble que no es respecta a ell mateix pot esperar ser 
respectat pels altres.
Per tant, cal una immensa feina de base. Una immensa tasca pe-
dagògica per tal de convéncer la nostra gent —els nostres empre-
saris i treballadors— que la cohesió social i la visibilitat identitària 
—liderada per l’ús social de la llengua pròpia15— és un instrument 
excel·lent per a aconseguir millorar les capacitats de creixement 
econòmic i la qualitat de vida de tots plegats. En aquest sentit cal 
valorar la feina feta en les darreres dècades, la qual pot rendibilit-
zar-se en el futur si redefinim estratègies i tàctiques. No és poca 
cosa que quotidianament treballem per a augmentar el prestigi 
cívic i social, acadèmic i cultural de la llengua i de la resta de 
senyals d’identitat pròpies. 

Partim, en tot cas, d’un actiu importantíssim si volem redreçar l’ús 
del valencià a la nostra societat i, particularment, al món de l’em-
presa: l’alt percentatge de valencians que se senten orgullosos de 
ser-ho. Aquest redreçament de la situació lingüística a favor d’un 
ús més extens i normalitzat del valencià pot comptar, doncs, amb 
la predisposició de qui se sent orgullós de la seua identitat i, per 
tant, de poder arribar a compartir un dels seus senyals identitaris 

15. No per casualitat, la majoria dels valencianoparlants de la província d’Alacant 
es senten indefectiblement valencians, mentre que bastants castellanoparlants 
passen directament de la seua condició d’alacantins a la d’espanyols. 

més potents, la llengua. Perquè usar la pròpia llengua és el signe 
més inequívoc de l’autoestima com a valencià. A més, l’orgull i 
l’autoestima és el terreny millor assaonat per a realitzar la tas-
ca pedagògica de fer entendre que parlar valencià té tota mena 
d’avantatges. Que produeix beneficis personals, però també, i 
molts, col·lectius.
Això dit, també disposem de la informació detallada de l’enquesta 
del 2004, en què aproximadament les tres quartes parts (76%) de la 
població major de 14 anys declaren «entendre prou bé o perfecta-
ment el valencià» i que aquest percentatge arriba al 80% entre els 
més joves. Com a consumidors potencials, aquesta és una dada 
de partida enormement suggerent per a les empreses de comuni-
cació i màrqueting, si més no.
Així mateix, per tal de superar vells estereotips sobre les difi-
cultats dels clients per a entendre el valencià, és interessant de 
posar peu fiter en el fet que, segons aquesta mateixa enquesta, 
només el 12% afirma que no entén el valencià escrit i que aquest 
percentatge justament és molt menor en el segment de població 
amb major capacitat adquisitiva. D’altra banda, en la mesura que 
una quarta part de la població diu que és capaç d’escriure prou bé 
o perfectament en valencià, podem disposar de recursos humans 
de sobra per a impulsar aquest procés de redreçament del valen-
cià en el món dels negocis. 
El valencià té valor de mercat també en tant que el 74% dels en-
questats pensa que conéixer el valencià serà positiu o molt positiu 
per a les relacions personals (en la zona valencianoparlant puja 
al 77% i, fins i tot, en la castellanoparlant arriba a un suggerent 
50%). I, sobretot, que el 66% pensa que ho serà per a les seues 
perspectives laborals o professionals, un percentatge que puja al 
68% en la zona valencianoparlant i assoleix també un important 
50% en la castellanoparlant. Com ho és, així mateix, que més de la 
meitat de la població (53%) declara ser «capaç de parlar prou bé 
o perfectament valencià».
Comptat i debatut, ens trobem a hores d’ara amb una presència 
significativa de la llengua pròpia en la societat valenciana major 
del que pot semblar a primer cop d’ull passejant pels carrers de 



les grans ciutats valencianes o escoltant molts líders socials va-
lencians. A més, malgrat tot, hom palesa una certa presa de cons-
ciència individual i col·lectiva que el valencià té dret a ser una 
llengua normal. Alhora, hem d’admetre que, malgrat totes les in-
suficiències, la intervenció pública mitjançant la planificació dels 
processos lingüístics ha suposat una extensió significativa del co-
neixement i ús del valencià, així com un canvi en les valoracions 
socials sobre aquesta llengua.16 Aquesta és la gran novetat entre 
la situació de la llengua ara i la que hi havia en la darrera experièn-
cia democràtica, la de la València republicana.
Respecte d’això, cal valorar la importància del fet que la majoria de les 
universitats valencianes —cada vegada més prestigiades en l’àmbit 
acadèmic europeu— contribuïsquen sòlidament al prestigi de la llen-
gua i la cultura nostrades al si de la societat valenciana. O la mateixa 
creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Uns fets que han inco-
modat seriosament els que són partidaris del lingüicidi del valencià.
Ara bé, a fi de valencianitzar el discurs polític i l’acció comunitària 
en pro de la cohesió social —un actiu fonamental en qualsevol 
economia— cal fomentar l’aprenentatge del valencià (junt amb el 
castellà) com a estratègia adaptativa dels nous immigrants. Re-
cordem que, segons l’Enquesta de 2004, l’ús social de la llengua va 
minvar després de 1995 (l’evolució havia millorat fins aleshores), 
a causa del gran increment de la població immigrada en aquests 
anys. Però que, tot i això, el 2004 el 45% dels enquestats pensava 
que el valencià s’usaria més en el futur, davant d’un 22% que pen-
sava que disminuiria l’ús.
Això vol dir que, com a primer pas, l’equilingüisme entre valencià 
i castellà és l’opció més adient a hores d’ara per fer front als ava-
tars socioeconòmics de la societat valenciana del segle XXI. 
A partir de les seguretats sobre la pròpia identitat, hom pot donar 
altres passes en el tema dels usos lingüístics. Per exemple, afegir 
l’anglés a la proposta de l’equilingüisme del valencià i el castellà 

16. La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la creació de Radiotelevisió Valenciana 
són les dues fites principals. La poca exemplaritat en l’ús de la llengua per part 
de polítics i altres persones públiques, així com de molts organismes econòmics, 
polítics, culturals i socials, és el revers de la moneda.

i fer del trilingüisme —amb l’ús preferent de la llengua pròpia, és 
clar— l’horitzó desitjable a mitjà termini dels valencians i valenci-
anes, en el context del fenomen de la glocalització que vivim. 
Aquesta seria una manera correcta de fomentar l’esperit univer-
salista i cosmopolita de la nostra gent, tot superant, alhora, els 
estrets contorns de l’espai comunicatiu —i de mercat— espanyol 
i llatinoamericà17 per a ampliar-lo i diversificar-lo a Europa i la res-
ta del món. 
Pel que fa a la indústria cultural en sentit estricte, també és remar-
cable que l’expansió de l’anglés és compatible amb el reforçament 
del valencià no tan sols erga intra, sinó erga extra. Com també és 
compatible la concentració de la indústria de l’oci i les telecomu-
nicacions als grans centres de poder econòmic (a Hollywood o a 
Madrid) amb l’existència d’empreses valencianes productores de 
béns específics d’eixa indústria. A més, la caiguda dels costos de 
producció de les indústries de continguts culturals ha fet que la 
dimensió del mercat valencià/català supere el llindar mínim ne-
cessari per a gaudir de rendibilitats suficients, i això fa possible 
que l’edició, la producció fonogràfica, la premsa i la televisió i al-
tres productes audiovisuals siguen econòmicament rendibles en 
la nostra llengua. 
Efectivament, l’àrea de parla valenciano/catalana té les suficients 
condicions de dimensió poblacional, dinamisme econòmic, ca-
pacitat de compra, projecció exterior, posicionament tecnològic 
i voluntat política per a exigir no a les institucions polítiques sinó a 
les organitzacions de mercat perquè consideren que és rendible 
utilitzar el valencià/català.18 Però, per a aprofitar totes aquestes 

17. Un espai, però, ben important (García Delgado et al., 2007).
18. La nostra llengua és una de les grans anomalies a la Unió Europea. Parlada per 
més de 10 milions de persones, no és oficial. Actualment, a la UE, una majoria dels 
idiomes oficials tenen menys parlants que el nostre: maltés, gaèlic, eslové, eslovac, 
lituà, letó, estonià, finés, danés, suec. Ara bé, hi ha un problema de nomenclatura. 
La nostra llengua té una doble denominació. Al nostre país l’anomenem valencià, 
mentre que a Catalunya i a Balears la denominen oficialment català. Un problema 
en substància menor, però legalment i estatutària no tant menor. Per tal de 
resoldre en positiu aquest problema, només queda la denominació indistinta 
de la qual hem parlat en una cita a peu de pàgina anterior, a partir de les dues 



potencialitats també cal que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
consensue amb les altres institucions normatives del nostre do-
mini lingüístic estàndards comuns i integradors que servisquen 
per tothom i en els quals totes les varietats dialectals es troben 
còmodes. Tal i com es fa en castellà entre l’Acadèmia Espanyola 
de la Llengua i les acadèmies llatinoamericanes. A més, hi ha arti-
culat un consens civil bàsic —amb totes les picabaralles cícliques 
pertinents que es vulga— i un entramat institucional per a garantir 
que el valencià/català serà una de les llengües europees durant 
el segle XXI. 
Per a acabar, és bo de recordar que, davant els resultats de l’en-
questa de l’any 2004, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer 
ja una sèrie de propostes. Per exemple, una de ben general en el 
sentit que cal incentivar els sectors socials que s’incorporen al 
procés de normalització lingüística i que adopten preferentment 

estatutàriament vigents: el valencià/català o el català/valencià. O també, llengua 
valencianocatalana o llengua catalanovalenciana. Tot això és compatible amb que 
continuem denominant-la valencià a València i català a Catalunya i les Balears. Per 
cert, una solució que seria bo generalitzar a tots els àmbits territorials superiors 
als de les respectives comunitats autònomes. Hem de ser conscients que tot això 
són escenaris relativament nous. La llengua està conquerint nous espais d’ús i 
això crea crisis de creixement, com la que plantegem ara. Quan la llengua només 
s’utilitzava en l’àmbit familiar, aquests problemes no existien.
El tema de la denominació només és el primer problema. Després vindrà la fixació 
de l’estàndard que cal usar a Brussel·les. Perquè si a Madrid encara ens podem 
permetre el luxe d’afinar en les varietats dialectals de la nostra llengua a cada 
comunitat autònoma, a Brussel·les, òbviament, la cosa és molt més complicada, 
perquè hi ha moltes llengües en joc. De fet, conrear les varietats d’una llengua 
no està malament si es pot fer i si es fa amb trellat, per tal de no trencar-ne la 
unitat. Sense anar més lluny, Microsoft ho fa en Windows en molts casos. Per 
exemple, disposa de 20 varietats de castellà, 18 d’anglés, 16 d’àrab, 15 de francés, 
5 d’alemany, 5 de xinés o 2, naturalment, de neerlandés (un per a Bèlgica i l’altre 
per a Holanda). En el nostre cas es tractaria d’un estàndard comú amb el qual ens 
sentírem tots integrats. Ja no estem en els anys seixanta i setanta, quan tota la 
modernitat en la nostra llengua venia de Barcelona i el barceloní era el dialecte 
prevalent. Ara, sortosament, els valencians ens hem incorporat plenament al 
conreu de la llengua en totes les facetes i registres concebibles i tenim el dret i el 
deure de conrear les nostres varietats amb plena normalitat per a profit del conjunt 
del domini lingüístic (Soler, 2004).

l’ús del valencià. I altres de més concretes, entre les que paga la 
pena destacar les següents per al món de l’economia: 

Oferir cursos de valencià per a les persones adultes en gene-
ral i per als treballadors del sector de servicis.
Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüística en 
els sindicats, empreses, organitzacions patronals i similars.
Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en en-
titats bancàries i en caixes d’estalvi, en organitzacions socio-
econòmiques i en entitats esportives.
Fomentar la publicitat en valencià i ajudar la premsa i els 
altres mitjans de comunicació que s’editen o expressen en 
valencià.
Propiciar indústries culturals en valencià i ajudar les entitats 
socials que prioritzen l’ús del valencià en les seues actuacions, 
especialment en les activitats predilectes dels joves.
Assegurar l’adequada formació lingüística en valencià dels 
treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació, es-
pecialment els editors, periodistes, guionistes, locutors i pre-
sentadors.
Donar suport a les empreses de producció i distribució audio-
visual en valencià.
Incentivar la creació de productes culturals en valencià en 
qualsevol suport tecnològic.
Valencianitzar plenament la senyalització viària i la retolació 
pública i privada.

Potser, a aquestes propostes caldria afegir, així mateix, que els 
documents que les empreses ofereixen als clients i proveïdors es-
tiguen també en valencià, com ara els catàlegs i prospectes, les 
cartes i els menús dels restaurants, els contractes d’adhesió, nor-
mats o amb clàusules tipus o amb condicions generals, els progra-
mes informàtics, etc. Que les entitats financeres i d'assegurances, 
altres empreses o treballadors autònoms de determinats àmbits 
redacten en valencià els pressupostos, les factures o altres docu-
ments. En tot cas, això hauria d’esdevenir una obligació (redactar 
almenys en valencià aquesta mena de documents o els rètols i 
avisos) en el cas de les empreses que hagen establert un concert 



amb la Generalitat o n’hagen rebut una subvenció. No caldria dir 
que les administracions públiques —totes, també i sobretot l’au-
tonòmica i la local— haurien d’assegurar que els tràmits adminis-
tratius que afecten els negocis dels particulars haurien de poder 
fer-se almenys en valencià.
Doncs bé, quatre anys més tard, aquestes propostes són de per-
manent interés. Si de cas, tot és més peremptori ara, per l’allau 
d’immigrants que han arribat en aquests darrers anys i la necessi-
tat afegida de procurar-ne la integració per a aconseguir un actiu 
econòmicament tan preuat com és la cohesió social.
Finalment, i per tot plegat, concloem que el valencià pot jugar un 
paper molt positiu en les estratègies de creixement econòmic i 
de millora de la nostra qualitat de vida, malgrat l’estat clarament 
insatisfactori pel que fa a l’ús actual del valencià en el món de 
l’economia i dels negocis. La raó d’aquesta afirmació rau en què 
la nostra llengua pot jugar un paper molt positiu en les estratègies de 
creixement econòmic i de millora de la nostra qualitat de vida. Fo-
namentalment, perquè ajuda a conrear les economies de l’hetero-
geneïtat i de la diferenciació, tan decisives en qualsevol economia 
avançada, en el món globalitzat i sotmés a l’acceleració tecnològi-
ca com l’actual. També, perquè pot implementar el nostre capital 
social i els avantatges derivats d’estar en el mapa, que són molt 
importants en les economies de base endògena on el teixit empre-
sarial està format, fonamentalment, per pimes (petites i mitjanes 
empreses), quan no de microempreses, com la nostra. Finalment, 
perquè permet aprofitar-se’n de les economies de situació de la 
indústria cultural en valencià. De fet, hi ha importants costos eco-
nòmics atribuïbles a la invisibilitat identitària. 
Per tant, no és cert que ningú no guanye diners per fer ús del 
valencià i que tot siguen actituds voluntaristes i fruit d’una cer-
ta consciència nacional heroica. El mercat també premia, o pot 
premiar, l’ús del valencià.19 Per això, experts en el camp de l’eco-

19. Tot no és un camí de roses, però. Segons Nelde (Nelde et al., 1996), per 
exemple, la vitalitat de les llengües minoritàries a Europa (potencial productiu i 
reproductiu) va d’una categoria A, la millor, casos del luxemburgués, del valencià/
català a Catalunya i de l’alemany al NE d’Itàlia; passant per una B (valencià/català 

nomia de la cultura pensen que s’ha de reconduir el discurs dels 
drets lingüístics del valencià (Rausell, 2002). Al missatge clàssic 
de llengua minoritària, oprimida i agredida que tan sols pot tenir 
certes recompenses en termes de reconeixement institucional i 
algunes transferències de recursos per a una salvaguarda quasi 
museística, cal afegir un altre discurs que valore molt més l’ús lin-
güístic en termes de mercat.
Comptat i debatut, hi ha futur per al valencià, perquè aquest atribut 
ens facilita la nostra identificació social, cultural, territorial i eco-
nòmica en un món caracteritzat, no ho oblidem, pel fenomen de la 
glocalització, en la mesura que podem posar en valor de mercat 
un atribut idiosincràtic per excel·lència com és la llengua pròpia.

a València i Balears i basc a Euskadi); una C, el valencià/català al Roselló i el frisó 
a Holanda; una D, el basc, cors, occità i bretó a França i occità a Itàlia, i, finalment, 
una E, del macedoni i de l’irlandés a la Gran Bretanya.
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JOSEP M. JORDAN GALDUF

Ara fa vint-i-cinc anys, quan es va aprovar la Llei d’Ús i Ensenya-
ment del Valencià, l’economia espanyola (i al seu si la valencia-
na) encara era una economia poc oberta. A més a més, hi havia 
una situació de llarga recessió arran de la forta pujada que va 
conéixer el preu del petroli en dues ocasions: 1973-1974 i 1979-
1980. El món sencer, i especialment Europa, experimentava ales-
hores un procés de severa reconversió industrial que va implicar 
grans costos socials i canvis en el mercat laboral (que va tindre un 
impacte particular a Espanya i la Comunitat Valenciana). L’eixida 
d’aquella situació va comportar la creació d’un nou context eco-
nòmic i social, el qual s’anà configurant progressivament al llarg 
dels anys successius.
La integració d’Espanya en la Unió Europea, l’any 1986, va signifi-
car ja un important factor de canvi i d’obertura per al nostre país. 
D’altra banda, a escala mundial hi havia en marxa un procés de 
globalització econòmica, que s’accelerà encara més a partir del 
1989 quan va caure el mur de Berlín i el món deixà d’estar polarit-
zat al voltant de dues grans potències (els Estats Units i l’extingida 
URSS). Aquest procés de globalització s’ha vist impulsat també 
pels formidables avanços tecnològics en els camps dels mitjans 
de transport, de la informació i les telecomunicacions. A hores 
d’ara és evident que tot això ha condicionat notablement l’ús del 
valencià en distints àmbits de la vida econòmica i social.
Recorde els primers anys vuitanta quan a la Facultat d’Econòmi-
ques de la Universitat de València hi havia ja alguns grups d’ense-
nyament en valencià; no existia cap tipus d’imperatiu legal respec-
te d’això, però sí una clara voluntat de supervivència. Els alumnes 
eren, en general, joves molt conscients i motivats, de manera que 
el nivell acadèmic d’aquells grups solia ser prou elevat. Vint-i-cinc 

anys després, continuen havent-hi grups d’ensenyament en va-
lencià a la nostra facultat (ara sota certes normatives acadèmi-
ques) i l’ús de la llengua s’ha vist impulsat en general gràcies a 
la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983. Tanmateix, no hi 
ha la mateixa motivació entre els nostres estudiants (i potser tam-
poc entre els professors) i tot sembla estabilitzat i una mica més 
burocràtic. Què és el que passa? Per què el valencià ha perdut 
una certa consideració en els estudis d’Economia i Administració 
d’Empreses?
No és només la pèrdua de pes social que ha conegut el valencià 
(davant del castellà) els darrers anys (tal com revela el Llibre blanc 
de l’ús del valencià–I), sinó també la formidable importància que 
ha adquirit alhora l’anglés en el món econòmic i empresarial. Això 
es deixa sentir en l’activitat ordinària dels diferents agents econò-
mics i socials valencians, i més encara en la tasca d’ensenyament 
i publicació de les facultats d’Econòmiques i Empresarials de la 
Comunitat Valenciana. Quant a l’ensenyament, cal considerar la 
nombrosa presència d’estudiants d’altres països europeus en les 
nostres universitats (en el marc del Programa Erasmus), així com 
d’estudiants procedents de l’Amèrica Llatina (sobretot en els cur-
sos de postgrau). Això implica tenir cura del castellà, i fins i tot el 
llançament de grups en anglés per tal d’atraure demanda estudi-
antil d’altres llocs i perfilar el caràcter internacional de les univer-
sitats valencianes (la qual cosa implica també la major mobilitat 
cap a fora dels nostres estudiants i professors).
Quant a les publicacions realitzades pels professors d’Economia 
i Administració d’Empreses de la Comunitat Valenciana, cal con-
siderar distints nivells. D’una banda, estan els papers que deriven 
de treballs de recerca: papers que es fan sobretot en castellà o 



en anglés perquè s’adrecen a revistes o llibres d’àmbit nacional 
o internacional, que aporten també més mèrits a l’investigador. 
D’altra banda, estan els papers orientats a la docència i a la divul-
gació: papers que permeten un major marge d’elecció respecte 
a la llengua que s’utilitza, que es publiquen en forma de llibre o 
en forma d’article en revistes o diaris. Personalment, col·labore 
habitualment en la premsa. De vegades ho faig en castellà i altres 
en valencià. Per què opte per una llengua o una altra? De vegades 
m’importa el públic que puga llegir el meu article: si busque un 
sector més ampli o que utilitze fonamentalment el castellà, l’escric 
en aquesta llengua; altres vegades sóc més espontani: un article 
de to més personal, o més centrat en la realitat immediata, o ge-
nerat a partir d’un debat amb altres col·legues valencianoparlants, 
l’escric generalment en valencià.
La qüestió clau pense que és aquesta: quin paper pot jugar el va-
lencià en el context actual d’una globalització econòmica i social? 
Hi ha qui pensa que el valencià està de sobra, que és una llengua 
a extingir i que, fins i tot, molesta en les tasques formatives i de re-
cerca de les nostres universitats. Qui pensa així no només estima 
poc la nostra llengua, sinó que a més a més ignora el valor afegit 
que sempre aporta una llengua a l’univers cultural de la humanitat. 
És cert que les nostres són, hui en dia, unes societats globals i 
interdependents, on les llengües d’un ús tan ampli com el castellà 
i l’anglés són uns instruments formidables de comunicació. Co-
néixer-les bé i utilitzar-les adequadament és molt important, i cal 
que això tinga un suport per part de les autoritats públiques. Però 
el valencià també hi pot jugar el seu paper: no és només una llen-
gua d’ús familiar i localista, sinó també un instrument de creació i 
comunicació cultural. Amb el valencià es poden fer contribucions 

importants a la pràctica i al pensament econòmic i social. A més 
a més, hi ha altres comunitats autònomes amb la mateixa llengua 
(com Catalunya i les Illes Balears) i això permet l’existència d’un 
mercat més ampli per a l’ús normalitzat d’aquesta en tots els àm-
bits socials (inclòs l’acadèmic i el científic).
A la fi, cal contemplar com a objectiu important d’una política pú-
blica valenciana educar els ciutadans de la Comunitat Valencia-
na en el coneixement de tres llengües: el valencià i el castellà, 
perquè són les nostres pròpies llengües (compartides també per 
altres comunitats i països), i l’anglés, perquè és el principal ins-
trument de comunicació universal. Com que el valencià és la més 
vulnerable d’aquestes tres llengües, mereix un especial impuls 
per part de les autoritats públiques. Això implica potenciar-ne l’ús 
ordinari i també la dimensió qualitativa en el món professional i del 
pensament. En aquest context, es poden aprofitar millor eines com 
els mitjans de comunicació públics, especialment la televisió.



JOSEP M. SORIANO

L’àmbit d’actuació territorial de Caixa Popular és el de les comar-
ques valencianoparlants de la demarcació provincial de València. 
Tres quartes parts de les oficines estan ubicades en les comar-
ques de l’àrea metropolitana, inclosa la capital, amb una nombrosa 
població d’immigració castellana i una forta pèrdua de l’ús social 
del valencià. La resta d’oficines estan radicades en poblacions on 
encara el valencià té predomini en l’ús social.
Els criteris d’actuació que té establerts Caixa Popular pel que fa a 
l’ús del valencià són els següents:

En els processos de selecció per a la incorporació de perso-
nal, es considera condició necessària que l’aspirant entenga 
suficientment el valencià, tant en les relacions escrites com 
en la comunicació oral.
La llengua de relació oral amb els clients, tant telefònicament 
com en la relació directa en les oficines, és la de preferèn-
cia del client. Amb una cura especial per part dels empleats 
castellanoparlants de no provocar al client valencianoparlant 
eixe canvi instintiu de llengua que patim els valencians per 
raons atàviques al mínim gest que ens fa l’interlocutor de no 
entendre’ns en valencià.
En els suports de les comunicacions comptables, el client 
disposa de l’opció de triar la llengua en què han de ser impre-
sos. També és opcional la llengua per al client en els caixers 
automàtics.
El nostre lloc web està per defecte en valencià, encara que 
si la persona vol pot seleccionar la versió castellana. D’es-
ta manera ho fem més fàcil per a aquella persona que tinga 
sensibilitat per la llengua; i a qui no tinga preferència per una 
versió o un altra, la induïm a llegir el web en valencià.

L’atenció telefònica en els servicis centrals, i també en ofi-
cines, s’inicia amb l’expressió «Caixa Popular, diga'm... ». Si 
l’interlocutor no explicita la necessitat del canvi de llengua, 
es continua la conversa en valencià.
Les comunicacions internes de tipus professional (norma-
tives, avisos, etc.) es realitzen indistintament en valencià o 
castellà. Les comunicacions de caràcter més institucional es 
fan habitualment en valencià.
En la publicitat l’ús preferent, però no exclusiu, és el valen-
cià. Si el suport ho permet (cas dels fullets o dels díptics), en 
alguns casos el text apareix en valencià en una cara i en cas-
tellà en l’altra.
En els contractes amb els clients es on hem generat menys 
avanços en el compromís que mantenim per a normalitzar l’ús 
del valencià: només hem aconseguit, ara per ara, oferir la lli-
bertat d’opció als clients en el contractes hipotecaris.

Fins aquí hem reproduït els criteris d’actuació que, en línies gene-
rals, tenim establerts en l’entitat. Estem immersos, tots ho sabem, 
en un entorn d’ús social regressiu del valencià. I encara és més 
patent esta regressió en les poblacions de les comarques metro-
politanes, justament on es troba concentrada la part majoritària de 
la prestació dels nostres servicis. Esta circumstància ens obliga, 
en l’ús de la llengua, a cercar equilibris continus entre la projecció 
de la vocació identitària i la realitat social de la clientela.
Hem d’advertir que el compromís de Caixa Popular a favor del va-
lencià no s’acaba només en l’ús. Des dels nostres inicis hem estat 
donant suport a les cooperatives d’ensenyament, pioneres en la 
dècada dels setanta en la introducció del valencià a l’ensenya-



ment, i també als centres educatius, majoritàriament públics, que 
anaren encetant les línies en valencià. 
Deu anys arrere vàrem ser obertament receptius quan des de la 
Societat Coral El Micalet se’ns demanà els patrocinis del Premi 
Enric Soler i Godes d’Experiències Pedagògiques a l’Escola i, pos-
teriorment del Premi de Composició Coral Matilde Salvador. Com 
també fòrem receptius a la proposta que ens feu Escola Valencia-
na de crear la targeta Visa de crèdit Compromís pel Valencià i de 
col·laborar des dels inicis en les Trobades.
També col·laborem amb altres organitzacions o associacions que 
es dediquen a la difusió del valencià, com ara l’Associació Cívica 
Tirant lo Blanc, amb la qual participem en el patrocini de les cam-
panyes de Cursos en Valencià per a Pares i Mares que organitza 
amb les AMPA de col·legis i instituts valencians.
Volem ser coherents amb les nostres arrels i amb la nostra identi-
tat valenciana. La llengua és la manifestació més sentida i evident. 
En la mesura de les nostres possibilitats mantenim el compromís 
perquè es mantinga viva i perquè siga estimada per tots. 



Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana 

L’Estatut d’Autonomia establix que el valencià i el castellà són els 
dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i que totes les per-
sones tenen dret a conéixer-los i a usar-los.
Les cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana col·laboren, des 
de 1998, amb la Conselleria d’Educació per a impulsar totes aquelles 
activitats i iniciatives que tinguen com a objectiu potenciar i afavorir 
l’ús social del valencià en tots els àmbits de la societat valenciana i, 
especialment, en el sector econòmic i social.
En el marc d’esta col·laboració es desenrotlla el programa Ajudes, 
la convocatòria anual del qual té com a finalitat donar a conéixer 
directament els beneficiaris, empreses, comerços i indústries ra-
dicades a la Comunitat Valenciana, així com tramitar i gestionar 
les subvencions que cada any destina la Conselleria d’Educació 
als negocis de la Comunitat que incorporen l’ús del valencià en les 
diferents àrees de la seua activitat diària.
La relació directa existent entre les cambres de Comerç i les empre-
ses, comerços i indústries de la Comunitat Valenciana ha propiciat 
que esta convocatòria siga coneguda per un elevat nombre d’estes 
mateixes, incrementant d’esta manera anualment el nombre de ne-
gocis que s’acullen a estes ajudes, que arriben a més de 12.000 en 
els nou anys de gestió conjunta amb la Conselleria d’Educació. 
Cal destacar també la importància que l’àmplia xarxa de punts 
camerals que s’estenen al llarg de la geografia valenciana ha 
tingut tant en la difusió com en la gestió d’estes ajudes. La dita 
xarxa cameral compta amb més de 35 punts d’atenció distribuïts 
entre seus, antenes, vivers d’empreses, delegacions i entitats col-
laboradores.
El contacte directe i pròxim dels diferents punts camerals amb 
entitats com a ajuntaments, associacions d’empresaris, associa-

cions de comerciants, etc, han sigut, sens dubte, clau en l’èxit del 
desenrotllament d’estes ajudes.
Dins d’esta convocatòria anual del programa Ajudes se subvencio-
nen diferents activitats de promoció i difusió de l’ús del valencià:

La retolació, exclusivament en valencià, de l'interior i exterior 
de les dependències.
La denominació dels productes i/o del seu etiquetatge.
La documentació administrativa, tècnica, informàtica.

Com s’arreplega en la taula 1, durant l’any 2007 les empreses de 
la Comunitat Valenciana invertiren en la promoció i difusió del va-
lencià mes de 2.151.000 euros, dels quals el 70% van correspondre 
a empreses, comerços i indústries de la província de València, 
seguida de les províncies de Castelló i Alacant, amb un 13% de la 
dita inversió respectivament.
En total, les cambres de Comerç van tramitar més d’1.300 expedi-
ents, dels quals 1.272 van ser finalment aprovats i subvencionats 
per la Conselleria d’Educació.
Encara que la major part dels expedients van correspondre a la 
província de València, cal destacar l’alt nombre d’expedients tra-
mitats per altres províncies que, com Castelló i Alacant, han supe-
rat l’any 2007 les xifres d’anys anteriors.
En la taula 3 s’analitza la distribució per part de la Conselleria 
d’Educació en concepte de subvenció entre el total d’expedients 
tramitats. Dels 500.000 € destinats a subvencionar a les empreses, 
comerços i indústries de la Comunitat Valenciana, un 72% s’adju-
dique a expedients pertanyents a la província de València, un poc 
mas de l’11,5% i del 13% a expedients de les províncies d’Alacant 
i Castelló respectivament, i deixen una xifra superior al 2% a em-
preses, comerços i indústries ubicats a Alcoi.



Taula 1. Inversió total realitzada per les empreses, indústries i comerços per 
concepte sbvencionable en les diferents cambres de Comerç. Dades 2007.

Taula 2. Nombre d’expedients tramitats en 2007 en els distints conceptes 
subvencionables en les diferents cambres de Comerç.

En termes generals, podem establir que en els últims nou anys s’han 
subvencionat més de tres milions d’euros repartits entre més de 12.400 
sol·licituds presentades per part d’empreses, comerços i indústries.
Però si important ha sigut el foment de l’ús del valencià en el sector 
econòmic i social a través del programa AJUDES, no menys impor-
tant han sigut altres actuacions realitzades en col·laboració amb la 
Conselleria d’Educació, la finalitat de la qual era la de continuar amb 
la promoció i difusió de l’ús de la llengua valenciana. Conseqüència 
d’esta col·laboració podem mencionar les accions següents:

Realització de la Plataforma E-Paraules:
Esta plataforma consistix en un sistema d’informació dis-
tribuït que oferix la possibilitat, a les diferents cambres de 
Comerç, de realitzar traduccions de documents.
Amb esta plataforma s’ha aconseguit incrementar l’ús del 
valencià per part de les cambres en les diferents activitats 
diàries, així com en la realització de determinades publica-
cions, a més d’oferir a les empreses, comerços i indústries 
els diferents models i documents en format bilingüe.

Realització de cursos de llengua valenciana per al personal 
de les cambres de Comerç:

Per mitjà de la realització d’estos cursos, s’ha desenrotllat un 
pla de formació interna al personal de les diferents Cambres, 
amb la finalitat d’adequar els nivells de coneixement del va-
lencià segons les característiques dels seus llocs de treball. A 
més s’ha pogut analitzar el nivell lingüístic de les cambres.

Realització de campanyes de promoció i difusió del valencià:
Estes campanyes s’han dirigit a diferents sectors (mercats 
municipals, comerços de moda i complements,…) amb 
l’objectiu bàsic d’ensenyar a traduir al valencià les parau-
les mes utilitzades, així com ajudar a difondre el seu ús.

En conclusió, podem dir que per a les cambres de Comerç de la 
Comunitat Valenciana la participació de la societat civil en els pro-
cessos de reafirmació i consolidació de la identitat col·lectiva és 
fonamental. 
Així mateix, en la recuperació i promoció de l’ús del valencià és 
imprescindible la participació de tots els sectors socials. És evi-

dent que l’àmbit socioeconòmic ha de tindre un paper important 
en este procés. És per això que cal col·laborar amb les empreses, 
comerços i indústries, que tenen la seua activitat ha la Comunitat Va-
lenciana, perquè siguen part activa de la normalització de l’ús social 
del valencià.

Taula 3. Total de subvenció final pagada a les empreses, indústries i comerços per 
concepte subvencionable en les diferents cambres de comerç. Dades 2007.





VICENT PARTAL

CARLES BELLVER TORLÀ

MIKEL L. FORCADA

ROBERT ESCOLANO LÓPEZ



(Castelló de la Plana, 1967)

(Caracas, Veneçuela, 1963)

(Elx, 1970)

Periodista i director de VilaWeb des de la seua fundació l’any 1995. Abans va treballar a El Temps, Diari 
de Barcelona, TVE i La Vanguardia. Ha ha publicat diversos llibres, sobretot de política internacional. 
És vicepresident de l’European Journalism Center, amb seu a Brussel·les, i membre del Consell de la 
Fundació Universitat Oberta de Catalunya. Ha sigut guardonat, entre altres, amb els premis nacionals 
d’Internet i Periodisme, el Premi de l’Escola Valenciana, el Premi Micalet d’Honor i el Premi Ciutat de 
Barcelona de Periodisme.

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València. Exercix la seua activitat 
professional en el Centre d’Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I, una unitat dedicada 
a l’avaluació i l’assessorament en matèria de tecnologia educativa. Ha col·laborat en la traducció al 
valencià de diversos paquets de programari lliure. Ha publicat tres llibres de contes, el més recent dels 
quals (La vida canina) va obtenir el Premi Vila d’Almassora de Narrativa l’any 2004.

Doctor en Ciències Químiques, catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics en la Universitat 
d’Alacant i responsable dels projectes de traducció automàtica del grup d’investigació Transducens, 
entre els quals estan interNOSTRUM.com i Apertium.org. Ha publicat més de 20 articles en revistes 
internacionals de prestigi. També és membre del Consell Editorial de la revista internacional Machine 
Translation i president del Club de Bàsquet Femení Akra Leuka d’Alacant.

Robert Escolano López és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant (1994). Ha treballat 
com a tècnic lingüístic en aquesta universitat de 1995 a 2003 (nomenat funcionari de carrera el 2001) 
i ha exercit de professor associat del Dept. de Filologia Catalana de la UA de 2001 a 2003. Actualment 
és el cap del Servici d’Assessorament Lingüístic i Traducció de la Conselleria d’Educació de la Ge-
neralitat. Entre els seus camps d’interés es troben els següents: l’aplicació de recursos informàtics 
en l’ensenyament-aprenentatge del valencià, l’ús de les TIC en la traducció i l’estudi del llenguatge 
administratiu valencià.

(Bétera, 1960)



VICENT PARTAL

Internet ha sigut un èxit per a la llengua, segurament el més clar i indiscutible en 
l’àmbit de les noves tecnologies. I la participació valenciana en este èxit ha sigut 
molt destacable. El primer web del país es va crear a la Universitat Jaume I quan 
arreu del món el nombre de servidors web era inferior a cent, i des d’aleshores 
la presència valenciana en tots els grans esdeveniments de la xarxa ha sigut 
constant i capdavantera amb iniciatives de gran ressò, com ara el traductor auto-
màtic interNostrum liderat per la Universitat d’Alacant. Institucions i col·lectius 
valencians de tota classe han col·laborat també en la consecució del domini. cat 
—el primer atorgat al món a una comunitat lingüística—, que constituïx un èxit 
de dimensió global per a la nostra cultura. Però tot això s’ha aconseguit, sobretot, 
gràcies al treball de centenars de persones, empreses i col·lectius que han fet 
possible un gran nombre de llocs en funcionament i amb èxit arreu de les co-
marques valencianes, webs que constituïxen una excepció molt positiva per a la 
llengua en el marc de comunicació valencià.

7.1. La Universitat d’Alacant: el traductor interNOSTRUM
7.2. Softcatalà: adaptació de programes



moment el web era un fenomen absolutament minoritari, cen-
trat en els ambients universitaris. Els qui viatjaven virtualment 
només es relacionaven d’acord amb temes molt especialitzats, 
normalment eren professors universitaris i per a ells l’anglés, 
com a mínim llegir en anglés, no era un problema.
El primer web valencià, el primer web en català i el primer que 
es va fer a l’Estat espanyol el varen crear a la Universitat Jau-
me I de Castelló (www.uji.es) Jordi Adell i els germans Carles i 
Antoni Bellver. Era un web molt limitat si el mirem amb els ulls 
d’ara, però tenia el valor de ser un dels cent primers webs que 
varen existir arreu del món. El lloc només contenia el logotip de 
la UJI i quatre vincles. Segons recorden els seus autors (per-
què el document original no es conserva enlloc), «eren quatre 
icones en columna, amb un parell de frases a la dreta de ca-
dascuna i el corresponent enllaç». Els quatre espais contenien 
una mena de benvinguda a la Universitat Jaume I en anglés, un 
vincle al directori del personal del centre, directori que estava 
en valencià, un altre al servidor Gopher que ells mateixos ha-
vien creat un any abans i un enllaç al sistema de dades de la 
biblioteca de la UJI, que també estava en valencià. Tot plegat, 
instal·lat en una venerable màquina Hewlett-Packard de l’èpo-
ca (sobre el model exacte de la qual hi ha una certa polèmica) 
i batejada amb el nom de Pere III..., seguint el costum dels in-
formàtics de la universitat de batejar cada màquina amb un rei 
de la corona d’Aragó.

El maig del 1995, i encara amb poquíssims webs funcionant arreu 
del món, posàvem en marxa La Infopista, el directori que anava 
a ser el precursor de VilaWeb (www.vilaweb.cat). La Infopista 
contenia una seixantena d’enllaços a tots els webs que tenien 
alguna relació amb el nostre país —relació que en alguns casos 
era excessivament benevolent i laxa. Entre aquells webs funda-

A l’hora de fer una anàlisi de la situació de la llengua en les 
noves tecnologies cal començar per una obvietat. Si parlem de 
noves tecnologies estem parlant d’un ventall molt gran d’apli-
cacions, aparells i usos tecnològics. Cadascun d’aquestos té 
unes condicions tècniques, unes formes de funcionament, una 
estructura empresarial o no i una lògica de localització dife-
rents. Si parlem de videojocs, per exemple, és evident que la 
presència de la llengua pròpia dels valencians en aquests àm-
bits és quasi nul·la o directament inexistent. Fet que cal consi-
derar com un fracàs, per bé que siga un fracàs compartit pel 
conjunt de l’àmbit lingüístic. En canvi, l’èxit relatiu o important 
de la difusió de productes informàtics, especialment dels ano-
menats de codi obert, i l’èxit indiscutible de la presència de la 
llengua en la xarxa introdueix un matís optimista que equilibra 
l’anterior.
Les causes per les quals en uns casos ens trobem al davant 
d’un èxit i en uns altres al davant d’un fracàs són complexos 
d’analitzar, però senzills en la seua definició. Bàsicament es 
pot dir que en aquells sectors o tecnologies on l’aparell em-
presarial o polític té un pes determinant la presència de la llen-
gua és escassa, en consonància amb la situació de diglòssia 
en què viu el país. En canvi, i ací hi ha la novetat primordial, 
en aquells terrenys on la intervenció dels poders econòmics o 
polítics no és determinant ni l’únic factor a tenir en compte la 
llengua pròpia emergeix amb una potència que, fins i tot, qües-
tiona la realitat del carrer. En aquest sentit, l’anàlisi del que ha 
passat amb Internet i de l’aportació valenciana al procés que 
ha esclatat amb la concessió del domini. cat em sembla l’ele-
ment més característic que mereix una atenció concreta.

Quan es van crear els primers webs al nostre país, l’any 1993 i 
1994, la majoria eren en anglés. No era estrany, ja que en aquell 



dors, un percentatge ja important estava en la nostra llengua. I 
tant webs d’astronomia (com el del Grup d’Astronomia), com re-
vistes de ciència-ficció fetes també des de Castelló (Contes per 
a Extraterrestes), com els incipients llocs d’esports o de grups 
socials com el Moviment d’Objecció de Consciència de Valèn-
cia. La trampa era òbvia: la majoria de webs estaven en servi-
dors universitaris perquè aquests servidors eren, en la pràctica 
i aleshores, els únics assequibles. I com que estaven en àmbits 
universitaris, naixen en àmbits universitaris i s’adreçaven a un 
públic universitari, bàsicament; la normalitat lingüística era acla-
paradora. Tots, algun dia, haurem de reconéixer públicament 
aquest esforç de les universitats, dels departaments, professors 
i investigadors que varen entendre que aquell recurs escàs que 
era el web no es podia limitar a funcions acadèmiques estric-
tes. Sense això, sense aquesta intuïció, sense aquesta capacitat 
creativa, les coses no serien com són avui.

Especialment, perquè immediatament després de l’etapa univer-
sitària va arribar l’especulativa. I aquesta ens va ser profunda-
ment desfavorable. Tant que va arribar un punt que semblava que 
acabaria amb la presència de la llengua catalana a Internet. O 
que la deixaria en un racó secundari i folkloritzant. Vist des d’avui 
és bastant difícil explicar com va passar tot el que va passar en 
aquells anys d’especulació i bogeria financera. Milions i milions 
de les velles pessetes es van canviar de mans sense massa sen-
tit en una cursa embogida, fomentada en la ignorància del que 
s’estava fent, en una ànsia no dissimulada de guanyar el màxim 
de diners en el mínim de temps possible i en el mimetisme babau 
del que passava a Amèrica. Una part d’aquesta cursa consistia, 
precisament, a creure que Internet era, sobretot, un mitjà glo-
bal i que aquesta globalitat (en el nostre cas) es plasmava en la 
invasió d’un suposat mercat llatinoamericà que el temps ha de-
mostrat no solament que era inexistent, sinó també que intentar 

crear-lo era començar a soterrar diners en un pou sense fons i 
sense sentit. Siga com siga, el cert és que la febre del suposat or 
es va apoderar del país i no va quedar ni una sola empresa d’In-
ternet sense tocar. Les ofertes esbojarrades de compra queien 
del cel amb una facilitat esbalaïdora, sempre amb la promesa 
d’assaltar el món a partir del petit negoci inicial. En qualsevol 
cas, la fase especulativa va ser molt dura i ha deixat, com acabe 
de dir, rèmores importants, però passada aquesta, i anatemitza-
da, la normalitat ha anat creixent de manera molt constant.

L’any 2000 van començar a aparéixer enquestes sobre la presèn-
cia de la nostra llengua a Internet. La primera la vàrem publicar 
a VilaWeb i estava realitzada per Jordi Fraginals a partir de cer-
ques a AlltheWeb, que prenien com a base models de llengües. 
L’estudi avaluava aleshores en prop de mig milió el nombre d’es-
pais existents a la xarxa en la nostra llengua. Aquest fet ens col-
locava en la posició 19 respecte al total de les llengües usades 
a Internet. Però si relacionàvem els espais amb el nombre de 
parlants, se saltava a la posició número 15. L’enquesta va tenir 
un fort ressò a la xarxa, ja que en aquell moment era molt pionera 
i pràcticament no hi havia dades sobre la diversitat lingüística a 
Internet. Per això es va reproduir molt en grans webs america-
nes i es va publicar en els mitjans especialitzats de tot el món, 
provocant de sobte un interés, ni que fos curiositat, respecte al 
que passava ací. Mentrestant, algunes iniciatives començaven a 
posar les bases de la comptabilitat de la llengua a la xarxa. Per 
una banda, la campanya «Indexem en català» (www.iula.upf.es/
altres/pub/indexem/indexem.htm), i per una altra, l’incipient tre-
ball de Softcatalà (www.softcatala.org). El moment clau, però, va 
ser la troballa de l’algoritme de la llengua, feta pel professor Llu-
ís de Yzaguirre. Yzaguirre va descobrir l’existència d’una sintaxi 
peculiar que era «+(paraula) +és +(dels quan què)». D’aquesta 



manera, el cercador cercava la paraula desitjada i mirava si en 
el mateix espai figurava també l’expressió és i una o més de les 
altres tres expressions. El descobriment, sensacional, era que 
si un lloc web contenia les paraules és i, com a mínim, una de 
les paraules dels, quan o què aleshores aquell web estava, sens 
dubte, en català. La fórmula va costar de trobar (va ser compli-
cat, per exemple, trobar diferències entre paraules essencials 
en la nostra llengua i en romanés), però va precipitar molt els 
esdeveniments.
Per una banda, va demostrar el que després seria una constant: que 
la iniciativa particular, la qualitat i l’enginy podrien jugar un paper 
determinant en la batalla per la llengua a la xarxa. I per una altra 
banda, va demostrar a les empreses i als grans cercadors que se-
leccionar-la, i afegir-la com una opció, no era ni costós ni difícil. 

I el març del 2001 tot això va esclatar. Així, Altavista i AlltheWeb 
van ser els primers grans cercadors internacionals a obrir un 
portal en la nostra llengua. I Google va rebre una fortíssima cam-
panya de correus reclamant-li també una versió. El 16 de març 
d’aquell any, concretament, Google la va obrir, tot i que després 
es va saber que portaven mesos treballant-hi, amb el suport de 
Softcatalà. Primer van traduir la interfície i ben aviat van adoptar 
la possibilitat de fer cerques exclusivament en la nostra llengua, 
i això va significar una gran pas endavant, perquè cal fer notar 
que al maig de 2008, encara, Google només fa cerques en 42 idi-
omes, tots aquests, excepte l’esperanto i el català, amb estats 
propis al darrere.

En aquest punt cal parar un esment especial a dues organitza-
cions que han fet un treball extraordinari en favor de la norma-

lització lingüística tots aquests anys, la Universitat d’Alacant i 
el ja esmentat Softcatalà.

La Universitat d’Alacant va ser pionera en l’elaboració d’eines in-
formàtiques que feren possible la traducció automàtica entre ca-
talà i castellà. I encara avui en dia és una institució de referència 
per a qualsevol projecte de traducció automatitzada entre llengües 
llatines. L’èxit enorme del traductor interNOSTRUM (www.internos-
trum.com) ha facilitat a molta gent la possibilitat d’oferir versions 
valencianitzades dels seus productes o llocs web sense cap esforç 
addicional i amb un alt grau de qualitat. El projecte interNOSTRUM 
va ser iniciat per la Universitat d’Alacant i la Caixa d’Estalvis del 
Mediterrani (CAM) l’any 1999 i va comptar amb un equip de sis per-
sones en les primeres fases de desenvolupament, dos lingüistes i 
quatre enginyers. El projecte ha estat dirigit pel professor del De-
partament de Llenguatges i Sistemes Informàtics Mikel L. Forcada. 
InterNOSTRUM és útil per a produir, gairebé instantàniament (a 
unes 5.000 paraules per segon, sense comptar els temps d’accés a 
través d’Internet), traduccions aproximades (esborranys) de textos 
castellans a la nostra llengua i viceversa. Els textos poden estar en 
qualsevol dels formats següents: ANSI (text pla), HTML (llenguatge 
de marques d’hipertextos usat en les pàgines d’Internet) i RTF (for-
mat de text enriquit de Microsoft). Els textos en la nostra llengua 
admeten, a més, variants dialectals a l’hora de fer la traducció, molt 
especialment la variant valenciana. Malgrat els anys passats, in-
terNOSTRUM continua sent el millor traductor automàtic i segueix 
incrementant els seus serveis i les prestacions fins al punt d’haver 
arribat a posar en servei un applet de Java que tradueix en temps 
real les converses d’una sala de xat.

Pel que fa a l’altra iniciativa assenyalada des del 1998, Softca-
talà és una organització sense finalitat de lucre, l’objectiu bàsic 



de la qual és fomentar l’ús del català en la informàtica, Internet 
i les noves tecnologies. Està formada per professionals, estu-
diants i usuaris, molts d’ells valencians, que abasten els camps 
propis d’una organització d’aquestes característiques: engi-
nyers informàtics, filòlegs, dissenyadors i traductors que rea-
litzen aquesta feina d’una manera desinteressada. Softcatalà 
ha estat la responsable, en tots aquells anys, de la traducció i 
adaptació a la nostra llengua de dotzenes de programes (bàsi-
cament de codi lliure) amb una eficàcia demolidora, ja que han 
aconseguit, sense reclamar mai ajuts, omplir la pantalla amb 
versions de tots els programes necessaris per al dia en dia d’un 
usuari normal. Des de l’Open Office al Navegador. La credibili-
tat que els ha donat l’alt nivell de qualitat i independència els 
ha convertit, a més, en una referència moral de primer nivell a 
la xarxa. I, a més, ells van ser els qui varen convéncer Google i 
el varen ajudar a establir una àrea catalana dins seu.

Els anys que van entre el 2000 i el 2002 varen ser, doncs, els anys 
decisius per a sedimentar la presència de la nostra llengua a la 
xarxa. Una presència que no havia estat posada mai en dubte, 
però que havia estat qüestionada de forma clara en els anys de 
la voràgine especulativa. La fase final d’aquesta voràgine va 
coincidir, però, amb la cristal·lització de molts projectes i, tam-
bé, amb la consolidació d’un nivell d’audiències notable per als 
principals webs i un repartiment geogràfic molt coherent, fet 
que va acabar de dissipar els dubtes sobre la potencialitat de 
la xarxa per a la nostra llengua. La concessió per l’ICANN del 
domini.cat a Internet va deixar finalment clar, sense cap mena 
de dubte, la importància del fenomen, ja que es tracta de la pri-
mera vegada que els organismes internacionals que dirigeixen 
Internet consideren necessari reconéixer l’esforç d’una cultu-
ra per a estar present en la xarxa. En el llarg i complicat procés 
de negociació del domini, a més, la presència valenciana va 

ser rellevant, amb aportacions decisives de pràcticament totes 
les universitats valencians, però també d’associacions com ara 
El Tempir d’Elx, l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria 
o Escola Valenciana.
Tot plegat ha conformat un ric entramat de webs en valencià 
que s’estenen per totes les comarques i abasten en la pràctica 
qualsevol tipus de tema o necessitat. És molt complicat, per 
les característiques pròpies de la xarxa, fer-ne un cens, però 
els directors que les recopilen en base territorial, com ara 
dmoz.org, alexa.org o nosaltres.cat, en relacionen entre 2.000 i 
7.000, sobre universos per al conjunt de la llengua d’entre 20.000 
i 50.000 webs. En qualsevol cas, es tracta d’una xifra molt supe-
rior d’oferta a la de qualsevol altre format i que disposa d’actu-
acions modèliques des del punt de vista lingüístic, com ara el 
web del Pamesa Club de Bàsquet (www.pamesabasket.com) o 
lallum, el portal de la música valenciana (www.lallum.org).

Dit tot això, cal recordar que Internet parla la nostra llengua 
amb molta normalitat, però que això no ho fan els ordinadors. 
Resulta inquietant pensar que la xarxa és l’excepció en un món 
on no hi ha manera de trobar un Windows valencianitzat o un 
proveïdor d’accés que facilite les instruccions i la línia de su-
port en la nostra llengua. És cert que hi ha terrenys en els quals 
s’ha avançat molt, com seria el cas dels telèfons mòbils que, si 
fa uns anys parlaven exclusivament en castellà, ara ja incorpo-
ren en la majoria de casos les instruccions i els comandaments 
més habituals en la nostra llengua. I també ho és que estem a 
punt de fer passos favorables o comencem a fer-los en zones 
que fins ara havien estat molt inhòspites, com seria el cas dels 
films distribuïts en DVD, on cada vegada és més habitual trobar 
una banda sonora pròpia, tot i que encara sovint passa desa-
percebuda per a l’usuari poc expert.



En aquest sentit, cal dir que una gran esperança és la difu-
sió, cada vegada més gran, de les solucions basades en codi 
obert com és el Linux. Així, la majoria de les grans distribuci-
ons d’aquest sistema operatiu, com la Mandrake, la Debian o 
la Knoppik, estan completament traduïdes a la nostra llengua. 
Altres distribucions, com Suse o RedHat, també ho estan amb 
petites excepcions, com les eines d’instal·lació o administra-
ció. I hi ha una gran abundància de programes disponibles 
per als usuaris de Linux en català. I també un gran nombre de 
programes de codi lliure per a Mac o Windows traduïts i ac-
cessibles a través del web o de diverses edicions en CD-ROM. 
Especialment en l’àmbit educatiu s’ha fet un gran esforç, amb 
iniciatives com la distribució Lliurex, patrocinada per la Gene-
ralitat Valenciana. En un horitzó pròxim hi ha també bones no-
tícies respecte d’això, ja que els gegants de la informàtica fa 
mesos que negocien la possibilitat que la llengua deixe de ser 
part dels programes informàtics. Fins ara traduir un programa 
informàtic o un sistema operatiu també resulta complicat pels 
problemes de drets de propietat intel·lectual. Com que està in-
serit dins el codi font del programa, qualsevol modificació es 

considera de fet una modificació del programa, contra la qual 
solen posicionar-se per principi les cases editores. Gràcies a 
un nou acord que s’està negociant, la llengua, les cadenes de 
text amb contingut de presentació al públic quedarien fora dels 
acords de propietat intel·lectual, fet que sens dubte facilitaria 
l’aparició ràpida i eficaç de pegats informàtics que solucionari-
en els problemes que fins ara tenim per a traduir amb garanties 
de difusió l’XP o el Vista de Windows o l’OSX d’Apple. Cada 
vegada més les empreses informàtiques separen el contingut 
dels menús i els missatges als usuaris per a poder facilitar tan-
tes versions lingüístiques com siga possible, i només les limi-
tacions de propietat intel·lectual han impedit fins ara que siga 
més senzill valencianitzar el Windows, per exemple. Però en el 
futur no hi ha cap dubte que aquesta tendència serà imparable. 
De moment, l’iPhone, el darrer gadget tecnològic d’impacte 
global, ja diu «bon dia» quan li dius «bon dia» (per a usar la 
famosa fórmula de Josep Pla) gràcies a uns xiquets que ràpi-
dament van fabricar un pedaç lingüístic. Tan ràpidament que va 
arribar abans el pedaç que els telèfons, que legalment encara 
no es venen ací.





CARLES BELLVER TORLÀ

Potser a hores d’ara s’ha mitigat i s’ha matisat una mica —en-
cara que siga només una mica— aquella percepció segons la 
qual un bon domini de l’anglés seria un requisit imprescindible 
per a poder utilitzar les noves tecnologies de la informació i de 
la comunicació: els ordinadors i, particularment, Internet. Però 
fa una dotzena llarga d’anys, quan el correu electrònic i el web 
encara eren eines veritablement noves, es tractava sens dubte 
d’una idea molt generalitzada entre nosaltres. «Quasi tot està 
en anglés», se sentia i encara se sent a dir ara sovint. I tanma-
teix, el New York Times del 7 d’agost de 1995 s’admirava ja de la 
proliferació de pàgines web en llengües diferents de l’anglés. 
Una setmana més tard, el primer número del butlletí electrònic 
de la Internet Society reiterava aquest sentiment d’una cer-
ta estranyesa, tot parafrasejant aquell cèlebre eslògan de la 
Xina de Mao Zedong: «Deixeu que florisquen mil idiomes» (cent 
flors, en l’original).
És a dir, la percepció que es tenia al món anglosaxó era justa-
ment l’oposada a la nostra: de sobte les pantalles se’ls omplien a 
ells també de missatges indesxifrables, segurament per primera 
vegada. De fet, els comentaris adés esmentats es feien amb re-
lació a un nou estàndard informàtic aleshores encara embriona-
ri, l’Unicode, que tenia com a finalitat permetre la representa-
ció de textos escrits en qualsevol idioma i en qualsevol sistema 
d’escriptura existent. The Times, apuntava la Internet Society, 
“dóna fe de la multiplicació de pàgines que no estan en anglés, 
així com de la preocupació en augment pel que fa a l’america-
nització d’Internet, com a qüestions clau per als autors de la 
proposta.d’Unicode constituiria, doncs, la plasmació de la globa-
lització lingüística en el nivell de la infraestructura tecnològica. 

L’encara hegemònic codi ASCII, amb només 127 identificadors 
numèrics que havien estat suficients per a representar l’alfabet 
anglés, es quedava molt curt per a encabir els accents i altres 
caràcters estranys dels idiomes europeus (del cirílic, l’àrab, l’he-
breu o tantes altres llengües amb escriptura o alfabets distints 
del llatí, no caldrà que en diguem res). Recordem que ASCII vol 
dir American Standard Code for Information Interchange. De la ma-
teixa manera que l’ortografia del català podria haver estat molt 
diferent si s’hagués basat només en els parlars de la Catalunya 
central (neutralització de vocals àtones, desaparició de la erra a 
final de mot), els estàndards d’Internet serien tècnicament molt 
més simples si no s’hagués pres en consideració que hi ha més 
gent —més pobles— i més veus arreu del món. No haurien cal-
gut tants bits ni tants bytes. Amb el vell ASCII de tota la vida n’hi 
hauria hagut prou.
La xarxa s’ha convertit, doncs, en un gran mostrari de llengües, 
una Babel virtual. I quina és la nostra posició en aquest extens 
conjunt? Veiem que a la primera plana de la Wiquipèdia, l’en-
ciclopèdia lliure de referència a Internet, el català (o valencià)
figura dins del grup de només disset idiomes (només disset!) 
que superen els 100.000 articles. Tan important com això, la 
majoria dels programes de codi font obert més utilitzats (el 
sistema operatiu Linux, el programari de productivitat ofimàti-
ca OpenOffice.org, l’entorn per a ensenyament i aprenentatge 
Moodle...) ofereixen el català en la seua llista de llengües dis-
ponibles. Se’ns fa palés així que la nostra llengua ha assolit una 
excel·lent visibilitat en el món de les noves tecnologies. Més, 
per cert, que en molts altres àmbits de la nostra vida quotidi-
ana. Aquest diferencial s’explica perquè ací, gràcies al crei-



xement i al desenvolupament de la xarxa i del moviment del 
programari lliure i dels continguts oberts, els usuaris tenen la 
possibilitat efectiva de contribuir amb la seua feina i l’han ben 
aprofitada: han fet una tasca ingent de creació de materials. De 
la mateixa manera que el programari de codi font obert és creat 
col·laborativament pels usuaris, les traduccions del programari 
a les diverses llengües són obra dels usuaris d’aquestes llen-
gües. Com ho són també els textos oferits en obert. Tinguem 
en compte que, en termes merament quantitatius, el nombre 
d’articles de la Viquipèdia és a hores d’ara comparable al de 
l’Encyclopædia Britannica. I que la traducció d’un programa in-
formàtic pot tenir unes dimensions equivalents a les d’un llibre, 
o molt superiors. Moodle en català consta de més de vuit mil 
missatges i més de tres-cents documents d’ajuda. OpenOffice.
org conté més de vint-i-sis mil missatges. Tot això —remar-
quem-ho de bell nou— ha estat una aportació lliure i constant 
dels usuaris i de les usuàries, de les persones normals i cor-
rents que volen viure amb normalitat en la seua llengua.
En aquest àmbit, doncs, com en molts altres, la iniciativa per la 
normalització ha pertangut en primer lloc a la ciutadania. No a 
les empreses ni a les institucions, sinó a aquesta societat civil 
que s’organitza, que treballa i empeny calladament, discreta-
ment, i que alguns voldrien fer veure —perquè els interessa, 
perquè ho preferirien— que no existeix, que és morta o, com 
a mínim que dorm un son tranquil, profund. Però ja veiem cada 
dia a la xarxa que no és així.



MIKEL L. FORCADA

La traducció automàtica és la transformació, usant un sistema in-
formàtic (un o més ordinadors amb el programari adequat instal·lat), 
d’un text informatitzat (un text emmagatzemat en un mitjà informàtic, 
com els que es poden escriure amb processadors de textos) escrit 
en la llengua origen en un altre text informatitzat escrit en la llengua 
meta, que anomenarem traducció en brut.
La traducció automàtica té limitacions. En general, les traduccions 
en brut produïdes pels sistemes de traducció automàtica poden no 
ser adequades per a alguns propòsits comunicatius, per causes com 
l’ambigüitat dels textos humans (que contenen moltíssims mots amb 
més d’un sentit o frases amb més d’una estructura sintàctica), les 
divergències sintàctiques entre la llengua origen i la llengua meta, 
etc. La traducció automàtica fa simplificacions bastant radicals del 
procés de traducció, les quals, d’una banda, permeten la construc-
ció de sistemes de traducció automàtica ràpids i compactes en un 
temps raonable, però, d’una altra, fan que les solucions estiguen 
lluny de ser òptimes.
Què podem esperar de la traducció automàtica? En vista d’estes 
limitacions podem esperar que un bon sistema de TA ens allibere 
de la part més mecànica (o mecanitzable) de la tasca de traducció, 
però, per bo que siga, no podem esperar que comprenga el text, 
resolga sempre les ambigüitats correctament i produïsca textos en 
una variant genuïna de la llengua meta.
La traducció automàtica es pot aplicar a l’assimilació, és a dir, per 
a comprendre el sentit general dels documents (per exemple, textos 
publicats en Internet) escrits en una altra llengua, o per a traduir 
converses en un xat o chat, de manera que cada persona que hi 
participa pot usar la seua llengua. En este tipus d’aplicacions la tra-
ducció automàtica ha de ser molt ràpida, idealment instantània, i 
s’usa directament, en brut, i moltes vegades ni se llig completament 

ni s’emmagatzema. També es pot aplicar a la disseminació, usant 
la traducció automàtica com a pas intermedi en la producció d’un 
document que serà publicat o disseminat; per tant, la traducció en 
brut es conserva perquè l’ha de posteditar (corregir) una persona 
especialitzada. Simplificant, podem dir que la traducció automàtica 
seguida de postedició constituirà una alternativa a la traducció pro-
fessional només si el cost conjunt és menor que el de la traducció 
professional tradicional. 
Però es tractava de parlar de la traducció automàtica per al valen-
cià, entenent per valencià una realitat lingüística més àmplia, que 
s’estén més enllà de les terres pròpiament valencianes i que també 
rep altres noms. Des d’un punt de vista estrictament tecnològic, 
allò que escrivim la majoria dels que intentem escriure bé a Casta-
lla, Sabadell, Ordino, Perpinyà, Manacor, Mequinensa i l’Alguer es 
pot tractar com una única llengua (amb codi ISO-639-2 «ca»). 
I com s’usa la traducció automàtica per al valencià? Com que en 
quasi totes les terres on s’escriu esta llengua hi ha una altra llengua 
que és oficial i que per les raons conegudes és dominant, resulta 
difícil trobar gent que sàpia llegir el valencià i no sàpia llegir l’altra 
llengua (en canvi, hi ha molta gent a qui li passa el contrari). Per 
això, les aplicacions d’assimilació es fan quasi sempre amb el va-
lencià com a llengua origen: algú que no entén un document escrit 
en valencià usa la traducció automàtica per a entendre’l. En canvi, 
les aplicacions de disseminació són bastant comunes, ja que moltes 
voltes s’han de traduir documents al valencià, perquè ho mana la llei 
o perquè ho demanen els administrats o els clients de les empreses 
privades. Molts textos es traduïxen automàticament al valencià i es 
revisen (o s’haurien de revisar) abans de ser publicats.
Quan l’altra llengua és l’espanyol, no hi ha grans diferències; per 
açò, la traducció automàtica va bastant bé. Els sistemes més ma-



durs produïxen textos on només s’ha de corregir, poc més o menys, 
un mot de cada deu.
L’ús generalitzat de la traducció automàtica pot tenir conseqüèn-
cies positives i negatives. D’una banda, la traducció automàtica al 
valencià pot simplificar l’esforç de producció de textos, documents, 
webs, etc., en valencià, i, fins i tot, permetre que la informació ori-
ginal estiga sempre en valencià, ja que hi hauria mitjans perquè els 
no valencianoparlants la llegiren. Però d’altra banda, pot fer que hi 
haja qui pense que «no necessita aprendre valencià» per a produir 
textos en valencià (fals: sempre caldrà corregir-los) o per a com-
prendre la informació publicada en esta llengua, a més que pot fer 
que proliferen textos amb calcs de l’altra llengua i errades no corre-
gides, per falta de postedició.
L’oferta de traducció automàtica per al valencià és amplíssima: 
connecta el valencià amb l’espanyol i amb altres llengües com l’an-
glés, el francés, l’alemany, l’occità o l’esperanto:

SALT, el traductor gratuït de la Generalitat Valenciana, traduïx de 
l’espanyol al valencià i del valencià a l’espanyol i funciona sobre 
el sistema operatiu Windows; té una cobertura lèxica excel·lent i 
està concebut per a aprendre valencià mentre s’usa.
Ara (www.ara-autotrad.com), tecnològicament molt similar a 
SALT però de pagament, genera textos en la varietat escrita 
a Catalunya.
interNOSTRUM.com, molt usat en Internet, traduïx de l’espa-
nyol a les variants del valencià usades a Catalunya i a les uni-
versitats valencianes, i entén diverses variants del valencià.
Apertium.org és una plataforma de traducció automàtica lliure 
o de codi obert (programari lliure) derivada d’interNOSTRUM i 
desenvolupada col·laborativament per programadors i lingüis-
tes d’arreu el món. Es pot usar en línia i es pot instal·lar en el 

sistema operatiu Linux. Hi ha disponibles, entre d’altres, traduc-
tors per a l’espanyol, el francés, l’anglés i l’occità i l’esperanto.
Translendium (en línia, www.translendium.com) comercialitza, 
entre molts altres, sistemes de traducció automàtica entre el 
valencià (només entén la variant de Catalunya) i l’espanyol, 
l’anglés, l’alemany, el francés i l’aranés. 
AutomaticTrans (www.automatictrans.es) traduïx entre l’espa-
nyol i el valencià (només la variant de Catalunya); està relaci-
onat amb el traductor que s’usa cada dia en el diari bilingüe El 
Periódico de Catalunya.
SisHiTra (sistema híbrid de traducció, prhltdemos.iti.
es/%7Esishitra/) és un traductor menys conegut, centrat en la 
variant usada a les nostres terres, amb resultats molt bons.

Quin és el millor sistema? Jo aconsellaria provar-los tots i tenir en 
compte no només la qualitat de traducció, sinó també si respecten 
o no el format del document, les possibles limitacions a la grandària 
dels textos, el preu, etc., abans de prendre una decisió quant a quin 
convé més per a una tasca concreta.
Com fem si només entenen o generen valencià de Barcelona? Si el 
que passa és que no l’entenen, podem preeditar el text original (per 
exemple, canviant tots els este per aquest, totes les terminacions 
en -uïsca per -ueixi, etc.); esta preedició es pot automatitzar par-
cialment, programant les substitucions freqüents. En el cas que no 
generen la variant adequada, la solució és més senzilla: una mique-
ta més de postedició (de qualsevol manera hauríem de posteditar), 
que també es pot automatitzar parcialment.
En conclusió, podem dir que el valencià està en una posició excel-
lent quant a l’existència de tecnologies de traducció automàtica i que, 
probablement, este potencial no s’està usant encara completament.



ROBERT ESCOLANO LÓPEZ

No descobrisc la Mediterrània si dic que l’arribada de l’era digital 
i la democratització dels recursos de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) ha revolucionat en els últims 20 anys 
la gestió de la informació, així com també la manera de comuni-
car-nos.
Si disposar de recursos TIC ha significat un canvi per a la totalitat 
de la població, per a qualsevol professional del món de la media-
ció lingüística (traductors, terminòlegs, correctors, etc.) ha com-
portat una absoluta revolució. En els últims 25 anys, un traductor, 
per posar un exemple, ha passat d’haver de traduir amb màquina 
d’escriure, i recórrer al paper corrector (comunament conegut per 
la marca comercial Tipp-Ex) per corregir les errades (això o tornar 
a escriure el full!), a poder emprar un programa de traducció auto-
màtica o assistida i revisar-ne el resultat. La imatge representada 
per Ricardo Silva (corrector de proves i protagonista d’Història del 
setge de Lisboa, de José Saramago), envoltat de llibres com a úni-
ca font de consulta, ha sigut substituïda pel traductor o corrector 
amb una bibliografia bàsica en paper i una connexió a Internet 
amb una selecció d’enllaços a tota mena de recursos gramaticals 
i bases de dades lexicogràfiques.
L’escenari de treball, per tant, ha canviat completament; l’aparició 
de les TIC, i sobretot d’Internet, ha potenciat la comunicació i la 
capacitat de gestionar-la, i no hem d’oblidar que el codi en què 
es transmet la informació és la llengua; per tant, s’ha incrementat 
considerablement la possibilitat d’operar amb el codi: des d’ela-
borar concordances lèxiques d’obres literàries fins a fer cerques 
hipertextuals en Internet, passant per la creació de corpus textu-
als, memòries de traducció i un llarg etcètera. 

Segons es desprén del títol, em centraré en uns quants dels re-
cursos TIC en valencià per a l’autoaprenentatge i l’assessorament 
lingüístic. Qualsevol lector interessat a ampliar-ne la llista pot re-
córrer a un directori d’enllaços com ara Llengua.org (http://llen-
gua.org/dmoz/6416), basat en Open Directory Project (http://www.
dmoz.org/).
Abans d’entrar en matèria, però, comentaré dos aspectes. D’una 
banda, que les opcions d’aplicació de les TIC en l’àmbit de la llen-
gua són nombroses, i s’amplien cada dia més. Un exemple és el 
Text-to-Speech (TTS), un sistema de síntesi de veu capaç de llegir 
qualsevol text, com el desenvolupat per Loquendo (http://www.
loquendo.it), dins del qual s’ha incorporat recentment el valencià. 
De l’altra, la importància de disposar de programari en valencià, 
una tasca a la qual s’ha abocat la Conselleria d’Educació amb una 
distribució pròpia de Linux (http://lliurex.net/), sense oblidar la 
quantitat de valencians que fan localitzacions de programari o de 
documentació en valencià dins del projecte de Softcatalà (http://
www.softcatala.cat/).

Dins dels recursos per a l’autoaprenentatge de valencià trobem 
material molt divers: des de recursos en Internet situats en plata-
formes d’autoformació basades en Moodle (http://moodle.org/) o 
semblants (en els qual cal donar-se d’alta com a usuari, i en alguns 
casos, fins i tot, formar part d’un col·lectiu) fins a activitats elabo-
rades amb aplicacions de programari lliure com ara Hot Potatoes 
(http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/) o el Clic (http://clic.xtec.net/ca/
index.htm), passant pel material en CD-ROM fet amb programari 



d’autor o els recursos lingüístics que alguns professors posen en 
els seus blocs personals (http://curs-superior.blogspot.com/). 
Pel que fa a les plataformes de formació, cal destacar els cur-
sos de valencià del Centre Virtual de Formació al Ciutadà de la 
Generalitat (http://www.gva.es/cidaj/val/sc7/op1.htm), basats en 
models autocorrectius d’exàmens dels quatre nivells de la JQCV 
i oberts a qualsevol usuari, el Valencià en línia (nivells elemental, 
mitjà i superior) de la Intersindical STEPV (http://www.escolasin-
dical.org/aulavirtual/index.php) i el Curs de valencià mitjà en línia 
de la Diputació de València, adreçat als treballadors municipals 
de la província de València (http://www.dival.es/eformacion/).
Com a recursos publicats en CD-ROM, hi ha Valencià Interac-
tiu, un curs multimèdia de valencià de nivell inicial molt complet 
(http://www.upv.es/camille/val_interactiu_frames.html). Altres 
recursos en CD-ROM, també disponibles en Internet, són els 
constituïts pel material creat per l’Àrea de Política Lingüística 
de la Conselleria d’Educació, on trobem el programa Pràctic, in-
tegrat per activitats autocorrectives elaborades a partir de les 
proves dels diferents nivells de la JQCV (http://www.edu.gva.es/
polin/val/publi_practic.html); el Jugallengua, un joc de pregun-
tes i respostes sobre gramàtica (http://www.edu.gva.es/polin/
val/publicacions_jugallengua.html); el Vine, especialment disse-
nyat per a l’alumnat nouvingut (http://www.edu.gva.es/polin/val/
publi_vine.html); De persona a persoanâ. Activitats de valencià-
romanés, amb pràctiques i continguts lingüístics paral·lels en les 
dos llengües (http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_rom_val.
html), i el Generador numèric, que permet veure escrita en lle-
tres qualsevol xifra i escoltar-ne la pronúncia (http://www.edu.
gva.es/polin/val/salt/apolin_recursos.htm). A més, trobem Fonet, 

pràctiques de fonètica, una aplicació informàtica molt completa 
per a fer pràctiques de fonètica (http://www.ua.es/uem/recursos/
fonet.html). Com a complement a Fonet, tot i que no està publicat 
en CD-ROM, hi ha SAÓ (Sistema d’ajuda a la lectura en veu alta 
del valencià), un anotador ortoèpic desenvolupat en col·laboració 
entre la Universitat d’Alacant i l’AVL (http://sao.dlsi.ua.es/avl/). Per 
a acabar, tenim El valencià en un clic, un DVD-ROM distribuït per 
ajuntaments de la província de València, que inclou tot un seguit 
d’enllaços a recursos per a l’aprenentatge, documentació sobre 
normativa gramatical, etc.
Quant als recursos diversos en Internet, cal destacar, d’una banda, 
el material disponible en webs institucionals i, de l’altra, les pàgi-
nes personals. Entre els webs institucionals, trobem la pràctica de 
lectures i dictats de la JQCV (http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/
preparacio_lectures_dictats.html) i els recursos de les universitats: 
dictats de la UV (http://www.uv.es/spl/v/aprendre/dictats/index.
htm), el material de la UPV (http://www.upv.es/entidades/APNL/
menu_521769v.html), el Curs d’autoformació de Grau Superior la UJI 
(http://sic.uji.es/serveis/slt/cursos/supxarxa.html) i els materials per 
a l’aprenentatge de valencià de la UA (http://www.ua.es/spv/forma-
cio/materials/materials_propis.html). En les pàgines personals tro-
bem els recursos lingüístics que alguns professors posen a l’abast 
del seu alumnat i, per extensió, a qualsevol usuari interessat, com 
és el cas de les pàgines de Manuel Sifre (http://www3.uji.es/~sifre/
llengua1/l1exercicis/llengua1exercicisquadres.html), d’Héctor Gon-
zàlvez (http://www.ua.es/personal/hector/exercicisllengua1.htm) o 
la meua pròpia (http://www.ua.es/personal/robert.escolano/apre-
nentatge/exercicis/exercicis_01.htm).



El perfil laboral d’un assessor lingüístic està emmarcat, a grans 
trets, en el procés de control de qualitat paral·lel a la creació i 
l’edició de textos; en la realitat, però, la tasca diària d’un assessor 
pot concretar-se en activitats que inclouen la traducció, la cor-
recció de textos i la resolució de dubtes gramaticals de tota mena 
(normativa, criteris, convencions, etc.) o la dinamització lingüís-
tica (organització de campanyes, assessorament en legislació, 
etc.). Ens centrarem en els recursos referits a l’assessorament 
estrictament metalingüístic. 
Imaginem un tècnic lingüístic que ha de fer una traducció d’un 
text de divulgació científica. El procés habitual consisteix a fer-ne 
la traducció, la majoria de les vegades mitjançant un programa 
de traducció automàtica, i després revisar-lo. Durant la revisió cal 
resoldre problemes de morfosintaxi (que comporten la consulta 
de gramàtiques i manuals d’estil), de criteris ortotipogràfics (que 
demanen disposar de manuals sobre convencions), de lèxic ge-
neral (que resolen els diccionaris generals) i de terminologia (que 
resolen els diccionaris d’especialitat). Molt probablement, durant 
la traducció poden sorgir dubtes enciclopèdics, com ara topònims 
o antropònims, amb la qual cosa cal recórrer a enciclopèdies.
En primer lloc, pel que fa a la traducció automàtica, el nostre as-
sessor pot emprar diversos programes. Atés que l’article de Mikel 
Forcada en aquest mateix llibre en parla amb deteniment, incidiré 
en el programa Salt (http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_
salt.htm). El Salt, a més de ser un traductor automàtic (castellà-va-
lencià i valencià-castellà) amb una història consolidada (operatiu 
des de 1997, els continguts del qual l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua declarà oficials en 2002) disposa d’un diccionari general 
amb més de 70.000 entrades, un completíssim diccionari bilingüe 
castellà-valencià / valencià-castellà, una conjugació verbal en les 
dos llengües, un diccionari de sinònims i nombroses fitxes amb 
contingut gramatical. A més, la interacció que el programa dema-
na a l’usuari quan fa una traducció el converteix en una eina molt 
completa per a aprendre valencià.
Quant a la consulta de gramàtiques i manuals de normativa lingüísti-
ca, pot consultar nombrosos recursos. Cal començar pels docu-
ments normatius de l’AVL (http://www.avl.gva.es/): la Gramàtica 
normativa valenciana i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació 
del valencià (DOPV). El web del Servici d’Assessorament Lingüís-
tic i Traducció (SALT) de la Conselleria d’Educació ofereix una aju-
da lingüística (http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_ajuda-
lin.htm) sobre gramàtica i aspectes ortotipogràfics, de traducció 
i d’estil (informació integrada també en el programa de traducció 
Salt). En el web dels serveis lingüístics universitaris de la Xarxa 
Vives (http://www.llengua.info), el nostre assessor pot trobar tota 
mena de recursos referits a manuals d’estil, criteris lingüístics i fit-
xes gramaticals, entre els quals cal destacar els Criteris lingüístics 
per als usos institucionals de les universitats valencianes (http://
www.ua.es/spv/assessorament/criteris.pdf). Un web que ofereix 
un recull excel·lent de recursos és Eines de Llengua (http://www.
einesdellengua.org/), el web de la Coordinadora de Dinamització 
Lingüística del País Valencià (CDLPV), del qual ressalta l’apartat 
corresponent a les fitxes de dubtes i terminologia (http://www.cd-
lpv.org/Fitxes/Entorn.htm) compilades per Miquel Boronat.
Si l’assessor imaginari ha de fer consultes sobre lèxic general, pot 
recórrer, pel que fa a l’ortografia, al DOPV de l’AVL, que ja hem co-



mentat. Si necessita disposar d’informació corresponent a les defi-
nicions, accepcions, locucions, etc., de cada lema, pot consultar el 
diccionari del Salt, disponible en el web del SALT (http://www.edu.
gva.es/polin/val/salt/apolin_diccio.htm), on trobarà també el dicci-
onari bilingüe integrat en el programa Salt i diversos diccionaris 
d’especialitat. Si vol consultar un diccionari descriptiu i etimològic 
en trobarà un d’excel·lent en el Diccionari català-valencià-balear 
(http://dcvb.iecat.net/). Així mateix, disposa del cercador Optimot 
(http://optimot.gencat.cat), que permet fer una consulta combina-
da, entre altres, en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans, en els diccionaris català-castellà i castellà-ca-
talà d’Enciclopèdia Catalana i en els diccionaris terminològics del 
TERMCAT (Centre de Terminologia: http://www.termcat.cat/), un 
recurs, aquest últim, de consulta imprescindible sobre qüestions 
de terminologia. Una altra eina de cerca terminològica que agluti-
na més de 40 opcions de cerca és la Multicerca del CDLPV (http://
www.geocities.com/golls.geo/Multicerca/entorn.htm). El web de la 
Xarxa Vives (http://www.llengua.info) també inclou molts recursos 
terminològics, entre els quals es troba la col·lecció «Vocabularis uni-
versitaris bàsics» (referits fonamentalment al dret) de la UV (http://
www.uv.es/spl/v/publicacions/vocabularis.htm) i el vocabularis de 
llenguatges específics de les universitats valencianes (http://www.
uji.es/serveis/slt/asst/vocabularis.html). 
Per a resoldre dubtes relacionats amb informació enciclopèdi-
ca, el nostre assessor imaginari disposa de l’Enciclopèdia (http://
www.enciclopedia.cat/) i de la Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure 
(http://ca.wikipedia.org/). En el portal Ésadir (http://esadir.cat/) 
podrà resoldre dubtes d’antroponímia, toponímia i altres aspectes 
d’actualitat i relacionats amb els mitjans de comunicació.

Si, després de recórrer a tots els recursos que hem comentat, 
encara té algun dubte pendent, el nostre assessor no es troba 
indefens, ja que sempre pot compartir l’interrogant en la llista 
de distribució Zèfir (http://www.rediris.es/list/info/zefir.html), 
un espai de cooperació i d’intercanvi en què els professionals 
de la llengua, tant correctors, traductors com professors, fan 
partícips dels seus dubtes o comentaris lingüístics la resta dels 
subscriptors.

La disponibilitat de recursos multimèdia que un aprenent de valen-
cià té a l’abast és més que acceptable. El ventall d’opcions abraça 
des de recursos per a les pràctiques fonètiques fins a activitats 
de reforçament d’aspectes morfosintàctics i lèxics, passant per 
exercicis preparatoris d’exàmens. Com a línies de futur, cal que 
les institucions valencianes potencien la creació d’aquest tipus 
de recursos i, a més, convé ampliar-ne la tipologia, per exemple 
amb la creació de podcast o altres materials audiovisuals per a 
treballar la comprensió i l’expressió oral; i sobretot, el que és més 
important, cal que es cree un repositori de recursos institucional 
fàcilment identificable com a referent. 
L’assessor lingüístic valencià, per la seua part, disposa d’un re-
pertori de recursos equiparable a la de qualsevol altra llengua de 
l’entorn i que, pel que fa a qualitat i quantitat, permet resoldre de 
manera solvent les controvèrsies que poden sorgir en les tasques 
habituals d’assessorament lingüístic. Potser seria convenient am-
pliar els recursos per a la resolució de dubtes referits a l’estàn-
dard oral, com ara pronúncies conflictives i criteris de doblatge de 
productes audiovisuals.
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4.1 Dictamen del Consell Valencià de Cultura sobre les qüestions 
lingüístiques valencianes: Sobre la situació social del valencià 
i el seu ús (1998)

4.2 Pacte pel Valencià. Document signat pels grups majoritaris de 
les Corts (14 de juny del 2001)

4.3 Llibre blanc de l’ús del valencià I. Enquesta sobre la situació 
social del valencià. 2004. Conclusió del cap. IV «Recapitulació: 
una invitació a continuar avançant»

El Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià té com 
a punt de partida el Llibre blanc de l’ús del valencià–I. Enquesta sobre la situació 
social del valencià. 2004. Tots dos constituïxen una unitat que ens dibuixa l’estat 
del valencià. És per això que s’inicia esta reflexió de recapitulació fent esment de 
diferents aspectes del Llibre blanc–I i que la Secció de Foment de l’Ús del Valen-
cià de l’AVL reitera. Aquelles valoracions i mesures per a «continuar avançant» 
s’implementen amb les valoracions i les iniciatives dels col·laboradors-autors 
d’este segon volum.
El 93 col·laboradors d’este Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al 
foment del valencià foren convidats a fer una avaluació de l’estat de la llengua, 
de manera global o d’un àmbit concret. No reberen consignes. Des de l’autonomia 
i la llibertat de cadascú han estat realitzats els estudis i els articles. Des de les 
seues conviccions i maneres de dir ens han donat resposta a la requesta. Són les 
seues paraules, els seus balanços i les seues propostes. Creiem que són valuoses 
i plurals. Són paraules compromeses, des de diferents vessants i visions, amb el 
foment del valencià. Des de la pluralitat ens aproximen a la realitat complexa de 
la situació sociolingüística valenciana. Hi ha coincidències en les valoracions 
i també divergències, elogis i crítiques, molts somnis i il·lusions, esperances i 
urgències, valoracions de mancances i propostes de futur… A més, s’hi annexe 
documents considerats cabdals. Tot plegat són noves iniciatives per al foment 
del valencià.



 El Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del 
valencià té com a punt de partida el Llibre blanc de l’ús del valen-
cià–I. Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004. Tots dos 
constituïxen una unitat que ens dibuixa l’estat del valencià. 
És per això que volem iniciar esta reflexió de recapitulació fent 
esment de diferents aspectes del Llibre blanc-I i que la Secció de 
Foment de l’Ús del Valencià reitera.
La Secció de Foment de l’Ús del Valencià, en fer la recapitulació 
del Llibre blanc de l’ús del valencià–I. Enquesta sobre la situació 
social del valencià. 2004 (capítol «VII. Recapitulació: Una invita-
ció a continuar avançant») deprés d’informar i difondre les dades 
numèriques de l’enquesta i recapitular les que considerava més 
significatives, es va fer ressò de moltes inquietuds i interrogants 
cívics, com ara la qüestió cabdal de «si es va cap a la substitució 
definitiva del valencià o s’està en el camí del redreçament». I va 
assenyalar la complexitat de fer un balanç, atesos els diferents 
factors que hi intervenen, va manifestar la conveniència d’evitar 
tant l’optimisme desmesurat com el pessimisme radical segons 
el qual el futur de la llengua és incert. Finalment es va plantejar 
«quines iniciatives convindria adoptar; quines tindrien una bona 
acceptació cívica, i quina política lingüística caldria aplicar per-
què les mesures foren eficaces». Estes consideracions tenen ara 
plena vigència.
Per a buscar respostes i fer balanç es varen analitzar diverses 
fonts, especialment les declaracions públiques d’una importància 
i representativitat significatives: el Dictamen sobre les qüestions 
lingüístiques del Consell Valencià de Cultura (CVC) (1998) i el Pacte 
pel Valencià (PV) dels grups majoritaris de les Corts Valencianes 
(2001). Estos documents institucionals convergien en la necessi-
tat d’actuació urgent per a «traure el valencià de la situació mar-
ginal» (CVC), per a superar la «situació diglòssica consegüent a 
la situació de sotmetiment del valencià» (PV). I consegüentment 
plantejaven, a fi de «conjurar el perill vertader d’una desaparició 
imminent» (CVC) i per a «aprofundir en el procés de promoció de 

l’ús del valencià» (PV), que era imprescindible «aplicar mesures 
en els diversos nivells» (CVC) i «concretar, desenrotllar i actua-
litzar els manaments de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
(PV)»; i els dos feien referència a un procés de debat i d’aplec 
de voluntats: «consensuar primer […] creant a tal fi els fòrums 
polítics previs on discutir i avaluar» (CVC) i «acordar un marc com-
partit per la defensa i promoció de la llengua del nostre poble» 
(PV). La necessitat d’actuació urgent i les mesures globals que 
plantegen han estat avaluades directament com a positives per 
diferents autors-col·laboradors, i considerem que tenen plena vi-
gència en el XXVé Aniversari de la LUEV. Són documents cabdals 
per a seguir avançant!
A l’hora de fer balanç global, vàrem remarcar el que afirmava la 
declaració institucional de l’AVL amb motiu del XXé Aniversari de 
la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (2003): «[...] a pesar que 
hi ha hagut etapes i ritmes d’aplicació diferents, el balanç gene-
ral és positiu, bé que encara no satisfactori [...]. Cal propiciar un 
nou impuls per a aconseguir una situació de plena normalitat.» 
En consonància amb els documents esmentats, el Llibre blanc–I 
concretava que per a assolir-ho era necessari un «gran pacte 
cívic pel foment del valencià» i va proposar 38 iniciatives. Ara i 
ací reiterem la urgència d’estes iniciatives i assumim de nou la 
conclusió de la declaració institucional de l’AVL (23 de juliol del 
2003) amb motiu de la constitució dels òrgans de representació 
i de govern dels valencians, que afirmava: «És el moment de do-
nar un nou impuls al foment de l’ús del valencià amb actuacions 
unitàries de les nostres institucions dirigides a potenciar l’estima 
de la societat valenciana per ella mateixa i per la seua llengua 
pròpia, tractant que tots els que vivim i treballem a la Comunitat 
Valenciana visquem en harmonia, amb voluntat de fer del valencià 
un instrument de convivència.» 
Estes consideracions són indestriables i, per tant, el Llibre blanc 
de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià reitera 
la necessitat de continuar avançant, persistix en les conclusions 
i propostes del Llibre blanc–I, ara més explicades, fonamentades, 



aprofundides i eixamplades, des de la diversitat plural enriquidora 
dels autors-col·laboradors.
El 63 col·laboradors d’este Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Inici-
atives per al foment del valencià foren convidats a fer una avalua-
ció de l’estat del valencià, global o d’un àmbit concret. No reberen 
consignes. Des de l’autonomia i la llibertat de cadascú han estat 
realitzats els estudis i els articles. Des de les seues conviccions 
i maneres de dir ens han donat resposta a la requesta. Són les 
seues paraules, els seus balanços i les seues propostes. Creiem 
que són valuoses i plurals. Són paraules compromeses, des de 
diferents vessants i visions, amb el foment del valencià. Des de la 
pluralitat ens aproximen a la realitat complexa de la situació so-
ciolingüística valenciana. Hi ha coincidències en les valoracions 
i també divergències, elogis i crítiques, molts somnis i il·lusions, 
esperances i urgències, valoracions de mancances i propostes de 
futur… Cadascú ha plantejat les iniciatives que creu que s’haurien 
de dur a terme. És en el context de cada estudi o article on tenen 
la seua plena significació, però hem volgut destriar-les i traure-
les del seu lloc, diríem natural, tot respectant formulacions i mots 
originals. Hem volgut mostrar-les conjuntament com un recull sin-
tètic de valoracions i d’esperances que plantegen, directament o 
indirectament, la urgència de noves iniciatives.
No poden haver-hi motius per a no prendre-les en consideració. 
Al contrari, tenim la confiança que qui les llija en prenga part. I les 
difondrem perquè el valencià és cosa de tots!
A partir d’estes aportacions, es preveu que l’AVL elabore propos-
tes davant les Corts i el Govern. I tenim la confiança que noves 
polítiques reincidiran de nou, amb més força, en el foment del va-
lencià.

L’article 3 de la Constitució Espanyola sembla establir com-1. 
partiments estancs per a les llengües diferents del castellà; 
així, mentre que el castellà ha d’estar present arreu de l’estat 
—conjunt d’institucions i territori—, les altres llengües només 
es podrien emprar en l’àmbit institucional i geogràfic de la 
respectiva CA. No han escassejat les veus que han reclamat 
que aquesta concepció no s’adiu amb el desenvolupament 
de l’estat autonòmic, de manera que hi ha hagut intents d’as-
segurar una certa presència en institucions com el Senat, o 
d’estendre l’ús de les llengües cooficials a les relacions dels 
ciutadans amb unes quantes institucions, i també promoure 
l’ús d’aquestes llengües en organismes internacionals. (I.2, 
Alcaraz Ramos)
El factor plural-lingüístic és bàsic en la nova configuració 2. 
democràtica de l’estat i no un mer accessori, ja que, com re-
coneixerà el TC, incideix «sobre matèries de considerable im-
portància, simbòlica i afectiva, en l’estructuració autonòmica 
de l’estat.» I això queda confirmat pel fet que la definició lin-
güística s’incorpora en el títol preliminar, que estableix els 
principals principis que ordenen l’estat i el sistema polític. 
I ací el principi bàsic és el del pluralisme. Es podria haver 
optat per un altre tipus de regulació. Així, a una indicació ge-
neral sobre l’oficialitat de les llengües, podria haver seguit, 
en el títol I sobre els drets fonamentals, una al·lusió als drets 
relacionats amb les llengües. Aquesta opció hauria aportat 
claredat a uns quants assumptes que s’han hagut de delimi-
tar, no sense dificultats, per via jurisprudencial, que va definir 
a posteriori i de forma analògica els drets de contingut lingüístic, 
sobretot en relació amb matèries com l’ensenyament o l’ac-
cés a la funció pública. (I.2, Alcaraz Ramos)
La Constitució  fixa el contingut essencial de l’oficialitat atri-3. 
buïda al castellà: el deure de conéixer-lo i el dret d’usar-lo. 
És predicable un contingut idèntic per a les altres llengües 



cooficials? En principi considerem que sí, i sobretot després 
que el TC precisara que «és oficial una llengua, independent-
ment de la seua realitat i del seu pes com a fenomen social, 
quan és reconeguda pels poders públics en i entre aquests i 
en la seua relació amb els subjectes privats, amb plena vali-
desa i efectes jurídics». Una interpretació directa del precep-
te constitucional que, a més, integre el principi d’igualtat da-
vant de la llei —article 14 CE— i el principi de remoció dels 
obstacles que dificulten la plenitud de la igualtat —article 
9.2 CE—, ens permet concloure que el nivell de disponibilitat 
de les comunitats autònomes hauria d’arribar fins a la pos-
sibilitat d’equiparar la llengua pròpia amb el castellà, amb 
l’establiment de l’obligació de conéixer-la i el dret d’usar-la. 
(I.2, Alcaraz Ramos)
Amb l’Estatut d’Autonomia, i febrer del 1983, amb la Llei d’Ús i 4. 
Ensenyament del Valencià. Queda formulat el model constitu-
cional d’una sola llengua oficial de l’Estat i el reconeixement 
de l’estatus cooficial d’altres llengües dins la seua demar-
cació autonòmica, es decideix finalment, amb una fórmula 
mixta, la disjuntiva entre els principis de la personalitat i de 
la territorialitat dels drets lingüístics. (I.1, Ninyoles)
Es constata la tendència —que no està lliure de reculades 5. 
episòdiques— cap a una interpretació més oberta de la re-
dacció constitucional i, en definitiva, cap a la consideració 
del pluralisme lingüístic com un valor intrínsec que cal po-
tenciar per damunt de les fronteres autonòmiques. (I.2, Alca-
raz Ramos)
La nostra opinió és que el text estatutari del 2006 millora l’an-6. 
terior però és una reforma massa cautelosa, sense que s’ha-
gen acordat qüestions que haurien pogut solucionar conflic-
tes enquistats. En molts sentits és continuista i les millores, 
en definitiva, es limiten a la precisió sobre la «llengua pròpia» 
i a la indicació de l’autoritat lingüística.[…] La declaració de 
«llengua pròpia» i la consegüent necessitat d’especial pro-
tecció marca una preferència pel valencià. Però aquesta 
preferència, que haurà de plasmar-se en mesures posteriors 

referides a l’ús, no comporta una discriminació per als caste-
llanoparlants.[…] La prohibició de discriminació, doncs, s’ha 
de referir als valencianoparlants, i es pot enunciar en termes 
de correcció d’una tendència històrica que ha provocat la 
fragilitat de la llengua —incloent-hi episodis de substitució 
lingüística, absència d’instruments informatius o culturals 
suficients, etc.—, amb el consegüent perjudici per a aquests 
valencianoparlants. (I.2, Alcaraz Ramos)
La cooficialitat s’ha de predicar per a tot el territori autonò-7. 
mic, però s’esmorteeix en alguns aspectes tenint en compte 
criteris que legalment es consideren raonables. En cap cir-
cumstància d’aquestes decisions podria derivar-se la pèrdua 
dels drets dels valencianoparlants, de manera que la GV ha 
de buscar solucions ad hoc en matèries com l’ensenyament o 
en la tramitació d’expedients oficials. (I.2, Alcaraz Ramos)
Cal8.  considerar positivament que la reforma estaturària haja 
blindat el caràcter de l’Acadèmia com a institució de la GV. 
Queden ara millor establides les seues funcions i les obligacions 
que generen les seues decisions. (I.2, Alcaraz Ramos)
Situar el valencià com a «la llengua pròpia» requereix equili-9. 
brar l’ús de les llengües oficials en un espai bilingüe i, també, 
plantejar-nos el fet plurilingüe de l’Estat Espanyol, i el multilin-
güe del món globalitzat, com els nous paradigmes en què hem 
d’emmarcar la política lingüística del futur immediat. Cal dis-
senyar una nova aplicació del bilingüisme, del plurilingüis-
me i del multilingüisme. L’administració estatal, l’autonòmica 
i la local tenen molt de treball per fer encara. Hem d’avançar 
en allò de l’Espanya plurilingüe. (II.2.2, Moreno)
Un dels canvis que s’han de produir per a assegurar la re-10. 
cuperació de l’ús familiar del valencià és que els governs 
espanyols i la seua administració s’identifiquen amb totes 
les llengües oficials d’Espanya i, com a conseqüència, les 
practiquen en la seua activitat. (II.1.3, Saragossà)
El11.  nou Estatut d’Autonomia del 2006 ha vingut a culminar este 
marc jurídic en establir que «la llengua pròpia de la Comuni-
tat Valenciana és el valencià» (article 6.1) i considerar l’AVL 



com una institució de la Generalitat, així com en indicar que 
«la normativa lingüística de l’AVL és d’aplicació obligatòria a 
totes les administracions públiques de la Comunitat Valencia-
na» (Article 41, paràgraf segon). (II.4.3, Aguiló)
No té sentit fer excessius equilibris amb les similituds i di-12. 
ferències de significat entre idioma i llengua que s’apliquen 
al «valencià»: a parer nostre, des del punt de vista jurídic la 
sinonímia és total i, en definitiva, no aporta claredat, ni per 
bé ni per mal, al fons del problema, que és el de la falta de 
reconeixement polític de la unitat lingüística. Cal conclou-
re, doncs, que aquesta serà una qüestió espinosa durant 
molt temps, tant pels dubtes que genera com per la facilitat 
amb què es converteix en una arma política llancívola. (I.2, 
Alcaraz Ramos)
En més del deu per cent dels articles de l’Estatut hi ha re-13. 
ferències a la llengua. Efectivament, esta regulació ha su-
posat que de manera directa o indirecta s’hagen incorporat 
referències a la institució i a la regulació de la llengua, tant 
en el preàmbul com en nou articles de l’Estatut. Pel que fa al 
preàmbul cal destacar, en primer lloc, que totes les institu-
cions de la Generalitat. han de denominar-se exclusivament 
en valencià. D’altra banda, la referència que es fa a la con-
sideració que la Comunitat Valenciana és una nacionalitat 
històrica es basa en les seues arrels històriques, per la seua 
personalitat diferenciada, per la seua llengua i cultura i pel 
seu dret civil foral. (II.4.3, Aguiló)

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983) que, al seu torn, 14. 
havia estat precedida l’any anterior per l’aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Aquestes dues fites 
haurien de significar un canvi fonamental en la situació so-
cial del valencià en la nostra contemporaneïtat, ja que posari-
en les bases legals del seu procés de recuperació, a partir de 
la consideració com a llengua cooficial amb el castellà i amb la 

introducció als àmbits institucionals: Administració, ensenya-
ment i mitjans de comunicació de titularitat pública. Així mateix, 
hauria de veure’s afavorida l’ampliació del seu ús social. (I.4. 
Sanjuán)
La data clau d’este redreçament lingüístic tan important va ser 15. 
el 17 de novembre de 1983, en què es va aprovar sense cap vot 
en contra, a la ciutat d’Alacant, la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià. A partir d’ací s’inicia el camí cap al retrobament de 
la nostra història i la recuperació de l’estatus de la llengua 
del poble, que no fa molt pintava clandestinament en les parets 
allò de: «Parlem valencià» i «Valencià a l’escola».(I.2.1, Vives)
La LUEV va ser una llei progresista pel context en vigor: s’hi 16. 
podia pensar de tot, però calia posar-se en camí. I la llei ens hi 
posava. Aquesta llei no sols significava la devolució històrica 
de l’estatus juridicopolític del valencià, sinó el resultat de tot 
un moviment intel·lectual i cultural arrelat a la dècada dels 60. 
(I.1. Ninyoles)
La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià tingué un efecte pro-17. 
filàctic. Algú, amb un excés d’optimisme, pot pensar que per a 
ell i per al seu col·lectiu no feia falta la normativa. Potser. No 
ho neguem. El que sí que és ben cert és que per al conjunt de 
la societat valenciana ha estat una llei necessària. Ha resul-
tat útil en alguns casos perquè s’iniciara un procés individual 
o col·lectiu en l’ús del valencià. En unes altres ha servit per a 
millorar el seu ús, tant des del punt de vista quantitatiu com 
qualitatiu. (II.10,3, Cronistes)
La commemoració dels 25 anys de vigència de la Llei d’Ús i 18. 
Ensenyament del Valencià invita a reflexionar sobre un dels 
processos de major transcendència i complexitat que la so-
cietat valenciana ha experimentat al llarg de la seua història: 
l’empresa de rehabilitació social de la llengua pròpia. (I.1, Ni-
nyoles)
La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, que va des-19. 
plegar l’article 6 de l’Estatut, fou una bona llei, com queda 
acreditat pel fet que en 25 anys no ha necessitat cap reforma. 
I ha estat la llei que ha permés que el valencià s’utilitze en 



l’ensenyament, en l’administració i en els mitjans de comu-
nicació. (II.4.3, Aguiló)
Encara que va ser saludada amb interés, la LUEV no va poder 20. 
evitar rebre crítiques, de nou, per un possible excés de pru-
dència i falta d’ambició en comparació amb normes similars 
d’altres comunitats autònomes, perquè retardava la plena 
aplicació d’algunes mesures, per la falta de controls efectius 
a l’hora de desenvolupar-la i, una vegada més, per la indecisió 
sobre el reconeixement de la inclusió del valencià en el tronc 
comú del català i l’absència d’una autoritat lingüística. (I.2, 
Alcaraz Ramos)
Arran de la celebració del vinté aniversari, les crítiques van 21. 
ser més matisades: es va apreciar que s’havia convertit en 
instrument útil per a ordenar els processos de salvaguarda 
del valencià —sobretot en l’ensenyament— i que alguns 
problemes derivaven de la seua inaplicació o d’una aplicació 
massa laxa més que no de la seua redacció. Amb tot, hi va 
haver una àmplia coincidència entre diferents especialistes 
sobre la conveniència de revisar el text, com s’ha fet en altres 
comunitats autònomes, sobretot a la vista dels abundants i 
importants dèficits observats en l’ús social del valencià. Per 
això s’ha considerat que convindria adequar algunes parts 
de la LUEV a la realitat, superar els temors inicials i implicar 
més la societat civil i el poder local en les mesures normalit-
zadores. (I.2, Alcaraz Ramos)
El que es necessita a la Comunitat Valenciana és una verda-22. 
dera i encara no nascuda política de normalització lingüística, 
que pareixia que haguera de ser un dels èxits de la Llei 4/1983, 
de 23 de novembre. Si no es du a terme una política lingüísti-
ca que aconseguisca prestigiar, difondre el seu ús i fer sentir 
als parlants com a útil una llengua, l’oficialitat d’una llengua 
té poca validesa si es queda sense aplicació pràctica. (II.4.1, 
Ochoa)
Es necessita fer bona i visible a la Comunitat Valenciana la 23. 
competència autonòmica de normalització lingüística que te-
nen totes les comunitats autònomes amb llengua pròpia. Nor-

malització que cal entendre com el fet de comptar amb un pro-
grama polític que vincule a tots els poders públics radicats a 
la Comunitat Autònoma, que indique en què obliga a cada un 
d’estos específicament i definisca les mesures concretes que 
hauran d’aplicar-se per a aconseguir els objectius proposats. 
(II.4.1, Ochoa)
El24.  fet que la LUEV no s’haja desenvolupat reglamentàriament 
prou amb vocació de generalitat i complement és inassumi-
ble després de 25 anys. El foment de l’ús social i públic de la 
llengua pròpia a tots els nivells és bàsic i possible, i no cal 
reiterar la coneguda jurisprudència constitucional sobre el 
foment positiu sobre quan es vulnera l’art. 14 CE i entre el 
principi d’igualtat i el de no-discriminació. (II.4.1, Ochoa)
Fa la impressió que la qüestió de la llengua ha estat conduïda 25. 
amb pols dubitatiu per les diferents administracions. Que amb 
una mà s’ha negat el que es concedia amb l’altra: s’han dictat les 
lleis, instruments fonamentals, i s’han creat certs organismes per 
desenvolupar-les. Ara bé, compten amb els pressupostos ade-
quats? I el més important, s’ha renovat la voluntat de fer possible 
el compliment de la lletra i l’esperit de la llei? (II.7.3, Pastor)
Estan els mitjans de comunicació públics assumint un 26. 
paper actiu, tal com preveu la llei, en la normalització del 
valencià? Estan ajudant a articular la identitat dels valen-
cians i afavorint la creació d’un imaginari col·lectiu propi? 
(II.7.3, Pastor)
Fa deu anys, 27. esta LUEV va tenir un complement necessari en 
la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
que es va convertir en una institució de la Generalitat amb 
la funció de determinar i elaborar la normativa lingüística de 
l’idioma valencià. (II.4.3, Aguiló)
Si haguérem de definir el fet de la promulgació de la Llei d’Ús 28. 
i Ensenyament del Valencià, ho faríem fent una valoració més 
que positiva. Es tractava d’una normativa necessària, justa i 
oportuna. Però si com a cronistes haguérem de fer una crò-
nica de la seua aplicació al llarg dels seus primers vint-i-cinc 
anys d’existència ja no semblaríem tan benèvols. Mostraríem 



les nostres crítiques per la seua aplicació en tots els àmbits. 
Sembla que l’escola, el sistema educatiu, és qui més cas ha 
fet del manament legal, però no així els poders públics, els 
mitjans de comunicació i el món laboral. Una reflexió col-
lectiva amb un sentit autocrític ens porta a la conclusió que 
tant l’Administració com els administrats haurem de fer un 
ús més general i profund de l’idioma. (II.10.3, Cronistes)

Quant al valencianisme, hem de tindre en compte que si 29. 
algú culpa la seua societat de la situació en què es troba, 
només pot aconseguir una cosa: que la seua societat des-
confie d’ell. Cal fugir del binomi maniqueu bons i roïns. Hem 
d’elaborar anàlisis de la realitat que siguen objectives, de 
tal manera que es potencie que els valencians ens identifi-
quem amb nosaltres mateixos i, així, superem aquelles ac-
tituds que a la llarga ens perjudiquen, tant com a persones 
com com a membres d’un poble. (II.1.3, Saragossà)
Les30.  societats amb trets d’identitat ben definits, com la valen-
ciana, tenen millors perspectives de futur i de possibilitats 
de sobreviure dins del nou ordre econòmic mundial en la 
mesura que aprofundisquen també els seus trets econòmics 
i socials diferencials, altrament, seran absorbides per la glo-
balització. (II.13.1, Soler)
Els intel·lectuals deuen fer reflexions que ajuden als valencians 31. 
a conéixer-se més i a autoestimar-se més, perquè qui augmen-
ta la seua autoestima és capaç de rectificar errors i superar 
conflictes, de la mateixa manera que, qui es té autoodi, repro-
duïx indefinidament els errors i els conflictes. Si busquem eixos 
objectius, els investigadors valencians ens acostarem al nord 
que hauria de ser central en la nostra activitat: fer créixer la 
consciència de ser valencians i incrementar la voluntat de 
compartir un projecte social de futur. (II.1.3, Saragossà)
Cal unir esforços i, sense perdre de vista la realitat múltiple que 32. 
som i que ens envolta, no deixar-nos seduir pels cants de si-

renes afòniques i desafinades. Ans tot el contrari: situar cada 
cosa en el seu lloc i exigir el que ens pertoca com a poble 
entre els pobles, en el gran ecosistema de les varietats lingü-
ístiques endèmiques, ja que sense varietat i pluralitat l’ésser 
humà es perd en el malson tenebrós de les llengües úniques i 
els poders monopolístics i/o dictatorials. (II.7.4, Molins)
Malgrat l’estat clarament insatisfactori pel que fa a l’ús del 33. 
valencià en el món de l’economia, cal dir que hi ha futur per 
a la llengua pròpia en l’àmbit econòmic. Hi ha prestigiosos 
economistes que creuen que un nivell més elevat de cons-
ciència identitària dels valencians podria millorar les pers-
pectives de progrés econòmic. (II.13.1, Soler)

Encara que va ser saludada amb interés, la LUEV no va po-34. 
der evitar rebre crítiques, de nou, per un possible excés de 
prudència i falta d’ambició en comparació de normes similars 
d’altres comunitats autònomes, perquè retardava la plena 
aplicació d’algunes mesures, per la falta de controls efectius 
a l’hora de desenvolupar-la i, una vegada més, per la indeci-
sió sobre el reconeixement de la inclusió del valencià en el 
tronc comú del català i l’absència d’una autoritat lingüística. 
(I.2, Alcaraz Ramos)
No correspon al dret dilucidar les controvèrsies lingüístiques, 35. 
però sí que és tasca del jurista raonable indicar que les matei-
xes normes aprovades per la GV es complirien més bé si les 
seues autoritats reconegueren el consens científic esmentat i 
el fet senzill que denominar jurídicament una llengua, de mane-
ra diferent de com se la denomina en altres comunitats, no pot 
significar que entre les matèries sobre les quals puga disposar 
el legislador democràtic estiga la creació d’idiomes, de manera 
que faria bé de refiar-se dels assessors tècnics pertinents com, 
sens dubte, fa en altres qüestions. (I.2, Alcaraz Ramos)
L’àrea de parla valenciano/catalana té les suficients con-36. 
dicions de dimensió poblacional, dinamisme econòmic, capacitat 



de compra, projecció exterior, posicionament tecnològic i vo-
luntat política per a exigir, no a les institucions polítiques, sinó 
a les organitzacions de mercat perquè consideren que és ren-
dible utilitzar el valencià/català. (II.13.1, Soler)
Entenent per valencià una realitat lingüística més àmplia, que 37. 
s’estén més enllà de les terres pròpiament valencianes, i que 
també rep altres noms, (des d’un punt de vista estrictament 
tecnològic, allò que escrivim la majoria dels que intentem es-
criure bé a Castalla, Sabadell, Ordino, Perpinyà, Manacor, Me-
quinensa i l’Alguer es pot tractar com una única llengua (amb 
codi ISO-639-2 «ca»)) […] l’oferta de traducció automàtica per 
al valencià és amplíssima: connecta el valencià amb l’espa-
nyol i amb altres llengües com l’anglés, el francés, l’alemany, 
l’occità o l’esperanto. (II.14.4, Forcada)
Cal38.  que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua consensue amb 
les altres institucions normatives del nostre domini lingüístic 
estàndards comuns i integradors que servisquen per a tothom 
i en els que totes les varietats dialectals es troben còmodes. 
Tal com es fa en castellà entre l’Academia Española de la Len-
gua i les acadèmies llatinoamericanes. (II.13.1, Soler)
Esperem que algunes definicions avançades per la AVL 39. 
—obligatòries per als poders públics— o alternatives diverses 
—com la de denominar la llengua català/valencià en determi-
nats contextos— puguen servir per a progressar a poc a poc 
per la senda d’una sensatesa que, fins ara, se’ns ha negat. (I.2, 
Alcaraz Ramos)
Encara40.  continua l’enfrontament estèril al voltant del nom de 
la llengua, fins i tot després del pronunciament de l’AVL, i que 
a recer d’este inexistent conflicte s’entrebanquen moltes me-
sures positives i no s’avança en la recuperació efectiva del 
valencià. (I.3.1 Vives)
Amb qui, doncs, ens associem els qui fem associacionisme lin-41. 
güístic? En primer lloc, amb els qui la parlem allà on habitem. 
Després, amb tots els qui la parlem enfora perquè per a peti-
tes diferències no cal travessar ni fita ni molló. Si compartim 
problemes i parlem la mateixa llengua som dintre la xarxa 

comuna. És més, hem de fer aliances amb altres llengües i 
associacions que són al mateix pou sense escurar. Així, vis-Així, vis-
tes les coses, les diferències i suspicàcies amainen com el 
llevant de matinada a la gola del riu. (II.10.4, Martí)
Tot i així, queda un llarg camí per al que des de fa molts anys 42. 
hem anomenat la normalització. Sembla que el pas següent 
ha d’incidir, no ja en la qüestió normativa o en la relativa a les 
eines de treball, que poden considerar-se adients, sinó més 
aviat en la  conscienciació social, de forma que qui parla va-
lencià amb tota naturalitat, a casa i al treball, siga conscient 
que el pot emprar igualment de manera notarial en la seua 
documentació pública. L’avanç és encara molt lent. Potser 
un dels entrebancs encara per remoure consistix en la uni-
ficació de la llengua, superant les dicotomies que, mentres 
ha mancat una norma comú, han esquinçat el valencianisme 
escrit durant les darreres dècades.[…] L’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i la seua feina continuada han de bandir els 
entrebancs esmentats, per a dotar l’ús del valencià del ne-
cessari suport normatiu. (II.4.4, Borrell)

Les idees que impulsaren, des dels seus inicis, el procés 43. 
de normalització, són aquelles que han contribuït a portar 
endavant l’empresa: ha estat una imatge prospectiva, i no 
retrospectiva, del valencià lligada al progrés social, eco-
nòmic i cultural i de transformació democràtica. És amb 
aquest ideal que, al llarg de tot el camí recorregut, s’ha po-
gut comptar amb el suport social entre alguns dels sectors 
més dinàmics i dels agents que han pogut materialitzar el 
canvi. També contra aquest «ideal de llengua» s’han trobat 
les resistències i tensions dels sectors oposats a tot allò 
que el valencià realment comprometia —democratització, 
modernització, cohesió i progrés social—. (I.1, Ninyoles)



El discurs conflictivista, arrelat als canvis de la transició de-44. 
mocràtica, ha volgut situar la qüestió de la llengua en una zona 
de permanent tensió i de confrontació política, els orígens del 
qual cal buscar-los al lloc on pertoca. Aquest discurs conflic-
tivista ha anat perdent la seua base social, orfe dels sectors 
sociològics molt concrets que l’alimentaven i dels actors polí-
tics o mediàtics que s’hi han posat al front. (I.1, Ninyoles)
El45.  valencià ha arribat al segle XXI, sens dubte, gràcies 
als valors positius que li atorguen els seus parlants. Grà-
cies, malgrat tot, a la seua dimensió simbòlica, si es vol 
dir així: la utilitat real havia quedat ben reduïda en com-
pletar-se la bilingüització de la societat. Però una mena 
d’hipertròfia d’aquesta dimensió pot tindre també efectes 
letals. L’exemple de la preferència d’ús en els àmbits de la 
identitat més pròxima (família i amics, però també festes, 
folklore i actes institucionals valencians) pot convertir-lo 
en poc més que un dret simbòlic. Nosaltres apostem, en 
canvi, perquè siga, efectivament, el dret i el símbol de tots 
els valencians. (II.10.2, Mas)
Podem i hem de treballar conjuntament amb el propòsit de 46. 
dotar d’una millora i una estabilitat una llengua que en una 
altra època ha estat maltractada i que, malgrat això, pot 
eixir a la llum pública dignament. La fidelitat a eixa llengua 
és el millor regal que ens podem fer i la millor manera 
de traure conseqüències positives a la promulgació de la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. El millor que podem 
fer amb la llengua pròpia de la nostra terra és usar-la sen-
se complexos a tot arreu. (II.10.3, Cronistes)
El47.  paper estel·lar del redreçament lingüístic i cultural va-
lencià l’ha de tenir la societat valenciana. Afegim-hi una 
recomanació: des de totes les comarques, sense renegar 
de cap aliança ni de cap somni al ple d’una primavera va-
lenciana que ens pertany. (II.10.4, Martí)

La48.  política lingüística ha de tindre en compte dos fets bàsics: 
la institucionalització, que reconeix el castellà i el valencià 

com a llengües oficials, i els processos de mobilitat social, 
que conformen autèntiques diàspores culturals, fins al punt 
que una part creixent de la població parla només altres idiomes. 
A l’hora de gestionar la diversitat lingüística no es pot oblidar 
cap d’estos processos. (II.9.1, García Roca)
Si volem garantir la integració i la participació de la població 49. 
migrant pel que respecta a la nostra cultura i la nostra llen-
gua, hauríem de revisar també les nostres actituds com a so-
cietat acollidora i el context lingüístic valencià que oferim 
als nouvinguts. (II.9.3, Morelló)
Educar en actituds favorables cap a la diversitat lingüística 50. 
i cultural —ja que caminem cap a societats multilingües i 
multiculturals—, facilitar els elements per a poder interio-
ritzar aquesta diversitat i potenciar una política lingüística i 
cultural que afronte aquesta diversitat des del respecte a allò 
que cadascuna té de particular, són els nous reptes que se’ns 
plantegen com a societat receptora. Podem fer del valencià 
el lligam d’aquesta diversitat. (II.9.3, Morelló)

La51.  normalització de l’ús del valencià no és tasca exclusiva 
de l’administració pública, però ha de ser-ne el motor sense 
el qual no serà possible avançar. (II.2.2, Moreno)
Perquè52.  avance l’ús del valencià dins una societat norma-
litzada, cal la participació de l’Administració Pública Va-
lenciana d’una manera clara i decidida. Cal que els nostres 
administradors prenguen consciència que cal comunicar en 
valencià, per fer normal allò que als nostres pobles, viles i 
ciutats és normal des de fa alguns anys i que, en ocasions, 
mai no havia deixat de ser-ho: comunicar-se en valencià. 
(II.4.1, Ochoa)
Una53.  llengua no pot sobreviure i desenvolupar-se en el món 
actual si només es caracteritza per ser «asimètricament ofi-
cial» i «parcialment escolar». (II.3.1, Torró)



És54.  imprescindible que l’Administració Valenciana es prenga 
ben seriosament la legislació vigent i s’afanye a definir una 
política de planificació lingüística en la línia que col·lectius i 
professionals compromesos demanen. (II.3.1, Torró)
L’esforç55.  continuat de moltes persones i col·lectius ha fet que 
la LUEV, i l’ensenyament del valencià i en valencià siga una 
realitat, un projecte viu pel qual hem de seguir apostant i tre-
ballant amb il·lusió, amb un compromís ferm que ens permeta 
aconseguir que la nostra llengua ocupe el lloc de normalitat 
que li correspon en la nostra societat. (II.3.2, Marí)
És56.  hora de demanar un gest polític, un gest decidit en defensa 
de la llengua com a senya d’identitat dels valencians. En aquest 
punt, el nostre Govern no pot tornar a perdre el pas. (II.7.3, Pastor)

Ara és un bon moment per a valorar el que de positiu té la 57. 
tasca feta en els últims 25 anys, i sobretot de fer realitat la 
plena igualtat de drets lingüístics de tots els valencians da-
vant les administracions i els poders públics i de convertir el 
valencià en llengua de treball habitual i normal de totes les 
administracions valencianes. (II.2.1, Bodoque)
Ja58.  podem donar per acabada l’etapa dels inicis, de la trans-
ició. Estem en el s. XXI, amb un Estatut i una Llei d’Ús que ens 
han d’assenyalar el nou camí, sobretot, en l’àmbit públic. L’ad-
ministració pública valenciana és la casa comuna de totes 
les valencianes i valencians, té l’obligació de marcar la bona 
senda i, en este cas, val més anar per les novelles sendes que 
per les velles. Hem superat els obstacles, ara cal planificar el 
futur amb reflexió i il·lusió. (II.2.2, Moreno)
El59.  Consell de la Generalitat i la resta de nivells de govern 
de la Comunitat Valenciana haurien de fer un esforç per a 
augmentar l’ús normal del valencià i, sobretot, per a garantir 
plenament la igualtat lingüística i els drets lingüístics dels 
valencians. En el mateix sentit en què s’han manifestat tant 
el Consell Valencià de Cultura en el dictamen de 1998 sobre la 

llengua, les Corts Valencianes en el mateix any quan aproven 
la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els dos 
principals partits valencians (PP i PSPV-PSOE) en el Pacte pel 
Valencià signat el 2001 i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
en el seu dictamen de 2003 sobre el vinté aniversari de la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià. (II.2.1, Bodoque)
Cal60.  anar més enllà en política i planificació lingüística ge-
neral si es vol fer camí en la promoció de l’ús de la llengua 
entre la societat. Arribats a aquest punt, no avançar és recu-
lar. (II.2.4, Minguet)

La interrupció de la transmissió familiar del valencià, és un 61. 
fenomen que té una difusió social i urbana: respectivament, 
de les classes altes a les baixes i de la major ciutat a les mit-
janes. […] Amb l’accés a l’educació escolar, que és exclusi-
vament en castellà, l’abandó del valencià comença a esten-
dre’s a tots els grups socials, sense necessitat d’un ascens 
econòmic o cultural, per bé que l’adopció de la nova llengua 
és associada al progrés econòmic i social de l’individu.  (II.1.1, 
Montoya)
Els resultats que avancem en el present capítol del Llibre 62. 
blanc de l’ús del valencià II ens indiquen que l’origen del fe-
nomen és la ciutat de València, cap a mitjan segle XIX es difon 
a Alacant, i, ja amb una pràctica simultaneïtat, passa al grup 
de ciutats valencianes que seguien molt de prop Alacant en 
demografia: Alcoi, Castelló i Elx, on el procés s’enceta en el 
trànsit dels segles XIX al XX. D’aquest segon nivell urbà, la in-
terrupció de la transmissió intergeneracional del valencià fa 
un bot al nivell semiurbà ja a partir del segon decenni del se-
gle XX, per bé que normalment, dins cada localitat, seguint la 
piràmide social de dalt cap avall (i, d’acord amb el model de 



les ciutats majors i sempre que hi ha suficient grandària, del 
centre a la perifèria). (II.1.1, Montoya)
L’oficialització del valencià i la seua introducció com a matè-63. 
ria d’estudi escolar comporta una autèntica revolució per a la 
mentalitat valenciana majoritària, convençuda que la llengua 
pròpia no tenia cap valor social i convenia anar abandonant-
la, especialment en l’educació dels fills. No respon a cap al-
tra motivació (subjacent, molt sovint) la negació de la seua 
transmissió intergeneracional. Així, la presència del valencià 
a l’àmbit escolar trastocava l’orde de valors establit i provo-
cava un replantejament en els usos lingüístics familiars dels 
valencians. (II.1.1, Montoya)
En moltes anàlisis locals hem dedicat algun espai a comentar 64. 
la presència de la revernacularització o recuperació del va-
lencià per part de progenitors que ja no havien rebut aques-
ta llengua per a educar els seus fills. Aquesta reversibilitat 
del procés, però, està estretament lligada a tres factors que 
quantitativament són molt febles:

a) la proporció de línies en valencià que s’oferixen als 
pares que escolaritzen els seus fills, que encara és molt 
baixa (no arriba a un quart de les existents),
b) el contingent reduït de valencianoparlants de primera 
llengua (un terç de tots els valencians) que ha resultat 
després de gairebé dos segles d’encetat el procés de 
substitució, i
c) l’agreujament que presenten els dos anteriors factors 
als nuclis urbans valencians més importants. Les ex-
pectatives de futur del valencià dependran que els tres 
factors siguen superats amb l’ajuda d’una política lingü-
ística decidida que, ara com ara, no es veu per enlloc 
(II.1.1, Montoya)

Per a presentar els principals resultats del procés de subs-65. 
titució en l’àmbit familiar seguirem el criteri cronològic per-
què és indispensable que el bosc no ens tape l’arbre de cada 
generació. L’enquesta del 2004 de l’AVL, en la qual basarem 
els postres comentaris, inclou dades de 7 generacions. […] 

Comencem per les relacions més llunyanes: la llengua que 
parlaven entre ells els pares de la persona entrevistada.Des 
d’abans dels anys 40 fins a l’actualitat, l’ús preferent del va-
lencià ha tingut un descens de 23,75 punts percentuals. Van 
produir la pèrdua més gran (-9,35) els nascuts en la dècada 
dels 50 respecte als nascuts anteriorment. En canvi, en els 
que tenien entre 15 i 24 anys quan es va passar l’enquesta 
es dóna la baixada més lleu (-0,93) respecte als nascuts en 
la dècada precedent, la dels 70.[…] Pel que fa a la llengua 
de la persona entrevistada amb els seus progenitors, s’han 
perdut en tot el període estudiat 18,29 punts percentuals 
d’ús prioritari del valencià.[…] Respecte als usos de la per-
sona entrevistada amb la seua parella és en la interacció 
en què trobem la davallada més accentuada d’ús prioritari 
del valencià: 39 punts percentuals, que deixa aquests usos 
en un exigu 11,84% en els que tenien l’any 2004 entre 15 i 24 
anys. En aquest àmbit, tots els descensos han estat superiors 
a cinc punts respecte als nascuts en la dècada precedent.
[…] Finalment, respecte la llengua que han transmés les 
persones entrevistades als seus fills. En tot el període que 
abraça l’enquesta s’hi han perdut 29,8 punts percentuals. 
(II.1.2, Querol)
Si deixem que el bosc ens tape els arbres de les generacions 66. 
obtindrem dades fal·laces, com ara que en el conjunt del País 
Valencià l’Índex de Transmissió Intergeneracional augmente 
un 0,02. Aquesta lliçó metodològica i les lectures de les anàli-
sis recents ens han de servir per diferenciar la sociolingüísti-
ca del descobriment, que recerca la realitat, de la de l’enco-
briment, que n’imposa el doble o que en té una percepció inútil i 
només malda per tapar el que tots ja sabem: que, havent perdut 
a cada bugada molts llençols, el rei va nu. (II.1.2, Querol)
Cal afegir, finalment, que aquest procés té el seu antídot en 67. 
forma de procés de reversió, fet que suposa l’aparició dels 
primers símptomes de recuperació social de la llengua. La 
seua reincorporació entre les parelles que van ser educades 
en castellà els donarà la possibilitat de transmetre de nou el 



valencià als seus descendents, així corregim l’anomalia so-
ciolingüística patida, i tot pot tornar a una situació de plena 
normalitat. Aquest procés rep el nom de revernacularització. 
Afortunadament, aquest nou fenomen el detectem en les dues 
darreres dècades, tot i que l’embranzida no pren encara la 
força que caldria esperar per tal de contrarestar les pèrdues 
anteriors. Però, així i tot, ara s’obri una nova escletxa d’espe-
rança dins d’aquest futur incert. (II.1.4, Mas)
Si totes les llengües tenen dret a viure en plena normalitat, hem 68. 
de començar per possibilitar-ne la transmissió. El món és intrín-
secament multilingüe, i avui dia, fins i tot la biodiversitat del 
planeta depén també del seu caràcter plurilingüe. Conservar, 
doncs, aquest ric patrimoni de la humanitat és una responsabili-
tat que no podem defugir de cap manera. Per això, la salvaguar-
da de totes les llengües del món ha esdevingut, a hores d’ara, el 
gran repte que ens depara la societat del segle XXI. (II.1.4, Mas)

Com hem pogut comprovar, l’ús del valencià en les diferents 69. 
administracions públiques de la Comunitat Valenciana és més 
aviat dèbil i, en termes generals, els drets lingüístics de les 
persones que volen usar el valencià de manera normal davant 
tots els poders públics estan, en la pràctica, insuficientment 
garantits, ja que hi ha una seguretat lingüística inferior dels 
ciutadans que hi volen fer servir el valencià a la que tenen els 
que volen utilitzar el castellà. (II.2.1, Bodoque)
Ara és un bon moment per a valorar el que de positiu té la tas-70. 
ca feta en els últims 25 anys, i sobretot de fer realitat la plena 
igualtat de drets lingüístics de tots els valencians davant les 
administracions i els poders públics i de convertir el valencià 
en llengua de treball habitual i normal de totes les administra-
cions valencianes. (II.2.1, Bodoque)
La71.  meua opinió sobre l’ús del valencià a l’administració és 
positiva, encara que no satisfactòria, perquè tinc molt present 

quin era el punt de partida en què estava situada la llengua en 
el franquisme i en els inicis de la transició. (II.2.2, Moreno)
Els representants polítics no poden obviar els 25 anys de 72. 
possibilitats d’aprendre valencià, i d’organitzar internament 
l’administració, que ha suposat la Llei d’Ús. No s’entén, ni es 
comprén, ni és molt respectuós amb el valencià, com enca-
ra hui, molts il·lustres representants i alts càrrecs públics 
desconeixen, ignoren i no fan ús de «la llengua pròpia» que 
diu l’Estatut d’Autonomia. El valencià ha de deixar de ser, de-
finitivament, un instrument per a la discussió política. Valen-
cianitzar l’administració requereix d’una gran dosi de voluntat 
política, d’abstraure’s de les polèmiques. (II.2.2, Moreno)
Els perfils lingüístics, entesos com a major capacitació i pre-73. 
paració tècnica dels empleats públics i dels representants 
polítics, han de ser determinants per al futur. Hem de fer rea-
litat el dret que ens reconeix l’article 9 de l’Estatut a utilitzar 
qualsevol llengua oficial i a rebre la resposta en la mateixa 
llengua utilitzada. (II.2.2, Moreno)
Hem definit74.  un estil de treball basat en la creació d’una xarxa 
d’assistència, en la instauració d’espais d’intercanvi d’idees 
i en l’impuls de la formació professional. (II.2.3, Cerdà)
El75.  nostre objectiu és generar una xarxa de professionals de 
l’àmbit local (ajuntaments, diputacions i mancomunitats) 
que continue creant materials de promoció del valencià, una 
xarxa dotada de formació tècnica per als responsables de les 
oficines i que afavorisca l’aplicació de les noves tecnologies, 
i també una xarxa de treballadors de l’administració que, sen-
se ser tècnics, s’impliquen en la promoció del valencià en els 
ajuntaments més menuts. (II.2.3, Cerdà)
L’establiment de criteris de redacció que milloren la qualitat 76. 
dels nostres escrits és el vincle que ha permés associar va-
lencià a qualitat i que impulsa Secretaria General, amb la pu-
blicació d’instruccions relatives a la confecció de documents 
administratius. (II.2.3, Cerdà)
Malgrat 77. la importància d’aquesta xarxa per la llengua, al meu 
entendre, a hores d’ara encara no ha aconseguit la transcen-



dència i la projecció que hauria de tenir per motius i man-
cances diferents. En primer lloc, perquè no té l’entitat pròpia 
d’un consorci i manca dels recursos humans i pressupostaris 
corresponents, propis del que hauria de ser una política lingü-
ística basada en l’extensió de l’ús del valencià amb normalitat 
en tots els àmbits del territori. En segon lloc, per la precària 
situació laboral d’alguns tècnics que estan contractats a mitja 
jornada o que no sols porten endavant, amb prou feines, les 
tasques del servei lingüístic, sinó que també fan activitats d’al-
tres departaments com cultura o educació. (II.2.4, Minguet)
Només una llengua amb prestigi, necessària i estimada, augmen-78. 
tarà els seus aprenents i usuaris. I això no es podrà aconseguir 
si els serveis lingüístics municipals (la XTSLV) no es consideren 
fonamentals i, fins i tot, si no es consideren un dels pilars bàsics, 
una prioritat estratègica per a la recuperació de la llengua per 
tot arreu, tant des del govern local com l’autonòmic. (II.2.4, Min-
guet)

És el moment propici perqué79.  la comunitat educativa valen-
ciana òbriga un procés de debat i diàleg per tal de corregir 
les mancances i els desequilibris que ara es presenten i dis-
senyar el futur que volem per a l’escola pública, popular i 
valenciana. (II.3.4, Gómez)
Ara, 25 anys després de la seua publicació, aquest article hau-80. 
ria d’haver estat superat i modificat en l’apartat de les exemp-
cions, regulant l’obligatorietat d’impartir i rebre el valencià 
als territoris i poblacions de predomini lingüístic castellà, 
superant així l’actual discriminació. Com que l’administració 
educativa valenciana no ha vetllat pel compliment d’aquest 
article, l’alumnat dels municipis castellanoparlants, han estat 
privats d’aquest dret i exempts d’aquesta obligació, imposada 
a la resta dels escolars valencians. (II.3.1, Torró)

Cal81.  donar acompliment a les 7 mesures que van propiciar 
l’aplicació de la LUEV en els tres anys següents a la seua 
aprovació:

a) El corpus legal ha continuat incrementant-se, però ja 
sabem que, quan es tracta de llengües minoritzades, la 
legislació no és d’estricte compliment obligat, almenys 
en aquest País tal i com ens té acostumats l’Administra-
ció Educativa Valenciana. 
b) La plantilla dels assessors i assessores de valencià no 
ha augmentat d’acord amb les necessitats que requereix 
l’aplicació dels Programes d’Educació Bilingüe. És una 
plantilla escassa per assessorar totes les necessitats, 
tots els projectes i totes les iniciatives que emanen dels 
centres educatius que any rere any augmenten les seues 
demandes i no poden disposar de l’assessorament suficient 
per falta de personal. 
c) Pel que fa a la Inspecció d’Educació, continua sense 
implicar-se plenament en la normalització lingüística a 
l’ensenyament. Continuen manifestant-se actituds perso-
nals passives si no hostils en el tema que ens ocupa. La 
paradoxa se’ns fa evident quan, des de fa 9 anys, una de 
les tasques anuals i prioritàries de la Inspecció d’Educa-
ció, consisteix en el Seguiment dels Programes d’Educa-
ció Bilingüe per tal de garantir el seu acompliment; espe-
cialment en allò que es refereix al Pla de Normalització 
Lingüística, que afecta tant les zones valencianoparlants 
com castellanoparlants, i als Programes d’Incorporació 
Progressiva, obligatoris per a tots els centres situats en 
les comarques i municipis valencianoparlants. Els resul-
tats, especialment en Secundària, són decebedors.
d) Es continua adscrivint als centres professorat sense 
la titulació acadèmica ni administrativa en valencià, que 
no té ni els coneixements necessaris per a poder impartir 
matèria en qualsevol de les dues llengües oficials: va-
lencià i castellà. Aquesta circumstància impossibilita, en 



més ocasions del que seria raonable, l’aplicació del DPP 
d’Educació Bilingüe aprovat en cada centre.
e) Continuen impartint-se els cursos del Pla de Formació 
Lingüísticotècnica en valencià, així com el cursos de la 
Junta Qualificadora. Ara, ens preguntem on deuen pa-
rar el milers d’alumnes que hi passen perquè després no 
acostumen a aparéixer enlloc. És clar que sabem que més 
de 15.000 professors valencians donen classes a Catalu-
nya i les Balears, segons dades del 2004, per allò de l’exili 
forçat cap a països germans on sí reconeixen la seua ha-
bilitació lingüística.
f) A les universitats valencianes, especialment a la 
d’Alacant i Elx, el percentatge de docència en valencià 
és irrisori per no dir inexistent, com passa a la Universi-
tat Miguel Hernández d’Elx i encara, un percentatge im-
portant de les facultats d’Educació —abans escoles de 
Magisteri— continuen sense garantir la formació inicial 
del seu alumnat en una llengua oficial i pròpia de la Comu-
nitat: el valencià. (II.3.1, Torró)

El que és evident és que cal tenir una seguretat lingüística, 82. 
per a poder entendre’ns, que és el fonament de tota comuni-
cació, tant per part del professorat com per part de l’estudi-
antat. L’estudiant ha de saber en quina llengua farà la classe 
el professor en les assignatures de les quals s’ha matriculat i 
el professor ha d’entendre la llengua que l’alumne empra en 
les seues preguntes o els seus treballs. Cal, doncs, establir 
uns criteris o elaborar un reglament de l’ús de les llengües 
que permeta la convivència de les llengües. Això no vol dir 
que totes les llengües han de tenir el mateix estatuts, ni la 
mateixa importància, atés que una, el valencià, és la pròpia, 
i per tant ha de ser la que s’empre en el context institucional 
de manera prioritària i vehicular. (II.3.3, Segura)
Si ho acceptem per a l’anglés, estem disposats a acceptar 83. 
que hi haja un nivell mínim de valencià aplicat a les titulacions 
que tots els estudiants universitaris coneguen en acabar la 
carrera? I si ho exigim a l’estudiantat, estem disposats a ac-

ceptar també que el professorat ha de tenir un nivell accep-
table, mitjà, digne, de valencià per a poder fer les classes en 
valencià? El requisit lingüístic s’ha acceptat finalment per a 
ser professor de Primària o Secundària; per què no, i amb 
més raó, per a ser professor universitari? (II.3.3, Segura)
Les universitats valencianes encara no hem fet els deures 84. 
envers el valencià (suspenem totes les universitats en la sa-
tisfacció de la demanda de classes en valencià per part de 
l’estudiantat, sense garantir, per tant, els seus drets lingüís-
tics) i ja ens disposem a fer esforços econòmics i humans per 
a oferir la docència en anglés. (II.3.3, Segura)
La direcció, doncs, de les polítiques lingüístiques s’hauria 85. 
d’unificar en un vicerectorat de política lingüística que pla-
nificara i integrara la gestió del multilingüisme. Però no és 
feina sols d’un vicerectorat, cal la implicació del claustre i 
dels equips de govern, que siga una tasca consensuada de 
manera transversal. De la mateixa manera, la gestió tècnica 
de les feines lingüístiques (assessorament, promoció i for-
mació) de les diverses llengües correspon organitzar-la als 
serveis lingüístics. Es rendibilitzaran esforços i es millorarà el 
servei. (II.3.3, Segura)
Des d’Escola Valenciana volem proposar un decàleg bàsic de 86. 
mesures que cal desenvolupar, des del basament de la LUEV, 
per a millorar l’ensenyament en la nostra llengua, l’ensenya-
ment sense dubtes de futur:

1) Cal fixar un període de transició per a promoure l’exten-
sió dels únics programes que garanteixen el domini de les 
dues llengües oficials: PEV i PIL.
2) Cal anar fent desaparéixer els PIP que en la pràctica no 
incorporen cap assignatura en valencià i són el refugi de 
l’ensenyament unilingüe en castellà amb l’afegitó de l’as-
signatura de valencià.
3) S’han de condicionar els concerts educatius només a 
aquells centres que complisquen la normativa d’ensenya-
ment en valencià.



4) S’han de catalogar amb perfil lingüístic valencià totes les 
places de l’Ensenyament Secundari, dels cicles formatius i 
dels ensenyaments de règims especialitzats.
5) L’assignatura de valencià ha de ser obligatòria a les zo-
nes declarades de predomini lingüístic castellà des dels 
primers nivells d’ensenyament.
6) S’ha de garantir la continuïtat dels estudis en valencià 
des d’Infantil fins a la universitat. En els programes dels 
cursos de Formació Permanent d’Adults ha de figurar obli-
gatòriament l’ensenyament del valencià. 
7) El valencià ha de ser la llengua d’acollida i integració per 
als nouvinguts.
8) El coneixement de la llengua ha de ser un requisit exigit 
en tots els concursos d’accés, oposicions i contractacions 
a la funció pública valenciana.
9) La formació lingüística del professorat ha de ser una 
fita prioritària. Alhora cal donar formació i suport pràctic 
al professorat en relació amb les noves situacions que es 
viuen en l’ensenyament en els darrers anys.
10) Suport al Servei d’Ensenyament en Valencià de la Con-
selleria d’Educació quant a promoció dels PEV i PIL (més 
assessors/es) i elaboració de materials en la nostra llen-
gua que donen resposta a la realitat actual dels nostres 
centres. (II.3.4, Gómez)

S’haurien de remoure ací els obstacles per a aconseguir una 87. 
certa normalitat lingüística i amb mesures, una vegada més, 
de suport a manifestacions documentals fetes en la llengua 
pròpia dels valencians i donar entrada en el procés a estos 
garants de la seguretat jurídica o fedataris públics en el pro-
cés de normalització. Seria necessari una acció més directa 
de la Generalitat Valenciana per a la normalització de l’ús 
del valencià en oficines i despatxos dels fedataris públics 

i dels registres públics, com a desenvolupament directe de 
l’Estatut de 2006. (II.4.1, Ochoa)
El Reial Decret 628/1987, de 8 de maig, que reformà l’article 86 88. 
del Reglament del Registre Civil, preveu com a llengua d’ús 
del registre civil qualsevol de les llengües oficials a l’Estat 
espanyol, de manera que es garantix el dret que qualsevol ti-
pus de relació, document, inscripció, còpia o assentament es 
faça en valencià. En conseqüència, en el registre civil podem 
demanar que els assentaments es facen en valencià. I hem 
de saberdoque açò és molt important, perquè el registre civil 
afecta la nostra vida. (II.4.1, Ochoa)
Encara que és indubtable la possibilitat d’exigir l’ús del valen-89. 
cià en els documents emanats o presentats al registre mer-
cantil, si bé el que es deriva de la jurisprudència constitucio-
nal és el fet que la llengua de la inscripció registral només la 
pot determinar el titular de la institució, açò és, l’Estat. (II.4.1, 
Ochoa)
La conjunció de l’art. 13.1 de la LUEV i de l’art. 14 permeten, 90. 
d’una part, que tots els documents públics es facen en valen-
cià o en castellà a indicació de l’atorgant, i si en són més en 
la que triaran de comú acord, i que «els assentaments que 
s’hagen de realitzar a qualsevol Registre Públic es faran en la 
llengua oficial sol·licitada per l’interessat o els interessats de 
comú acord». (II.4.1, Ochoa)
Seria necessari 91. una difusió i una major promoció de l’ús del 
valencià en escriptures i documents públics, i potenciar la 
consciència social d’este dirigit als ciutadans per a fer-los 
saber este possibilitat legal. (II.4.1, Ochoa)
El92.  principi d’igualtat i no discriminació, en este cas per raó 
de llengua, ha d’incloure els mecanismes lligats a la fe pú-
blica (notarial i registral) bàsica a afectes de seguretat jurí-
dica i com a corol·lari d’una certa sociologia d’ús del valencià 
en propiciar la redacció de documents públics en valencià 
amb plenitud d’efectes jurídics, així com còpies i certificaci-
ons d’estos. (II.4.1, Ochoa)



Seria necessari93.  un suport públic perquè els despatxos de no-
taris i registradors estiguen en condicions de garantir que es 
puga atendre els ciutadans en valencià i que estos puguen 
exercir amb efectivitat el dret d’opció previst en l’art 14 LUEV 
i en la legislació estatal. (II.4.1, Ochoa)
Seria necessari un94.  foment i ajudes públiques per a, si és el 
cas, la traducció al valencià de documents que puguen tindre 
accés a notaries i registres públic estatals. (II.4.1, Ochoa)
Si no es du a terme una política lingüística que aconseguisca 95. 
prestigiar, difondre’n l’ús i fer que els parlants senten que la 
seua llengua és útil, l’oficialitat d’una llengua té poca vali-
desa si es queda sense aplicació pràctica, la qual cosa és 
patent en el cas de la redacció de documents en valencià 
i el seu accés a notaries i registres públics, on a més cal 
tindre present la competència estatal en la matèria. Efectiva-
ment, la política lingüística inclou, almenys, dos aspectes: un 
teleològic —els fins perseguits— i un altre programàtic —els 
mecanismes i instruments per a aconseguir eixos fins. (II.4.1, 
Ochoa)
Amb la represa democràtica, algunes comunitats autòno-96. 
mes dictaren lleis de normalització lingüística. La valenciana 
fou audaç en matèria de registres públics. En què consistia 
la seua audàcia? Les altres lleis lingüístiques diferenciaven 
els registres estatals dels autonòmics, i només s’atrevien a 
normalitzar estos últims. La llei valenciana, en canvi, no va 
fer cap distinció entre registres, i prescrigué el funcionament 
bilingüe de tots estos.[…] Acollint-se al progressista article 
14, al registre de la propietat s’han pogut fer inscripcions en 
valencià des del primer moment. (II.4.2, Solà)
Enguany farà vint-i-cinc anys la Llei d’Ús i Ensenyament. 97. 
Quina ha estat la trajectòria de l’idioma? El valencià malviu 
lànguidament als registres, les notaries, els jutjats i a tota l’ad-
ministració. El seu ús és minoritari. Hi falta voluntat per a fer 
passes endavant. (II.4.2, Solà)
Dins de l’àmbit del món jurídic, hi ha dos articles interessants 98. 
que cal ressenyar. L’article 35.1 diu que a instàncies de la Ge-

neralitat, l’òrgan competent convocarà els concursos i opo-
sicions per a cobrir les places vacants de magistrats, jutges, 
secretaris judicials i la resta del personal al servici de l’Admi-
nistració de Justícia, d’acord amb allò que disposa la Llei Or-
gànica del Poder Judicial. I s’afegix que en esta resolució es 
tindrà en compte l’especialització en dret civil foral valencià 
i el coneixement de l’idioma valencià. Finalment, l’article 58.2 
de l’Estatut establix que els notaris hauran de garantir l’ús del 
valencià en l’exercici de la seua funció en l’àmbit de la Comu-
nitat Valenciana, de conformitat amb les normes de l’Estatut. 
I afegix, també, que igualment garantiran l’aplicació del dret 
civil foral valencià, que hauran de conéixer, ja que este dret 
està escrit originàriament en valencià. (II.4.2, Aguiló)
A partir de l’Estatut d’Autonomia de 1982, molts entenguérem 99. 
que la cooficialitat dels dos idiomes permetia la redacció de 
les escriptures en valencià sense necessitat de formulació 
legal expressa. La Llei d’Ús l’aportà, i evidentment la nova 
redacció estatutària no ha minvat la possibilitat, que ja fou 
reforçada a més pel conveni signat entre la Generalitat i el 
nostre Col·legi. Al contrari, segons l’article 58.3 els notaris 
que exercixen a la Comunitat tenen el deure d’assegurar-hi 
l’ús del valencià, com el dret foral valencià que hauran de 
conéixer; no cal dir que en igualtat de condicions que l’ús del 
castellà, segons la voluntat dels atorgants. (II.4.4, Borrell)
Aspirem a 100. una administració i una judicatura, un notariat i 
uns registres funcionant en una sola llengua, la nostra. Men-
tre això arriba, una batalla, llarga i incruenta, s’està lliurant 
en molts fronts. La lluita per l’idioma no és sinó una petita part 
del combat total. (II.4.2, Solà)

El101.  desinterés polític i la poca voluntat empresarial d’arris-
car-se en el camp dels mitjans de comunicació definei-
xen aquest feble espai comunicatiu valencià. (II.5.1, Cas-
tellano)



La 102. descoordinació entre els governs català, valencià i balear 
en polítiques editorials impedeix que els èxits de vendes 
puguen ser majors. La segmentació del mercat del llibre en 
valencià/català és un entrebanc que caldria salvar per nor-
malitzar el sector. Any rere any, es repeteix la incongruèn-
cia que les editorials de llibres de text hagen de canviar les 
seues edicions segons a quin indret de l’àmbit lingüístic van 
adreçats els llibres, fet aquest que suposa l’encariment dels 
tiratges. (II.5.1, Castellano)
La creació de grups de comunicació que aglutinen diversos 103. 
mitjans comarcals i locals està enfortint la seua presència, 
malgrat que les ràdios locals o comarcals concedides per la 
Generalitat Valenciana en la dècada dels 90, no acomplei-
xen en cap moment, les quotes lingüístiques que marcava el 
decret de creació d’aquestes emissores, moltes de les quals 
ja han passat a mans dels grans grups radiofònics de l’Estat. 
(II.5.1, Castellano)
Des de fa un any aproximadament, s’ha substanciat104.  la Xarxa 
d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), un projecte que 
naix des de la comarca de l’Horta gràcies a l’esforç realitzat 
per unes poques emissores municipals que a hores d’ara ja 
aglutina més d’una dotzena de les existents a la demarcació 
de València. L’objectiu d’aquesta xarxa no és altre que vet-
llar per l’efectivitat dels drets constitucionals a la llibertat 
d’expressió i a la informació. En especial perquè la llibertat 
d’expressió no siga un privilegi d’un grup social determinat, 
sinó patrimoni de tots els ciutadans. (II.5.1, Castellano)
La 105. voluntat poc normalitzadora, des del punt de vista lingüístic, 
ha influït negativament en la promoció i potenciació d’una 
ràdio valenciana i en valencià. Els índexs d’audiència posen 
de manifest la realitat de les coses i mostren les preferències 
dels valencians a l’hora de rebre informació mitjançant les 
emissores de ràdio. (II.5.1, Castellano)
La presència publicitària en el paisatge lingüístic i comunica-106. 
tiu fa que tinga una influència notable en els usos lingüístics 
de la societat, perquè la publicitat es pot considerar com un 

element més de la rutina comunicativa diària. Aquest escena-
ri fa de la publicitat una activitat idònia per a potenciar l’ex-
pansió i la penetració lingüística en la societat, d’ací el seu 
valor estratègic en el terreny de la normalització lingüística 
de la llengua. (II.5.1, Castellano)
Així les coses, 107. el futur de la publicitat en valencià dependrà 
dels educadors (la família, els centres d’ensenyament i els 
mitjans de comunicació) i del major o menor suport i interés 
que tinguen els governants. (II.5.1, Castellano)
La 108. Llei Valenciana de l’audiovisual ha de contenir també els fona-
ments de la reforma de la RTVV, la creació del Consell Audiovisual 
Valencià (CAV) i la definició de les seues competències en el pro-
cés de concessió i renovació de llicències. (II.5.1, Castellano)
La 109. llengua de la comunicació de masses —audiovisual i es-
crita— va tenir un paper decisiu en la fixació del que seria 
l’estàndard oral. Si en uns primers moments era lògic que 
el model escrit fixat (la llengua literària o estàndard escrit) 
s’utilitzaria com a llengua dels periòdics, més tard, amb els 
mitjans audiovisuals (ràdio, tele i cine) estos esquemes ja no 
eren vàlids, perquè sovint el grau de diversificació de contex-
tos es va multiplicar. (II.5.2, V. Garcia Perales)
No es pot governar a gust de tothom. Em pense que esta és una 110. 
gran veritat i que, ben entesa, ens podria ajudar moltíssim més 
a la dignificació de la llengua dels valencians. És voler a dir 
que o hi ha una normativa oral clara (com ho ha pretés l’AVL) 
o el vaixell (el barco fantasma dirien els del GEC) se’ns afona. 
(II.5.2, V. Garcia Perales)
El futur del valencià, si volem que el valencià comunique, ha de 111. 
passar forçosament per una concòrdia social: ni els més exa-
cerbats catalanistes ni els més purs defensors del secessio-
nisme lingüístic, cap d’ells no pot tenir l’última paraula. Calen 
models híbrids, varietats que funcionen (diafàsiques, funcio-
nals, segons la teoria dels registres), ja que l’objectiu de tota 
comunicació és l’eficàcia. Cal buscar, en definitiva, un model 
lingüístic que li siga propi, a la comunicació social en valen-
cià, que es confegisca com un equilibri perfecte: ni massa light 



ni massa heavy. El valencià només comunicarà si es busca 
l’equilibri exacte entre els usos públics estàndards i  els usos 
privats o col·loquials. (II.5.2, V. Garcia Perales)
Els112.  mitjans de comunicació d’abast generalista (Canal 9, Ràdio 
9) i els d’àmbit local (ràdios i televisions) no són la salvació de 
la llengua, però sí que marquen, al nostre parer, el procés de 
dignificació d’un model real de valencià, el model dels nostres 
parlants, siguen de poble o de ciutat. (II.5.2, V. Garcia Perales)
Entenent que, en un primer moment, la manca de programes 113. 
de producció pròpia, associada o externa, i l’escassesa de 
doblatges i subtitulacions de la producció aliena, era un obs-
tacle important per a aconseguir una televisió íntegrament 
en valencià; vint anys després no es pot trobar una explica-
ció a este fet que no siga la desídia, la falta d’interés, o una 
agenda política clarament dirigida a la reclusió del valencià 
als àmbits més familiars. El mateix diagnòstic és aplicable a 
les televisions privades d’àmbit local i autonòmic, en general. 
Esta visió real i, alhora, tan negativa, sols s’hi veu compensada 
molt parcialment per una segona cadena pública minoritària, 
Punt 2, amb uns nivells de qualitat lingüística i de continguts 
envejable, així com per Ràdio 9. (II.5.3, Chaume)
Els 114. llibres d’estil de les televisions coincidixen a propug-
nar un model llengua entenedor per als espectadors, proper 
al mode oral, versemblant, creïble, natural, àgil i dinàmic. 
S’imposa, per tant, un llibre d’estil obert i flexible que aprofite 
les noves tecnologies, útil i fàcil de consultar, no monolític, 
ampliable i actualitzable. Un llibre d’estil consultable en línia, 
elaborat alhora pels professionals dels mitjans de comunica-
ció i pels acadèmics i investigadors en este camp, i dirigit pel 
màxim òrgan regulador del valencià, l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. (II.5.3, Chaume)
Per últim, l’etapa de les prohibicions lingüístiques ha de roman-115. 
dre foragitada totalment de qualsevol comunitat que pretenga 
tindre una llengua moderna. En comptes de prohibicions, par-
lem d’adequació, deixem llibertat als professionals, ajudem-los 
amb llibres d’estil com el que ací es postula, lluitem contra l’au-

tocensura dels professionals, qui per por als poders i instituci-
ons autolimiten la seua creativitat. Prohibicions no, adequació 
sí; autocensura no, creativitat sí; model de llengua únic no, 
registres lingüístics sí; secessió lingüística no, llibres d’estils 
diferents i diferenciats sí. (II.5.3, Chaume)

L’oferta de llibres en valencià és cada vegada més rica, varia-116. 
da i està a l’alçada d’altres ofertes editorials en llengua pròpia 
de l’Estat espanyol. Cal increment els índexs lectors: si els 
indicadors lectors assenyalen que els valencians estem en-
tre els menys lectors, el tema és més greu referit a la lectura 
en valencià. (II.6.1, Romero)
Cal 117. un increment en la política d’ajudes a l’edició en valencià 
que ens situe en paràmetres equiparables a les indústries edi-
torials d’altres comunitats amb llengua pròpia. (II.6.1, Romero). 
Cal una política cultural que destaque la nostra personalitat cul-118. 
tural i que busque la repercussió social. Cal buscar ajudes que 
donen suport a les editorials en els seus punts febles. (II.6.1, Ro-
mero) 
La119.  indústria editorial valenciana necessita màs suport i és 
una de les menys ajudes rep pels seus governs. (II.6.1, Ro-
mero)
Les ajudes a l’edició no són suficients. La gran feblesa de la 120. 
nostra realitat està en els lectors. Ens cal un pla de foment de 
la lectura en valencià. Un gran compromís polític i social amb 
la promoció de l’ús de la nostra llengua, com també estan fent 
ja altres comunitats autònomes. (II.6.1, Romero)
El121.  valencià ha de traspassar les fronteres escolars i ser el re-
ferent d’unes propostes d’oci i enriquiment culturals a través 
de la lectura creativa de la producció dels nostres escriptors 
i escriptores i també, mitjançant les traduccions, de la litera-
tura ampla i diversa que es fa al món ample i divers. Món glo-
bal i interecomunicat on també volem fer present la producció 
literària valenciana. (II.6.1, Serrano)



En aquest camí hem confluït amb l’AVL en dues línies de col-122. 
laboració ben concretes: en primer lloc en les propostes per 
a un llibre d’estil que servisca de marc de referència a les 
editorials valencianes per a l’elaboració de materials curri-
culars en valencià. En segon lloc, en el compromís de difusió 
del llibre valencià en les fires internacionals on tenim molt a 
fer i a descobrir. (II.6.1, Serrano)
Els editors volem esborrar les fronteres de l’idioma. Superar 123. 
la marginalitat que de vegades té, com als índexs de lectura 
en valencià. Contribuir a difondre l’edició en la llengua prò-
pia dels valencians; posar en valor la llengua i demostrar la 
seua rendibilitat econòmica. (II.6.1, Serrano)
Han passat més de vint-i-cinc anys i el llibre en valencià està 124. 
millor posicionat (l’actual oferta editorial és més àmplia i plu-
ral), però si fem un vol per les llibreries d’Alacant, València i 
Castelló ens adonarem que la cosa no rutlla. El llibre en la nos-
tra llengua encara és un estrany a les prestatgeries, és poc 
visible quan visites les llibreries valencianes. Els lectors no 
lligen en valencià? Els llibreters s’obliden dels llibres en la nos-
tra llengua? Es fomenta la lectura en valencià? (II.6.3, Duch)
El fons bibliogràfic en valencià de les biblioteques fa pena. 125. 
No hi ha una política clara i ferma per dotar les biblioteques 
valencianes de llibres escrits en la nostra llengua. L’Admi-
nistració s’oblida sovint de comprar llibres en valencià a les 
llibreries. La cosa pública tampoc no empeny el llibreter a te-
nir llibres en valencià a les prestatgeries. ¿S’ha plantejat la 
Generalitat Valenciana encetar línies d’ajut a les llibreries 
que mantinguen i treballen un estoc important de llibres en 
valencià al llarg de tot l’any? (II.6.3, Duch)
RTVV126.  s’oblida de la difusió i promoció del llibre en valen-
cià. Tret d’honroses excepcions, la presència de llibres en la 
nostra llengua als mitjans públics de comunicació, no deixa 
de ser anecdòtica i sempre condicionada a la major o menor 
predisposició del periodista de torn. (II.6.3, Duch)
La127.  llibreria valenciana ha de caminar cap a un model de lli-
breria cultural, és a dir, una àgora sociocultural i també un 

agent cultural actiu. Aquest model de llibreria que s’insereix 
al seu entorn, afavoreix un bon caliu per al foment de la lec-
tura i de la promoció dels llibres en general i dels escrits en la 
nostra llengua en particular. (II.6.3, Duch)
Potser 128. es pensava que, amb la recuperació legal de la llen-
gua (i del país, de la democràcia, de la llibertat i del somni), 
la societat valenciana es retrobaria amb ella mateixa, i hon-
raria els seus escriptors o els seus cantants, tots aquells que 
fan de les paraules de tots la gran argamassa comunitària. En 
realitat, alguna cosa no ha funcionat. Trenta anys després de 
la recuperació de la democràcia (i vint-i-cinc de la promulga-
ció de la LUEV) el nostre país té una nòmina brillant d’escrip-
tors (i de cantautors)  que es moririen perfectament de gana 
si no comptaren amb el recurs —poderosíssim— del mercat 
de Catalunya. (II.6.4, Garí)
La 129. situació actual és paradoxal i grotesca. Per un costat, 
tenim un panorama literari dotat d’unes condicions de nor-
malitat sorprenent. Hi destaquen assagistes, novel·listes, 
poetes i gent del teatre. I això per no parlar també (com vinc 
suggerint) del camp musical, on han sorgit en els últims anys 
una sèrie de grups i solistes de primera fila, que només tenen 
la desgràcia de cantar en valencià. Sense Barcelona —sense 
el cas, les vendes, el suport i l’encoratjament que hi troben—, 
ja haurien hagut de plegar. Barcelona, com s’ha dit, és el Pa-
rís dels valencians i encara gràcies que sempre ens quedarà 
París. (II.6.4, Garí)
Llegir un llibre és fàcil.  En cal la voluntat, triar-ne un i ja està. 130. 
Però, ¿què podem fer per què els ciutadans valencians es 
convencen que és bo i normal llegir els seus propis escrip-
tors, que no tenen res a envejar als de fora? No crec que hi 
haja solucions màgiques. Naturalment, seria d’agrair una 
espenteta per part dels poders públics. Gastar-se alguns di-
ners, fer alguna campanya televisiva, dotar amb generositat 
les biblioteques, subvencionar els escriptors. Tot això es 
podria fer i no es fa (tot això depén dels poders públics i no 
dels mateixos autors, l’única obligació dels quals és escriure 



ístic hauria de gaudir d’un reconeixement professional 
i acadèmic. Caldria estimular, llavors, els cursos d’espe-
cialització (insistim: d’un valencià per a usos escènics) i 
les jornades i sessions de reflexió per a tractar d’unificar 
criteris que permeteren que els espectadors trobaren uns 
usos lingüístics homogenis en les diferents companyies 
valencians. 
c) En el terreny de la traducció i la dramatúrgia, s’hau-
ria d’avançar en l’adopció d’uns usos lingüístics el més 
homogenis possibles, en especial en les solucions que 
cal adoptar per a problemes lingüístics per als quals el 
valencià d’ús quotidià no sempre té respostes adequades 
(l’ús d’argots, les diferenciacions dialectals entre perso-
natges, etc.) Cal que les solucions que adopta cada tra-
ductor/adaptador siguen posades en comú i contrastades 
amb els usos i formes del valencià en l’actualitat. 
d) La política teatral de les institucions públiques (tant 
autonòmiques com locals) ha de disposar d’un codi de 
comportament fixat per escrit, de forma que la major o 
menor programació (o producció) en una llengua o en una 
altra, no depenga del voluntarisme o de les conviccions 
dels responsables. En les normes, caldria que constara 
el percentatge mínim d’espectacles que s’haurien de 
programar en valencià, així com el mínim de funcions de 
cadascun d’estos. Igualment, els centres de producció 
haurien de tindre criteris explícits sobre la llengua dels 
muntatges, la publicitat, els programes i publicacions 
connexos, etc.
e) Caldrà reflexionar sobre els avantatges i desavantat-
ges de les dobles versions de les produccions dels teatres 
públics valencians. La inèrcia de veure teatre en caste-
llà pot descoratjar espectadors que altrament no tindrien 
grans problemes a veure la versió valenciana, cas de ser 
l’única. Una solució possible seria no programar en conti-
nuïtat les dos versions.

i escriure bé). No serveix de res tindre una nòmina brillant 
d’escriptors si no els llegeix ningú. No serveix de res omplir-
se la boca dels tòpics més rebregats de la valenciania amorfa 
si després l’única cosa que es llegeix en valencià al llarg de 
l’any és un cartell de falla. (II.6.4, Garí)
La 131. batalla per la cultura és una antiga arma que es  pretenia 
alliberadora. En realitat, continua sent una assignatura pen-
dent. Ens han volgut convéncer que la literatura no canvia el 
món però, ¿n’esteu segurs? De fet, l’única cosa de què estic 
plenament convençut és que el món, sense la literatura, seria 
molt diferent, seria horrible i inhabitable. Tolerar que els va-
lencians no tinguen accés a l’imaginari que els han servat els 
seus escriptors és una petita perfídia que s’acabarà pagant. 
(II.6.4, Garí)

El 132. Llibre blanc de l’ús del valencià-I es tanca amb un capítol 
titulat significativament «Recapitulació: una invitació a seguir 
avançant» en què s’inclouen una sèrie d’iniciatives que l’AVL 
proposa per a donar un nou impuls a l’ús del valencià en els 
propers anys. Són un total de 38 iniciatives, entre les quals 
tenen relació directa amb el que ací he exposat la 26, 28, 29, 
32 i 33. Iniciatives sens dubte fonamentals, però que caldria 
matisar d’acord amb el que ací s’ha anat exposant. […] pel 
que respecta al sector de les artes escèniques, caldria: 

a) Assegurar l’adequada formació lingüística dels actors 
i actrius, així com dels gestors i encarregats de la publici-
tat i la difusió en premsa. Significa això deixar de suposar 
que els actors i actrius, i els qui aspiren a ser-ho, dominen 
el valencià igual que el castellà i plantejar-se en conse-
qüència l’ensenyament del valencià per a usos escènics 
a les escoles de teatre, així com fomentar els cursets de 
reciclatge per als professionals en actiu. 
b) Caldrà avançar cap a una unificació dels criteris lin-
güístics de les companyies. La figura de l’assessor lingü-



metem a estos… En especial, les referides a les polítiques 
d’increment de l’assistència (fonamental en el cas de les 
iniciatives cinematogràfiques) i de suport institucional a la 
producció i exhibició. La implicació de la RTVV és ací abso-
lutament fonamental. (II.7.1, Sirera)
Les134.  arts de l’espectacle, com a manifestacions vives d’una 
cultura viva al servici d’una societat viva i en constant trans-
formació, no han d’aspirar a una preservació museística del 
valencià, ni a uns usos de la llengua radicalment separats 
dels que la societat valenciana actual demana. Per això, 
tot avanç en la normalització lingüística del sector ha d’anar 
acompassat amb la de la societat valenciana en el seu con-
junt. (II.7.1, Sirera)
No hi ha135.  una política especialment destinada a la promoció 
de les produccions audiovisuals fetes en valencià, encara 
que la Llei 1/2006, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, en 
parle per primera vegada. La incògnita vertadera ací és saber 
quan s’aplicarà la Llei i quin serà el departament de la Gene-
ralitat competent en matèria audiovisual (II.7.2, Fenollosa)
Des d’instàncies privades com ara els Premis Tirant o els de-136. 
sapareguts Premis Vila d’Almenara, tots dos creats per l’AIF-
FA, i des de l’any 2005, l’Inquit, Festival de Cinema en Valencià, 
de Picassent, hem tractat d’ajudar a dignificar les versions 
valencianes difonent-les amb plataformes d’apropament al 
públic més immediat, el mateix públic valencià, i també con-
tribuint a mostrar les produccions valencianes en altres mer-
cats. (II.7.2, Fenollosa)
La proposta a fer ací és la d’encetar137.  un circuit d’exhibició 
permanent de produccions en valencià que recórrega el 
país, tot aprofitant les sales de caràcter municipal, i amb pro-
jeccions periòdiques, bé generals bé temàtiques, que vagen 
creant un públic assidu i fidel. Eixa és la proposta que està 
promovent el Festival Internacional Premis Tirant a través del 
programa Tirant d’Audiovisuals. (II.7.2, Fenollosa)
Al teatre, al cinema i al món de la ficció televisiva produït en 138. 
valencià des dels estaments públics, no se’ls pot demanar que 

f) Cal promoure estudis i enquestes sobre els problemes 
del teatre valencià que contemplen de forma explícita el 
factor lingüístic com una variable més, és a dir: en relació 
amb qüestions com preus, gèneres, horaris, etc. A partir 
dels resultats que podem obtenir d’estos estudis, es po-
den plantejar polítiques de promoció de l’assistència al 
teatre en valencià, tant entre el públic infantil com, molt 
especialment, entre l’adult. 
g) Igualment, i en relació a l’indicat als punts [4] i [7], les 
ordres d’ajuda a produccions, exhibició, escriptura, gires, 
etc., haurien de contemplar mecanismes d’estímul i su-
port a les companyies, associacions, institucions i pro-
ductores teatrals que opten per fer i/o exhibir teatre en 
valencià. 
h) Les institucions públiques, a través dels corresponents 
organismes, hauran d’ajudar a incrementar la visibilitat del 
teatre en valencià mitjançant campanyes als media, molt 
en especial a la RTVV, que s’ha d’implicar en la promoció no 
sols de forma directa sinó també indirecta: amb la presència 
dels professionals del teatre que treballen preferentment en 
valencià en diversos programes; exigint que els programes 
culturals se n’ocupen de forma preferent, etc. 
i) Finalment, la Generalitat hauria de procurar incremen-
tar la projecció fora de les nostres fronteres (i no sols 
en els territoris del nostre àmbit lingüístic) d’aquells es-
pectacles i companyies que treballen de forma habitual 
en valencià, i tractar que els estàndars de qualitat no es 
vegen per això en perill. De forma paral·lela, la Genera-
litat ha de plantejar-se una política anàloga en aquelles 
institucions que, trobant-se a la nostra Comunitat tenen 
una innegable projecció i ressò internacional: en el seu 
moment, La Nau de Port de Sagunt, i a hores d’ara el Pa-
lau de les Arts. (II.7.1, Sirera)

Pel que fa133.  al sector de les arts audiovisuals, resulta evident 
que la gran majoria de les iniciatives de l’AVL més amunt 
transcrites tenen com a objectiu el sector, raó per la qual re-



bució i la promoció, suport genèric o qualsevol altra mesura 
compensatòria que permeta la consolidació d’esta indústria 
—que sembla imprescindible per a la viabilitat comercial de 
les propostes artístiques— i que evite, en la mesura que siga 
possible, estes forçades fugues de talents cap a altres terri-
toris més propicis. (II.8.1, Frechina)
La143.  creació, el 1999, de l’Institut Valencià de la Música, entitat 
que podria assumir la confecció de polítiques adreçades a 
la promoció de la música en valencià, no ha servit de molt 
en este sentit. Tan sols la implementació d’una línia anual de 
subvencions a la producció discogràfica —concedides ba-
sant-se en uns criteris que mai s’han fet públics— ha servit 
d’una certa ajuda al sector. (II.8.1, Frechina)
Caldria144.  crear un circuit estable de sales de concerts —bars 
musicals, ateneus populars, cases de cultura, auditoris, 
etc.—, que servira de complement al circuit de festivals. 
Amb la crisi del mercat discogràfic sembla evident que la 
supervivència de la música passa pels concerts en directe 
i cal assegurar-ne l’existència d’un circuit. A hores d’ara, el 
COM treballa en un projecte en esta línia que sembla molt 
sòlid i es troba en una fase avançada de planificació. Les 
administracions públiques —Govern central, Generalitat, 
diputacions, ajuntaments— haurien de col·laborar-hi estre-
tament. (II.8.1, Frechina)
Caldria145.  crear una línia de subvencions a la producció disco-
gràfica en valencià i a la seua promoció en els mitjans audio-
visuals. (II.8.1, Frechina)
Caldria 146. promocionar la música en valencià fora de l’àmbit 
autonòmic i establir acords amb la resta de territoris amb els 
quals es compartix la llengua per a augmentar el mercat po-
tencial de la música en valencià. (II.8.1, Frechina)
Caldria147.  establir una quota mínima que assegurara la presèn-
cia de la música en valencià als mitjans de comunicació pú-
blics i privats. Ràdio Televisió Valenciana hauria d’exercir el 
lideratge que li atorga la seua llei de fundació, pel que fa a 

siguen competitius en termes de rendibilitat, ja siga social o 
econòmica, si prèviament no s’han posat les bases d’una po-
lítica continuada de foment i promoció de l’ús de la llengua 
en l’àmbit cultural. Els qui estudien amb profunditat aquests 
tipus de fenòmens saben molt bé —i així ho han evidenciat 
en les seues anàlisis— que revertir un cicle llarg d’involució 
d’una llengua necessita temps, esforç, inversió i voluntat per 
alimentar la confiança en el canvi. (II.7.3, Pastor)
Sabem que el teatre, i per extensió el cinema i el món audio-139. 
visual, són un reflex de la societat en la qual viuen i a la qual 
serveixen d’espill. Així doncs, si ens contemplem en aquest 
mirall, què és el que hi veiem? Al llarg dels darrers vint-i-cinc 
anys, el valencià ha adquirit «una certa visibilitat» però està 
lluny d’haver-se convertit en el vehicle d’expressió i comu-
nicació de referència per a totes i tots aquells que vivim i 
treballem a la nostra comunitat. És a dir, no hem aconseguit 
la presència social a la qual aspiràvem (II.7.3, Pastor)
Mentre durant el temps del Teatre Independent (1970–1978), el 140. 
fet d’escriure i representar en valencià era un escreix lúdic i 
de recerca en la construcció d’una llengua i uns espectacles 
oberts a Europa amb una gran varietat de registres lingüís-
tics i estètics, ara la norma inqüestionable és la rendibilitat 
econòmica. (II.7.4, Molins)
La141.  rendibilitat econòmica ha esdevingut el gran paràmetre fins i 
tot de l’administració pública valenciana. Un paràmetre que es 
justifica entre moltes companyies amb l’eslògan de «fer públic» 
i que defensa un fals bilingüisme a favor de la llengua dominant 
perquè si un muntatge es fa en castellà atrau més espectadors 
que si és en valencià. I si es fa en un valencià esquifit millor en-
cara que si hi ha una certa ambició estètica i una recerca de 
registres assequibles però autoexigents. (II.7.4, Molins)

La feblesa del sector demana una 142. intervenció urgent en forma 
d’incentius empresarials, rebaixes fiscals, ajudes a la distri-



ha d’aprofitar per a donar més llibertat a la llengua oral que 
ens va enriquint cada dia i donarà suport al foment del valen-
cià en els diferents àmbits socials, també en superar el silenci 
a què ha estat sotmesa la cançó en valencià... (II.8.2, Muñoz) 
El155.  futur de la cançó d’autor passa, irremeiablement, per la 
consolidació de la indústria cultural autòctona i per la ver-
tebració efectiva d’un circuit escènic professional. Aquest 
objectiu només pot assolir-se amb voluntat política. És in-
dispensable una aposta decidida per part de les institucions 
(amb la sinergia de la inciativa privada) en favor del foment i 
la protecció d’aquest patrimoni de summa importància per als 
valencians. (II.8.3, Alabajos)
La 156. situació actual en el món del cant d’estil encara patint una 
època baixa, registra en els últims anys una certa tendència 
alcista quant al nombre de cantaors i de gent nova que estudia. 
(II.8.4, Torrent)
Tot i això, 157. es percep la necessitat de reciclar certs aspec-
tes que han anat folcloritzant el fenòmen i deslligant-lo d’una 
funció social normal i actual. En els aspectes artístics s’ha 
de potenciar la capacitat creativa dels nous intèrprets i la 
recuperació de la capacitat de variar el cant, tal com feien 
els antics cantaors. També cal la racionalització dels mètodes 
d’aprenentatge, tal com comentava adés. Deixar el costum 
que ha anat implantant-se de vestir amb roba folclòrica en les 
rondes i mostres de cant donant una imatge anacrònica del 
tema. (II.8.4, Torrent)
Entre 158. les primeres necessitats d’oxigenar el món del cant 
d’estil hi ha la de millorar la forma i el contingut dels textos 
cantats. En la guitarrà i en la nit d’albaes, a banda de cantaors 
i músics està el personatge anomenat versaor. La seua missió 
és escoltar de boca del llistero —membre de l’organització que 
va al capdavant de la ronda— alguna indicació sobre la per-
sona a la que s’ha de dedicar la pròxima cobla o sobre el tema 
a tractar. A partir d’ací el versaor pensa improvisadament un 
text i quan els músics comencen la introducció instrumental, va 

la difusió i promoció del valencià en tots els àmbits, inclòs el 
musical. (II.8.1, Frechina)
La Cançó va ser un moviment cultural de més que notables 148. 
dimensions, que convertí el valencià en un vehicle cultural de 
primera magnitud. Caldria crear un centre de documentació 
de la Cançó —en la Biblioteca Valenciana o en l’Institut Va-
lencià de la Música— que reunira, inventariara, catalogara i 
posara a disposició del públic tot el material documental ge-
nerat per este moviment. (II.8.1, Frechina)
En149.  l’àmbit de la música tradicional, caldria catalogar i posar 
a disposició del públic tots els fonogrames de música tradi-
cional que es custodien a les diferents institucions; caldria 
fomentar la entrada de la música tradicional en els conserva-
toris i escoles de música moderna (II.8.1, Frechina)
Caldria150.  potenciar i dinamitzar, mitjançant un increment 
dels recursos de la Fonoteca de Música Tradicional, l’edi-
ció de documents sonors històrics i actuals que permeten 
als professionals i al públic interessat accedir fàcilment 
a mostres genuïnes de la nostra tradició musical (II.8.1, 
Frechina)
Caldria151.  vetlar per la presència de la música folk i tradicional 
en totes les activitats institucionals extraordinàries. (II.8.1, 
Frechina)
Caldria152.  dedicar una atenció especial al cant valencià d’es-
til, cim artístic del patrimoni musical valencià de tradició oral, 
promovent les escoles de cant, creant un museu dedicat es-
pecíficament al gènere i declarant Bé d’Interés Cultural tota 
la discografia enregistrada en discos de pissarra a 78 rpm 
abans de la implantació del vinil. (II.8.1, Frechina)
Crec que la cançó popular ha fet un gran paper en la recupe-153. 
ració de paraules ocasionalment mortes i hui totalment vives 
en l’ús diari de la gent. Som nosaltres parlant i cantant qui fem 
posible l’enriquiment d’una llengua tants anys negada. (II.8.2, 
Muñoz)
Tindre una Acadèmia Valenciana de la Llengua em dona l’es-154. 
perança que ens ajudarà a recobrar el nom de cada cosa, que 



motiu d’exclusió per als immigrants i un obstacle per a acce-
dir a oportunitats laborals. (II.9.1, Garcia / Díe)
Sense 163. l’ús del valencià la població immigrant té menys pro-
babilitats d’aconseguir l’accés igualitari a ocupacions, es-
coles, hospitals, justícia, seguretat i altres servicis bàsics. 
En conseqüència, el seu aprenentatge es presenta com a 
protecció dels drets bàsics per a l’accés igualitari en una so-
cietat bilingüe. (II.9.1, Garcia / Díe)
En el 164. cas del valencià no és suficient permetre l’ús del va-
lencià, sinó promoure entre les persones immigrants, me-
sures explícites de foment, orientades a l’acollida, a la pro-
moció de la igualtat, a la incorporació activa a la societat.  
1. Mesures proacollida :

a) Facilitar l’aprenentatge del valencià, amb l’oferta de 
cursos i tallers que es realitzen en tots els municipis, es-
pecialment en les zones valencianoparlants.
b) Realitzar campanyes d’ús del valencià dirigides a la 
població immigrant i amb el suport de les associacions 
d’immigrants.
c) Crear assessories legals dels immigrants en valencià.
d. Crear un web d’acollida en valencià, traduït simultàni-
ament als idiomes majoritaris dels immigrants.
e) Elaborar materials en valencià que introduïsquen els 
distints sistemes públics i recursos d’ús prioritari entre 
els immigrants.

2. Mesures proigualtat: limiten els desavantatges que puguen 
deure’s al desconeixement del valencià en les zones valenci-
anoparlants i que oferisquen les mateixes oportunitats per a 
aprendre’l en les altres zones :

a) Elaboració de guies en valencià i castellà referides als 
distints oficis.
b) Elaboració de quaderns d’ús en valencià, castellà i en 
altres idiomes simultàniament, relatius a l’organització del 
sistema sanitari i dels servicis socials, a les prestacions 
sanitàries, als drets i deures socials, a l’educació per a la 

recitant vers a vers a cau d’orella del cantaor les paraules que 
haurà de cantar immediatament. (II.8.4, Torrent)

La tasca en política lingüística consistix a 159. construir una so-
cietat inclusiva, que enfortisca la identitat lingüística de la 
Comunitat Valenciana, des de les seues característiques 
particulars, amb un compromís més ferm en la promoció del 
valencià i, simultàniament l’obertura i el contacte entre els 
pobles, lingüísticament diferents, i el reconeixement de la di-
versitat cultural. (II.9.1, Garcia / Díe)
Que ens quedem únicament en el multiculturalisme, com a 160. 
mer reconeixement de la diversitat existent i inevitable, o que 
assumim la interculturalitat com a horitzó social i antropolò-
gic, eixe és el repte històric que tenim davant de nosaltres. 
De nou, com fa segles, quan els espanyols i els valencians 
ens constituïm com a poble des de la mescla i el mestissatge 
de multitud de pobles, cultures i llengües diverses, ens trobem 
en un moment de refundació o, si es preferix, en un moment 
en què hem de tornar a definir les nostres identitats personals 
i socials; i hem de tindre l’altura i la qualitat humanes neces-
sàries per a tornar a construir, junts i entre tots, un projecte de 
societat comuna i incloent. (II.9.1, Garcia / Díe)
La persona161.  immigrant ha de tindre l’oportunitat d’aprendre i 
d’utilitzar les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana 
per a poder-se incorporar adequadament a la societat valenci-
ana, però sense perdre les seues arrels, sense dominis ni coac-
cions, és a dir, per mitjà de polítiques multiculturals i no tan sols 
lingüístiques. Tot això fa necessari promoure l’ús del valencià en 
totes les etapes de l’itinerari migratori. (II.9.1, Garcia / Díe)
El 162. coneixement del valencià enfortix la pertinença a la nostra 
comunitat, potencia la integració i obri oportunitats educacio-
nals. Amb l’ús del valencià per part les persones immigrants, 
es desenvolupa la sensació de pertinença, de comunicació, 
d’identitat. El seu desconeixement continua sent un important 



Hem pogut comprovar que166.  adoptar el valencià suposa tenir 
l’oportunitat de conéixer millor la realitat de la societat on 
vivim, ja que no podem desvincular una llengua del seu terri-
tori i de la seua cultura. (II.9.2, Simón)
Un dels reptes més importants que té aquesta societat és 167. 
l’arribada de persones de molts llocs del món a les nostres 
ciutats i pobles. Nosaltres pensem que els valencians te-
nim una ferramenta absolutament indiscutible per tal de fer 
aquesta societat més cohesionada i forta, que és el valen-
cià. (II.9.2, Simón)
La força tan important que té la nostra llengua s’ha d’impulsar 168. 
des de totes les instàncies. Nosaltres també sabem molt bé 
el que costa fer teu el valencià actualment. Primer de tot, ens 
trobem amb la falta d’informació de la gent que arriba, per-
què la llengua no és tan visible com seria necessari, sobretot 
en àrees de població com les de les grans ciutats. Després, 
quan la persona ja comença a demostrar un cert interés es 
troba amb un nou entrebanc, la poca disponibilitat de cursos 
per a aprendre valencià. (II.9.2, Simón)
Ens hem d’enfrontar amb una altra dificultat, trobar perso-169. 
nes amb les quals poder parlar-lo. Potser aquesta és la més 
difícil de véncer perquè obeeix sovint als prejudicis de molts 
valencianoparlants de tota la vida que tendeixen a passar-
se al castellà, perquè creuen que si pareixes estranger o 
parles valencià amb un accent diferent, no els entendràs. 
Aquesta creença és molt negativa per a la llengua ja que, 
a més de transmetre el prejudici de subordinar el valen-
cià al castellà, impedeix que els nouvinguts la coneguen i 
l’aprenguen. (II.9.2, Simón)
Des de Veu Pròpia intentem ajudar a totes les persones que 170. 
han adoptat el valencià o que volen fer-ho. Per a això, fem 
activitats culturals de diversos tipus, com ara passejades, 
tallers o eixides al teatre, que els puguen servir per a prac-
ticar la llengua i alhora conéixer diverses manifestacions de 
la cultura valenciana. És molt encoratjador comprovar la res-
posta tan positiva que tenen les nostres activitats perquè ens 

salut, a la prevenció d’accidents, a les mesures d’ajudes 
públiques, a l’accés a la vivenda…
c) Adaptació de guies informatives multilingües (valen-
cià, castellà i altres llengües) sobre el sistema educatiu.
d) Millora de la formació individual en valencià i en cas-
tellà per a la inclusió de les característiques i dificultats 
específiques de les diferents llengües d’origen de la po-
blació immigrant.
e) Promoció de tallers de pràctica lingüística.

3. Mesures proincorporació :
a) Promoció d’espais interculturals per al coneixement 
mutu de la població autòctona i immigrant.
b) Producció de materials didàctics i culturals en va-
lencià i castellà sobre les altres llengües i cultures, a fi 
d’ampliar i facilitar la integració de l’immigrant en la vida 
social i cultural, i el coneixement de la diversitat i la valo-
ració de la riquesa que esta suposa. (II.9.1, Garcia / Díe)

El marc normatiu d’estrangeria, que es desplega en els plans 165. 
nacionals, autonòmics i municipals, establix les bases en ma-
tèria de drets lingüístics sobre tres eixos fonamentals: 

a) D’una banda, els immigrants han d’aprendre les llen-
gües oficials d’on s’establisquen, i el seu aprenentatge 
es considera un element essencial per a la seua integra-
ció laboral i cultural.
b) En segon lloc, tindran dret a disposar d’intèrprets per 
part de les administracions quan són detinguts o jutjats 
i a ampliar les traduccions multilingües, els sistemes de 
mediació i intèrprets en àrees com les de salut, educació, 
vivenda, servicis socials i altres de competència pública, 
segons la demanda existent. 
c) Finalment, tenen dret a utilitzar les seues llengües res-
pectives en l’àmbit privat i familiar, en les seues associa-
cions i ritus religiosos; les seues llengües poden ser en-
senyades per mitjans privats i constituir entitats escolars 
o formatives. (II.9.1, Garcia / Díe)



tatus social del valencià, les actituds envers al valencià i el 
tipus de tractament didacticopedagògic en l’aprenentatge del 
valencià. (II.9.4, Nando)
Pel que fa a l’estatus social del valencià, 176. la família i l’alumnat 
nouvingut han de trobar una llengua que, tot i que és minorit-
zada, estiga prestigiada en la nostra societat, que s’en faça 
ús, que es tinga un tractament normalitzat a l’escola, al barri, 
a tot arreu. (II.9.4, Nando)
L’actitud dels alumnes envers al valencià, és la segon va-177. 
riable a tenir en compte. Existix una màxima sociolingüísti-
ca: «difícilment es pot aprendre una llengua si no es desitja 
aprendre». Per això: la voluntarietat de triar un programa PIL 
o PEV ha d’estar avalada pel prestigi social del valencià en 
el context escolar, en què es manifesta una major integra-
ció. (II.9.4, Nando)
Proposem que és treballe en els centres amb l’alumnat nou-178. 
vingut a partir de les premisses següents:

a) Redactar envers l’educació plurilingüe un nou disseny 
del Programa d’Incorporació Progressiva: 50% en valen-
cià i 50% en castellà. Podríem parlar d’una doble immer-
sió lingüística, d’escoles multilingües, amb la finalitat de 
garantir el tractament metodològic de les dues llengües. 
b) Potenciar i sensibilitzar molt més l’ús social del va-
lencià en àmbits socials, administratius, de mitjans de 
comunicació i en els centres educatius, per a facilitar la 
integració de l’alumnat d’incorporació tardana.
c) Establir un nou model educatiu d’educació plurilingüe 
(Pascual: 2006) amb canvis metodològics tant per a l’alum-
nat nouvingut com per al nadiu, amb la finalitat d’assegurar 
el domini de les llengües oficials i les estrangeres.
d) Promoure i aplicar un projecte lingüístic normalitzador on 
es trobe una nova organització educativa en relació amb 
l’alumnat nouvingut: grups flexibles, suport lingüístic a l’au-
la, aula PASE, aula d’acollida, desdoblaments lingüístics.

confirma que la gent està disposada a participar si se li dóna 
l’oportunitat de fer-ho. (II.9.2, Simón)
No demanem a ningú que adopte el valencià i oblide la seua 171. 
llengua materna, ja que nosaltres mateixos tenim la nostra i 
la continuem utilitzant, sovint en l’àmbit familiar. El que nosal-
tres volem és que el valencià esdevinga la llengua comuna 
d’interacció social, sense necessitat que ningú deixe arrere 
la seua cultura i les seues tradicions. (II.9.2, Simón)
El valencià172.  pot ser i —necessàriament— ha de ser, l’element 
de cohesió social entre la població nouvinguda i l’autòctona, 
l’element de connexió entre ambdós col·lectius, el punt de 
trobada, el lligam i el gestor d’aquesta diversitat. Per aquest 
motiu, és important que les persones immigrants incorporen 
el valencià en la seua interrelació social, ja que el desconei-
xement de les llengües de la societat d’acollida dificulta i limi-
ta el seu accés a l’espai públic, a la consecució de drets i, en 
definitiva, a la seua visualització social. El valencià ha de ser 
un espai comú de relació entre totes les persones que con-
formem aquesta societat, el seu vehicle d’integració social i 
la garantia de la seua participació en igualtat d’oportunitats. 
(II.9.3, Morelló)
Si en el futur volem construir un model social i lingüísitic di-173. 
ferent, hem d’incloure les persones immigrants en aquest 
espai i tractar de garantir la seua participació tot i reforçant 
l’ús del valencià a partir del coneixement específic i l’abasti-
ment de les eines necessàries per transformar aquest model 
social. (II.9.3, Morelló)
Amb174.  l’arribada dels alumnes nouvinguts als centres educa-
tius, l’educació bilingüe adquirix uns nous plantejaments 
que ens fa reflexionar i dissenyar enfocaments lingüístics 
més enriquidors que arriben a potenciar la nostra llengua, el 
valencià. (II.9.4, Nando)
Des de l’experiència que dóna l’Oficina d’Atenció a l’Alumnat 175. 
Immigrant (OAAI) considerem que s’han de donar tres varia-
bles perquè el valencià forme part de la llengua d’integració 
en els alumnes immigrants al nostre sistema educatiu: l’es-



La interacció dels dos pot permetre avanços rellevants a 
l’hora de guanyar espais de llibertat. Per tant, la potencia-
ció del lligam entre els membres més actius de la societat, 
aquells que pertanyen a les associacions, i els usos del va-
lencià redunda en un benefici social generalitzat.
b) L’anàlisi i avaluació de la situació en este àmbit presen-
ta importants mancances que comencen per la pràctica 
inexistència d’informació elaborada. L’elaboració d’infor-
macions i estudis que ens permeteren avaluar els avan-
ços i retrocessos en la interacció entre capitals lingüístic 
i social a la societat valenciana facilitaria la implementa-
ció de línies d’acció per la seua millora.
c) La societat valenciana presenta una rica vida associati-
va i, de fet, encapçala les taxes d’associacionisme del con-
junt de comunitat autònomes espanyoles. Ara bé, també és 
cert que dos de les formes associatives més nombroses 
entre els valencians i valencianes (esportives i religioses) 
presenten baixos nivells d’interés per la política, de soli-
daritat i de confiança interpersonal, la qual cosa redunda 
en una compromís col·lectiu de baixa intensitat que pot 
afectar les actituds respecte a la llengua pròpia.
d) Siga com siga, els associats valencians no es distingei-
xen dels no associats pel que fa als seus usos del valen-
cià i la identitat lingüística valenciana. Ara bé, no tots els 
associats són iguals i els militants de partits polítics, les 
associades a associacions de dones, els membres d’as-
sociacions culturals i educatives i els que participen a 
organitzacions religioses són els que declaren amb ma-
jor freqüència que usen valencià a casa. En el pol oposat, 
i per tant amb molt d’espai per al creixement de l’ús del 
valencià, trobem als membres d’organitzacions de volun-
tariat i d’associacions juvenils.
e) Són els membres d’associacions culturals, de sindicats, 
d’associacions professionals i d’organitzacions de volun-
tariat els que semblen aportar major distància favorable 
al valencià entre el que usen a casa i la seua identitat 

e) Potenciar l’elaboració i innovació de nous materials 
que ajuden a la integració lingüística i social de l’alumnat 
immigrant des d’un enfocament plurilingüe. (II.9.4, Nando)

El lloc que ocupen les llengües en la vida col·lectiva de les 179. 
societats no pot ser més central. De fet, tota organització 
d’elements dispersos, siga humana o no, requerix el proces-
sament d’informació, de codis, per tant. Necessita capacitats 
de codificació i descodificació. Tota mena d’associació exigix 
organització. Les llengües són una de les eines de codificació 
i descodificació més potents que la natura ens oferix, i així és 
com es convertixen en eines centrals de la vida col·lectiva 
dels humans. (II.10.1, Castelló)
Cal reconéixer, per tant, que les relacions lingüístiques, a part 180. 
de ser interaccions simbòliques, han de ser tractades també 
com a relacions socials, relacions de poder (de dominació i 
d’emancipació) que s’exercixen per mitjà de l’activació de re-
cursos. Açò significa que les pràctiques lingüístiques només 
poden entendre’s analitzades en el context d’un espai de rela-
cions socials. (II.10.1, Castelló)
Certament que hi ha força dades sobre una àmplia diversitat 181. 
de dimensions socials de la llengua, relatives a les compe-
tències, usos i valoracions de la societat valenciana, en el 
seu conjunt o en determinats col·lectius. També és cert que 
podem trobar algunes informacions, en alguns casos també 
abundoses, sobre les pràctiques associatives de la pobla-
ció valenciana. Tanmateix, les informacions que vinculen un 
camp, el lingüístic, i l’altre, l’associatiu, són molt i molt escas-
ses. (II.10.1, Castelló)
El principals resultats d’este informe tècnic sobre el valencià 182. 
i el món associatiu són els següents:

a) Els recursos o capitals lingüístics (competències, usos i 
valoracions) i els capitals socials són eines fonamentals en 
els processos d’emancipació dels individus i dels col·lectius. 



que es perd vessant avall el veïnat s’encisa davant la pro-
paganda. (II.10.4, Martí)
Disposem d’una xarxa atapeïda d’associacions per la llen-186. 
gua que s’hi parla molt o que s’hi parlava més abans. Som 
una petita legió amb la qual cosa s’hi perden recursos per 
a altres ciències però s’hi guanya en cohesió interna d’un 
país. En situacions trencadisses no es fa mai el que voldríem 
sinó el que la situació requereix. La llengua ha menester 
d’adhesions fermes i tenim caporals fidels per tot arreu. 
Hauríem de ser nomenats fills predilectes pels amics del 
país. Tornaríem, al primer antuvi, el guardó per cada valen-
cià que recuperés la parla perquè així ens multiplicaríem 
per dos de sobte. Som així. (II.10.4, Martí)

El conreu, la conservació i la difusió del valencià com a llengua 187. 
d’expressió festiva cobra una importància cabdal, que al seu torn 
s’ha de posar en relació amb les condicions estructurals de pre-
domini social del castellà o amb l’avanç de l’anglés en les noves 
formes d’expressió comunicativa cibernètica. En suma, per tant, 
s’ha de prestar una especial atenció a la situació de l’ús del va-
lencià en l’àmbit festiu, tant pel pes que este té en la definició 
social i personal de les identitats, com pel fet que implica de la 
vivència d’un temps sacre i especial, de gran importància exis-
tencial per als individus. (II.11.1, Hernández / Marín)
Més enllà dels aspectes rituals i simbòlics que caracteritzen 188. 
l’ús del valencià en les festes, la llengua apareix també com 
a element de comunicació en l’àmplia xarxa associativa que 
les sustenta i com a vehicle d’expressió de molts dels pro-
ductes i activitats culturals generats per esta. Es tracta, per 
tant, d’una triple vessant (ritual, comunicativa i cultural) que 
necessàriament ha de prendre en consideració qualsevol po-
lítica de promoció de la llengua que es formule en este àmbit. 
(II.11.1, Hernández / Marín)

lingüística, tot indicant importants capacitats de millora en 
els usos, atesa la seua identificació lingüística.
f) Entre els associats hem pogut detectar també una re-
lació bastant general que vincula negativament la iden-
tificació preferentment espanyola i la identitat lingüística 
valenciana. Només entre els membres d’associacions pro-
fessionals i els de joventut no sembla donar-se una relació 
entre identitat etnoterritorial i identitat lingüística, i entre 
els militants de partits polítics la relació és positiva entre 
la identitat preferent valenciana i la identitat lingüística 
valenciana. (II.10.1, Castelló)

El valencià 183. ha arribat al segle XXI, sens dubte, gràcies als 
valors positius que li atorguen els seus parlants. Gràcies, 
malgrat tot, a la seua dimensió simbòlica, si es vol dir així: la 
utilitat real havia quedat ben reduïda en completar-se la bilin-
güització de la societat. Però una mena d’hipertròfia d’aques-
ta dimensió pot tindre també efectes letals. L’exemple de la 
preferència d’ús en els àmbits de la identitat més pròxima (fa-
mília i amics, però també festes, folklore i actes institucionals 
valencians) pot convertir-lo en poc més que un dret simbòlic. 
Nosaltres apostem, en canvi, perquè siga, efectivament, el 
dret i el símbol de tots els valencians. (II.10.2, Mas)
Una associació de cronistes oficials no pot estar al marge 184. 
dels objectius de la societat en què està inserida. La socie-
tat no té el propòsit d’involucionar, sinó de mirar cap avant. 
Els cronistes també estem en eixa línia, amb un respecte 
escrupolós al passat i amb la mirada cap al futur, de la ma-
teixa manera que el valencià no és únicament la llengua 
que parlaven els nostres majors, sinó la que emprem ara 
i la que hem d’usar en els pròxims anys, ja que se li veu 
futur, molt de futur, des del punt de vista cultural, educatiu, 
econòmic, comercial, social, etc. (II.10.3, Cronistes)
Militem en la utopia perquè som associacionistes al voltant 185. 
d’una llengua menyspreada pels qui fan polítiques i diuen 
fer tot el contrari. Posats a triar entre la falca publicitària 
d’una aigua que no arriba als llimoners eixuts o la llengua 



bit festiu i alhora també s’estenen sobre el conjunt de la 
societat. En este sentit, tot i que les iniciatives partisquen 
de les comissions festives, és necessari la implicació i el 
suport de les institucions.
d) A més a més, s’ha de valorar, especialment pel que fa 
al cas de les Falles, que s’haja separat la qüestió de l’ús 
del valencià del debat identitari, així com l’acceptació 
del marc legal i normatiu.
e) En tot cas, s’ha d’insistir en la necessària inversió 
d’esforços i recursos destinats a aconseguir un conei-
xement en profunditat de la situació de l’ús del valencià 
en les festes valencianes, per a poder realitzar reflexions 
molt més acurades i matisades, amb les desitjables con-
seqüències en matèria de política lingüística per part de 
les administracions públiques sobre el complex i ric en-
tramat associatiu festiu. (II.11.1, Hernández / Marín)

La festa forma part de la tradició i les arrels dels nostres po-191. 
bles. La llengua ha estat un element identitari dintre de les 
festes a casa nostra. Quan el valencià només subsistia a la 
llar, les festes dels nostres pobles acollien el valencià com la 
seua llengua vehicular. (II.11.2, Trilles)
Amb la democràcia i la llibertat la nostra llengua ha pogut 192. 
pujar també als escenaris, agafar el micròfon i fer-se sen-
tir. Els festers, a més a més de passar-se-ho d’allò més bé, 
també s’impliquen en la cultura popular del poble valencià. 
No debades, molts col·lectius de la festa, estan reconeguts 
oficialment com associacions culturals. (II.11.2, Trilles)
El territori, la vestimenta, els menjars, les tradicions i la cul-193. 
tura popular... i la nostra llengua, són els aspectes cabdals 
que barrejats amb el divertiment, l’enrenou, el bullici i les rela-
cions humanes, fan de la Magdalena les festes que m’estime. 
(II.11.2, Trilles)
Localismes, locucions i frases fetes; oficis, renoms i mal-194. 
noms, sons... Un ventall ben ampli de registres lingüístics 
que deixa palés que el món festiu i el valencià van de la 
mà. (II.11.2, Trilles)

També des del món de l’ensenyament s’han plantejat propos-189. 
tes per a treballar en les escoles les possibilitats pedagògi-
ques i educatives per a l’ensenyament del valencià que ofe-
rixen les festes i uns altres elements de la cultura popular. 
(II.11.1, Hernández / Marín)
De resultes de les anteriors consideracions, podem arribar a 190. 
una sèrie de conclusions que esperem que puguen obrir fu-
tures vies d’investigació, per a aprofundir en el coneixement 
d’una realitat lingüística, la de les festes, fins al moment molt 
poc treballada:

a) Així, en primer lloc podem suggerir que, en termes ge-
nerals i com a tendència clarament remarcable, s’està 
produint l’avanç d’una ritualització del valencià en la 
festa, d’acord amb la que, potser, també es dóna en la 
societat en general, davant de l’avanç de la castellanit-
zació, sols que la festa, en ser en si mateixa un ritual o 
conjunt de rituals, es prestaria molt més a la ritualització 
de la llengua minoritzada.
b) En segon lloc, en relació amb la situació anterior, s’està 
produint un avanç de la patrimonialització de la llengua, 
en funció de la seua minorització i els riscos que corre en 
una societat dominada pel castellà i l’anglés. Este seria 
un factor positiu de preservació, però limitat i configurat 
per la mateixa minorització del valencià (ja que, en certa 
manera, a una menor minorització correspon una menor 
patrimonialització i a una major minorització, major pa-
trimonialització defensiva, a diferència del castellà, que 
posa en pràctica una patrimonialització defensiva res-
pecte a l’anglés, però expansiva respecte a les llengües 
menys importants que el castellà).
c) Com a dada positiva, hi ha una creixent col·laboració 
entre les associacions festeres i diverses institucions, 
empreses i associacions culturals per a crear espais 
compartits des dels quals poder dur a terme activitats 
culturals que duen implícita la promoció del valencià, les 
quals aconseguixen tindre una projecció directa en l’àm-



La UNESCO, el 18 de maig del 2001, va distingir la Festa d’Elx 201. 
com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Hu-
manitat. Tornem a llegir: Patrimoni Oral! I l’oralitat és la va-
lenciana, no la castellana. La llengua en el reconeixement de 
la UNESCO —i en la Festa— és, doncs, essencial. Ull i cura 
amb la llengua —ingredient bàsic—, no siga que es perda la 
condició de patrimoni de la Humanitat. (II.11.4, Llorenç)
En emprar el monsenyor la llengua que considera i utilitza com 202. 
a primera, principal i única oficial, sense voler o volent, dis-
crimina, menysprea i posposa l’idioma de la Festa. Amb això 
crea una situació típicament diglòssica: amb dues llengües i 
dues funcions, de llengua principal i secundària, dominant i 
subalterna; i la dominada és la del Misteri. (II.11.4, Llorenç)
Encara203.  no s’ha pensat en cursos de valencià per a cantors o en 
l’exigència que aquests manifesten nivells acceptables de domi-
ni i comprensió de la llengua, igual que han de demostrar en la 
«prova de veus» o en la «prova de l’àngel» la seua capacitat d’en-
tonar correctament o de conjurar el vertigen. (II.11.4, Llorenç)
Els miracles de sant Vicent han vist millorar la dicció dels infants 204. 
que els representen —una altra cosa és la llengua de relació—, la 
normalització lingüística i l’estudi de l’idioma en l’escola han estat 
favorables.  Una destacada deixalla del teatre religiós medieval, 
amb tramoia complicada i apoteosi final, i un testimoni de la su-
pervivència de la llengua en els anys difícils de la persecució, que 
han identificat la capital i les seues antigues barriades amb sant 
Vicent, emblema nacional dels valencians i un dels pocs mites vius 
del País Valencià, associat, com un miracle més, a la defensa de 
la llengua dels valencians, contra la desfeta i l’extermini. (II.11.4, 
Llorenç)

La normalització lingüística ha de passar forçosament per la 205. 
presència natural de la llengua històrica dels valencians en els 
actes religiosos. És un camp que cal conquistar, si se’ns permet 
l’expressió, ja que no parlem d’uns quants adeptes, sinó de milers 

Si fem195.  una ullada al nostre costumari festiu amb intenció 
d’analitzar-lo per a conèixer en quin estat s’hi troba l’ús del 
valencià, podem constatar que a data de hui, l’escenari que 
se’ns presenta sembla ser d’una més que acceptable norma-
litat, sobretot si el comparem amb altres àmbits de la nostra 
societat com l’administració pública o els mitjans de comuni-
cació de masses. (II.11.3, Alcaraz Santonja)
Cert és que 196. fa temps que la nostra societat ha assumit que la 
llengua pròpia de la festa és el valencià. Per això, a ningú li 
estranya que actes com la Crida de les Falles o el Pregó de les 
Festes de la Magdalena es facen en valencià. O que l’himne 
de les Fogueres d’Alacant o de la Festa d’Alcoi es canten, des 
de 1929 i 1917, respectivament, en valencià. (II.11.3, Alcaraz 
Santonja)
La realitat hui, en canvi, ha experimentat una considerable 197. 
millora. Molta de la literatura festiva que s’inclou en llibrets, 
revistes i programes de festes es realitza en valencià. Tan-
mateix, encara resta camí per a poder constatar l’existència 
d’un escenari de plena normalitat. (II.11.3, Alcaraz Santonja)
Si durant els darrers anys, s’han anat consolidant canvis im-198. 
portants quant a l’ús del valencià a les nostres festes, no hem 
de oblidar que aquests han estat possibles gràcies al fet que 
han nascut des de dins del col·lectiu fester. (II.11.3, Alcaraz 
Santonja)
És cert que les administracions locals i l’autonòmica han jugat 199. 
un paper important, enguany es compleixen vint-i-cinc anys 
de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, i 
que amb el seu impuls almenys s’ha contribuït a la dignifica-
ció i normalització de l’ús de la llengua als distints àmbits 
de la societat valenciana, però sense l’empeny i voluntat del 
mateix col·lectiu fester no s’haguera arribat a l’estat actual. 
(II.11.3, Alcaraz Santonja)
Així que en el cas concret que ací ens ocupa, el de les ambai-200. 
xades de moros i cristians, el que cal és encoratjar els festers 
a protagonitzar els canvis i els dirigents festers, a encapça-
lar-los i assumir-los. (II.11.3, Alcaraz Santonja)



D’ací l’especial responsabilitat d’institucions com l’Acadèmia 214. 
Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, 
que n’haurien de tenir la iniciativa. Implica l’assumpció de les 
cimeres espirituals i religioses dins les creacions exímies 
de la cultura. Mou a apropar-se a les entitats culturals con-
fessionals per a instituir un diàleg cultural, per a planejar el 
mapa d’obres de nova planta i de traduccions que s’haurien 
d’assolir. (II.12.2, Buades)
Ara la215.  iniciativa passa més bé a les comunitats religioses i 
espirituals. Els escau decidir quina porció de la seua vida es 
pot desenvolupar en valencià, i quines obres els seran una 
ajuda. Però sense el suport de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, sense la seua proximitat, és difícil que gosen fran-
quejar un pas semblant. (II.12.2, Buades)
És fàcil entendre, per tant,216.  la transcendència sociolingüísti-
ca de l’Església. Si apostara decididament per l’ús del valen-
cià, tindria una importància cabdal en la normalització de la 
llengua. (II.12.3, Colomer)
En primer lloc, 217. un gest pel qual la societat valenciana mostra 
que acull el tresor espiritual de les tradicions més implan-
tades a la Comunitat. Això passa per l’edició valenciana de 
les cimeres de la literatura sagrada de les tradicions més im-
plantades a la Comunitat. Igualment cal impulsar la traducció 
valenciana de l’obra d’autors procedents del territori històric 
de la Comunitat Valenciana. (II.12.2, Buades)
Crec que cal superar laments i retrets, ajuntar esforços i, mi-218. 
rant el futur, recuperar experiències positives del passat que 
poden enfortir l’actuació del present. (II.12.4, Comes)
De les publicacions, com 219. de les cerimònies religioses en va-
lencià, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua podria engegar 
un estudi estadístic i una anàlisi sociològica que donaria 
molta llum. (II.12.4, Comes)
No puc acabar sense dirigir una súplica a l’Acadèmia Valenci-220. 
ana de la Llengua. Sabem que té preparat el Missal Romà en 
valencià. Que el publique ja amb la mateixa llibertat i respon-
sabilitat davant la jerarquia eclesiàstica amb què capellans i 

i de milers de catòlics valencians i valencianes que setmanalment 
acudixen a oir missa, i els milers i milers de xiquets que reben en-
senyament de la religió. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Cal reconduir les forces, cal vertebrar i convergir la identitat dels 206. 
valencians. I això és el que l’Església valenciana podria ser ca-
paç d’aconseguir mitjançant la inclusió de la llengua del valen-
cians en la ruta de viatge. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
La llengua de l’Església207.  no ha de ser ni massa literària ni cul-
ta, ni tampoc massa vulgar. Ha de confegir-se en sintonia amb 
els mitjans de comunicació (que vehiculen la varietat estàn-
dard) i l’ensenyament. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Els esforços per crear208.  materials catequètics en valencià qua-
si sempre tenen un caràcter individualista, és a dir, que cada 
capellà va a la seua en la traducció de textos i elaboració de 
materials. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Els capellans que fan celebracions i activitats pastorals en 209. 
valencià demanen textos oficials en una edició digna. (II.12.1, 
Joan R. Garcia Perales).
El210.  futur del valencià a l’Església ha de passar forçosament 
per una acceptació social de la llengua, per un adoctrina-
ment en un doble vessant: a més de religiós, també lingüístic. 
És com un canvi de xip: cal identificar l’ús del valencià com a 
element modern i que trenca rutines, que desperta les ments 
adormides del costum. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Pensem que de cap manera el valencià ha de ser imposat 211. 
en les parròquies —esta és una falsa idea molt repetida en 
tots els llocs que hem visitat—, ans al contrari, el valencià 
ha d’anar introduint-se d’una manera gradual. La tasca del 
capellà en este sentit és més que decisiva: cal que s’estudie 
quina és la millor fórmula. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Solament amb el212.  consens entre poble, capellans i institucions 
serà efectiu l’ús real de la nostra llengua també en l’àmbit de 
l’Església valenciana. (II.12.1, Joan R. Garcia Perales)
Cal oferir213.  ajuda a les comunitats per a traduir els seus llibres 
litúrgics, himnaris, reculls de benediccions, obres místiques 
per a la meditació, devocionaris... (II.12.2, Buades)



cionament econòmic peculiar. En aquest sentit, en tant que 
pot potenciar el desenvolupament de les relacions socials i 
productives i, per tant, enriquir el capital social, pot generar 
economies externes com en un altre ordre de coses fan les 
infraestructures, els mitjans de transport o les aglomeracions 
empresarials. (II.13.1, Soler)
Prestigiar i diferenciar.225.  Diferenciar mitjançant la valoració en 
el mercat de tots els senyals d’identitat propis, començant 
pel més potent que és la llengua. Caldria que els dissenya-
dors de les polítiques sectorials de tipus econòmic (industrials, 
agrícoles, tecnològiques, etc.), tingueren en compte els as-
pectes lingüístics i culturals, que de vegades són les eines 
més potents per a identificar, mitjançant la diferenciació, les 
activitats econòmiques que es desenvolupen. (II.13.1, Soler).
Hi ha costos econòmics pel poc conreu de la nostra llengua i 226. 
per la major invisibilitat política i identitària dels valencians 
que se’n deriva. Institucions senyeres com les cambres de 
comerç, les fires de mostres, la borsa de valors, les caixes 
d’estalvi o els gran ports marítims tenen moltes més possibi-
litats de fer-se valdre en els seus àmbits respectius si afegei-
xen a la seua sempre exigible bona tasca de gestió els ingre-
dients de l’especificitat identitària i lingüística de la societat 
que els hi dóna sentit. (II.13.1, Soler)
La227.  invisibilitat identitària i/o lingüística de les nostres ins-
titucions comporta, sens dubte, una pèrdua del seu pes ins-
titucional a Espanya i a Europa, tot generant una relació de 
causalitat entre aquesta pèrdua de pes i la desatenció dels 
nostres interessos i necessitats tant en el disseny de les po-
lítiques econòmiques i les estratègies territorials com en el 
repartiment dels pressupostos públics i de la inversió en in-
fraestructures. (II.13.1, Soler)
Per tant, cal una immensa feina de base. Una immensa tasca 228. 
pedagògica per tal de convéncer la nostra gent —els nos-
tres empresaris i treballadors— que la cohesió social i la 
visibilitat identitària —liderada per l’ús social de la llengua 
pròpia— és un instrument immillorable per a aconseguir mi-

seglars catòlics hem actuat durant molt anys. Evidentment es 
tractaria d’una publicació ad experimentum a l’espera que els 
bisbes donen les passes canòniques pertinents i tinguem els 
textos oficials. (II.12.4, Comes).

El valencià221.  pot jugar un paper molt positiu en les estratègies 
de creixement econòmic i de millora de la nostra qualitat de 
vida, malgrat l’estat clarament insatisfactori pel que fa a l’ús 
actual de la llengua pròpia en el món de l’economia i dels ne-
gocis. (II.13.1, Soler)
Cal preguntar-se si les identitats «locals» poden crear una 222. 
atmosfera social afavoridora del creixement econòmic, en 
realitats sociopolítiques complexes com les que ens toca viure 
a les generacions presents. Això, a més, lligat íntimament al 
concepte de subsidiarietat, el de posar les responsabilitats 
polítiques el més a prop possible de la gent. La resposta pot 
ser positiva, en la mida que les identitats (nacionals, regio-
nals, lingüístiques, etc.) sí que poden afegir ingredients a l’at-
mosfera de cohesió social, és a dir, poden ser factors que 
implementen el capital social com a factor de creixement 
econòmic. (II.13.1, Soler)
En línies generals, es pot afirmar que 223. el valencià no gaudeix 
en el món empresarial, si exceptuem l’àmbit agrari, de la ma-
teixa importància que ha assolit en altres àmbits com l’es-
cola o, fins i tot, l’Administració pública. Només una minoria 
d’empresaris es preocupen per utilitzar el valencià, encara 
que aquesta minoria s’haja eixamplat en els últims anys. La 
qual cosa vol dir que el món dels negocis desaprofita la im-
portant tasca de formació lingüística que es fa a l’escola i a 
la universitat. (II.13.1, Soler)
Per a aconseguir-ho, 224. la llengua pròpia té una doble funció: 
com a mitjà de comunicació privatiu dels agents econòmics i 
socials del país i com a canal privilegiat per a la transmissió 
de valors, codis, coneixement, ètica, habilitats, etc. del fun-



És bo de recordar que, davant els resultats de l’enquesta de 233. 
l’any 2004, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va fer ja una 
sèrie de propostes. Per exemple, una de ben general en el 
sentit que cal incentivar els sectors socials que s’incorporen 
al procés de normalització lingüística i que adopten prefe-
rentment l’ús del valencià. I altres de més concretes, entre 
les quals paga la pena destacar les següents per al món de 
l’economia:

a) Oferir cursos de valencià per a les persones adultes en 
general i per als treballadors del sector de servicis.
b) Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüís-
tica en els sindicats, empreses, organitzacions patronals 
i similars.
c) Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, 
en entitats bancàries i en caixes d’estalvi, en organitzacions 
socioeconòmiques i en entitats esportives.
d) Fomentar la publicitat en valencià i ajudar la premsa i 
els altres mitjans de comunicació que s’editen o expres-
sen en valencià.
e) Propiciar indústries culturals en valencià i ajudar les 
entitats socials que prioritzen l’ús del valencià en les seues 
actuacions, especialment en les activitats predilectes 
dels joves.
f) Assegurar l’adequada formació lingüística en valencià 
dels treballadors i treballadores dels mitjans de comu-
nicació, especialment els editors, periodistes, guionistes, 
locutors i presentadors.
g) Donar suport a les empreses de producció i distribució 
audiovisual en valencià.
h) Incentivar la creació de productes culturals en valen-
cià en qualsevol suport tecnològic.
i) Valencianitzar plenament la senyalització viària i la re-
tolació pública i privada. (II.13.1, Soler)

Potser, a aquestes propostes caldria afegir, així mateix, que 234. els 
documents que les empreses ofereixen als clients i proveïdors 
estiguen també en valencià, com ara els catàlegs i prospectes, 

llorar les capacitats de creixement econòmic i la qualitat de 
vida de tots plegats. (II.13.1, Soler)
Així mateix, per tal de 229. superar vells estereotips sobre les di-
ficultats dels clients per a entendre el valencià, és interes-
sant de posar peu fiter en el fet que, segons aquesta mateixa 
enquesta, només el 12% afirma no entendre el valencià es-
crit i que aquest percentatge justament és molt menor en el 
segment de població amb major capacitat adquisitiva. D’altra 
banda, en la mesura que una quarta part de la població diu 
que és capaç d’escriure prou bé o perfectament en valencià, 
podem comptar amb recursos humans de sobra per a impul-
sar aquest procés de redreçament del valencià en el món dels 
negocis. (II.13.1, Soler)
Ara bé, a fi de valencianitzar el discurs polític i l’acció comu-230. 
nitària en pro de la cohesió social —un actiu fonamental en 
qualsevol economia— cal fomentar l’aprenentatge del valen-
cià (junt amb el castellà) com a estratègia adaptativa dels 
nous immigrants. (II.13.1, Soler)
L’equilingüisme231.  entre valencià i castellà és l’opció més adient 
a hores d’ara per fer front als avatars socioeconòmics de la 
societat valenciana del segle XXI. A partir de les seguretats 
sobre la pròpia identitat, hom pot donar altres passes en el 
tema dels usos lingüístics. Per exemple, afegir l’anglés a 
la proposta de l’equilingüisme del valencià i el castellà i fer 
del trilingüisme —amb l’ús preferent de la llengua pròpia, és 
clar— l’horitzó desitjable a mitjà termini dels valencians i va-
lencianes, en el context del fenomen de la glocalització que 
estem vivint. (II.13.1, Soler)
A més, la caiguda dels costos de producció de les indústri-232. 
es de continguts culturals ha fet que la dimensió del mercat 
valencià/català supere el llindar mínim necessari per a gau-
dir de rendibilitats suficients, i això fa possible que l’edició, 
la producció fonogràfica, la premsa i la televisió i altres pro-
ductes audiovisuals siguen econòmicament rendibles en la 
nostra llengua. (II.13.1, Soler)



les cartes i els menús dels restaurants, els contractes d’adhe-
sió, normats o amb clàusules tipus o amb condicions generals, 
els programes informàtics, etc. Que les entitats financeres i 
d’assegurances, altres empreses o treballadors autònoms de 
determinats àmbits redacten en valencià els pressupostos, les 
factures o altres documents. En tot cas, això hauria d’esdevenir 
una obligació en el cas de les empreses que hagen establert 
un concert amb la Generalitat o n’hagen rebut una subvenció. 
(II.13.1, Soler)
La nostra llengua pot jugar un paper molt positiu en les estra-235. 
tègies de creixement econòmic i de millora de la nostra quali-
tat de vida. Fonamentalment, perquè ajuda a conrear les eco-
nomies de l’heterogeneïtat i de la diferenciació, tan decisives 
en tota economia avançada, en el món globalitzat i sotmès 
a l’acceleració tecnològica com l’actual. També, perquè pot 
implementar el nostre capital social i els avantatges derivats 
d’estar en el mapa, que són molt importants en les economies 
de base endògena on el teixit empresarial està compost fona-
mentalment per pimes (petites i mitjanes empreses), quan no 
de microempreses, com la nostra. Finalment, perquè permet 
aprofitar-se’n de les economies de situació de la indústria 
cultural en valencià. De fet, hi ha importants costos econò-
mics atribuïbles a la invisibilitat identitària. (II.13.1, Soler)
Per tant, no és cert que ningú no guanye diners per fer ús del 236. 
valencià i que tot siguen actituds voluntaristes i fruit d’una 
certa consciència nacional heroica. El mercat també premia, 
o pot premiar, l’ús del valencià. (II.13.1, Soler)
Al missatge clàssic de llengua minoritària, oprimida i agredi-237. 
da que tan sols pot tenir certes recompenses en termes de 
reconeixement institucional i algunes transferències de re-
cursos per a una salvaguarda quasi museística, cal afegir un 
altre discurs que valore molt més l’ús lingüístic en termes de 
mercat. (II.13.1, Soler)
Comptat i debatut, hi ha futur per al valencià perquè aquest 238. 
atribut ens facilita la nostra identificació social, cultural, terri-
torial i econòmica en un món caracteritzat, no ho oblidem, pel 

fenomen de la glocalització i en la mesura que podem posar 
en valor de mercat un atribut idiosincràtic per excel·lència 
com és la llengua pròpia. (II.13.1, Soler)
El valencià també hi pot jugar el seu paper: no és només una 239. 
llengua d’ús familiar i localista, sinó també un instrument de 
creació i comunicació cultural. Amb el valencià es poden fer 
contribucions importants a la pràctica i al pensament econò-
mic i social. A més a més, hi ha altres comunitats autònomes 
amb la mateixa llengua (com Catalunya i les Illes Balears) i 
això permet l’existència d’un mercat més ampli per a l’ús nor-
malitzat d’aquesta en tots els àmbits socials (inclòs l’acadè-
mic i el científic). (II.13.2, Jordan)
A la fi, cal contemplar com a objectiu important d’una políti-240. 
ca pública valenciana educar els ciutadans de la Comunitat 
Valenciana en el coneixement de tres llengües: el valencià i 
el castellà, perquè són les nostres pròpies llegües (compar-
tides també per altres comunitats i països); i l’anglés, perquè 
és el principal instrument de comunicació universal. Com que 
el valencià és la més vulnerable d’aquestes tres llengües, 
mereix un especial impuls per part de les autoritats públi-
ques. Això implica potenciar el seu ús ordinari i també la seua 
dimensió qualitativa en el món professional i del pensament. 
En aquest context, es poden aprofitar millor eines com els 
mitjans de comunicació públics (especialment, la televisió). 
(II.13.2, Jordan)
Volem ser coherents amb els nostres arrels, i amb la nostra 241. 
identitat valenciana. La llengua és la manifestació més sen-
tida i evident. En la mesura de les nostres possibilitats man-
tenim el compromís perquè es mantinga viva, i perquè siga 
estimada per tots. (II.13.4, Soriano)
Estem immersos, tots ho sabem, en un 242. entorn d’us social re-
gressiu del valencià. Esta circumstància ens obliga, en l’ús 
de la llengua, a cercar equilibris continus entre la projecció 
de la vocació identitària i la realitat social de la clientela. 
(II.13.4, Soriano)
Expose breument els 243. criteris d’actuació en l’ús del valencià: 



a) en els processos de selecció per a la incorporació de 
personal, es considera condició necessària que l’aspirant 
entenga suficientment el valencià, tant en les relacions es-
crites com en la comunicació oral.
b) la llengua de relació oral amb els clients, tant telefò-
nicament com en la relació directa en les oficines, és la 
de preferència del client. Amb una cura especial per part 
dels empleats castellanoparlants de no provocar-li al client 
valencianoparlant eixe canvi instintiu de llengua, que pa-
tim els valencians per raons atàviques, al mínim gest que 
ens fa l’interlocutor de no entendre al client valencianopar-
lant que tens al davant.
c) en els suports de les comunicacions comptables, el 
client disposa de l’opció de triar la llengua en què han de 
ser impresos. També és opcional la llengua per al client 
en els caixers automàtics.
d) la nostra pàgina web està per defecte en valencià, en-
cara que si la persona vol pot seleccionar la versió cas-
tellana. D’aquesta manera li ho fem més fàcil a aquella 
persona que tinga sensibilitat per la llengua; i a qui no 
tinga preferència per una versió o un altra, la induïm a 
llegir la web en valencià.
e) l’atenció telefònica en els Serveis Centrals, i tam-
bé en oficines, s’inicia amb l’expressió «Caixa Popular, 
diga’m...». Si l’interlocutor no explicita la necessitat del 
canvi de llengua, es continua la conversa en valencià.
f) les comunicacions internes de tipus professional (nor-
matives, avisos, etc.) es realitzen indistintament en valen-
cià o castellà. Les comunicacions de caràcter més insti-
tucional es fan habitualment en valencià.
g) en la publicitat l’ús preferent, no exclusiu, és el valen-
cià. Si el suport ho permet (cas dels fullets o dels díptics) 
en alguns casos el text apareix en valencià en una cara, i 
en castellà en l’altra.
h) en els contractes amb els clients és on hem generat 
menys avanços en el compromís que mantenim per a nor-

malitzar l’ús del valencià: només hem aconseguit, ara per 
ara, oferir la llibertat d’opció als clients en els contractes 
hipotecaris. (II.13.4, Soriano)

En conclusió podem dir que per a les Cambres de Comerç de 244. 
la Comunitat Valenciana, la participació de la societat civil 
en els processos de reafirmació i consolidació de la identitat 
col·lectiva és fonamental. (II.13.4, Cambres)
Així mateix, 245. en la recuperació i promoció de l’ús del valencià, 
és imprescindible la participació de tots els sectors socials. 
És evident que l’àmbit socioeconòmic ha de tindre un paper 
important en este procés. (II.13.4, Cambres)
És per això que246.  cal col·laborar amb les empreses, comerços i 
indústries, que tenen la seua activitat en la Comunitat Valen-
ciana, perquè siguen part activa de la normalització de l’ús 
social del valencià. (II.13.4, Cambres)

Internet ha estat un èxit per a la llengua, segurament el més 247. 
clar i indiscutible en l’àmbit de les noves tecnologies. I la par-
ticipació valenciana en aquest èxit ha estat molt de destacar. 
El primer web del país es va crear a la Universitat Jaume I quan 
arreu del món el nombre de servidors web era inferior a cent i 
des d’aleshores la presència valenciana en tots els grans es-
deveniments de la xarxa ha estat constant i capdavantera amb 
iniciatives de gran ressò com ara el traductor automàtic Inter-
nostrum liderat per la Universitat d’Alacant. (II.14.1, Partal)
Institucions i col·lectius valencians de tota mena han col·laborat 248. 
també en la consecució del domini .cat —el primer atorgat al 
món a una comunitat cultural, que constitueix un èxit de di-
mensió global per a la nostra cultura. (II.14.1, Partal)
Però tot això s’ha aconseguit sobretot gràcies al treball de 249. 
centenars de persones, empreses i col·lectius que han fet 
possible un gran nombre de pàgines en funcionament i amb 
èxit arreu de les comarques valencianes, webs que constitueixen 



una excepció molt positiva per a la llengua en el marc de 
comunicació en valencià. (II.14.1, Partal)
Quina és la posició de la nostra llengua en aquesta gran Babel 250. 
de la xarxa? Vegem que a la primera plana de la Wikipedia, 
l’enciclopèdia lliure de referència en Internet, el català (o 
valencià) figura dins del grup de disset idiomes que compten 
més de 100.000 articles. I tan important com això, la majoria 
dels programes de codi font obert més utilitzats (el sistema 
operatiu Linux, l’OpenOffice, el Moodle...) ofereixen el català 
en la seua llista d’idiomes. Es fa palés que la nostra llengua ha 
assolit una gran visibilitat en el món de les noves tecnologies. 
Més, per cert, que en molts altres àmbits de la nostra vida 
quotidiana. (II.14.2, Bellver)
Aquest diferencial s’explica perquè ací, 251. gràcies al desenvolu-
pament de la xarxa i del moviment del programari lliure i dels 
continguts oberts, els usuaris tenen la possibilitat efectiva 
de contribuir amb la seua feina i l’han ben aprofitada: han fet 
una tasca enorme de creació de materials. En termes mera-
ment quantitatius, podem dir que el nombre d’articles de la Vi-
quipèdia –la Wikipedia en català o valencià– és a hores d’ara 
comparable al de l’Encyclopædia Britannica. (II.14.2, Bellver)
En aquest àmbit, doncs, com en molts altres, 252. la iniciativa per 
la normalització ha pertangut en primer lloc als usuaris i a 
les usuàries, a la gent normal i corrent. Aquella societat ci-
vil que s’organitza, treballa i empeny i que alguns voldrien fer 
veure —perquè els interessa, perquè ja els agradaria que fóra 
així— que no existeix, que és morta o com a mínim que dorm 
profundament. (II.14.2, Bellver)
L’oferta de traducció automàtica per al253.  valencià és amplíssi-
ma: connecta el valencià amb l’espanyol i amb altres llengües 
com l’anglés, el francés, l’alemany, l’occità o l’esperanto […] 
En conclusió, podem dir que el valencià està en una posició 
excel·lent quant a l’existència de tecnologies de traducció 
automàtica, i que, probablement, este potencial no s’està 
usant encara completament. (II.14.4, Forcada)

L’ús generalitzat de254.  la traducció automàtica pot tenir con-
seqüències positives i negatives. D’una banda, la traducció 
automàtica al valencià pot simplificar l’esforç de producció 
de textos, documents, webs, etc., en valencià, i fins i tot per-
metre que la informació original estiga sempre en valencià, 
ja que hi hauria mitjans perquè els no valencianoparlants la 
llegiren. Però d’altra banda, pot fer que hi haja qui pense que 
«no necessita aprendre valencià» per a produir textos en va-
lencià (fals: sempre caldrà corregir-los) o per a comprendre 
la informació publicada en esta llengua, a més que pot fer 
que proliferen textos amb calcs de l’altra llengua i errades no 
corregides, per falta de postedició. (II.14.3, Forcada)
La importància de disposar de programari en valencià, una 255. 
tasca a la qual s’ha abocat la Conselleria d’Educació amb una 
distribució pròpia de Linux (http://lliurex.net/), sense oblidar la 
quantitat de valencians que fan localitzacions de programari 
o de documentació en valencià dins del projecte de Softcata-
là (http:// www.softcatala.cat/). (II.14.4, Escolano)
El programa Salt, per tant, va nàixer com un recurs intern de 256. 
l’Administració de la Generalitat, en un moment en què la tec-
nologia informàtica aplicada a la traducció era incipient; de fet, 
la primera versió del Salt (el Salt 1.0) va aparèixer l’any 1997, la 
qual cosa el convertia en un referent de la traducció automàti-
ca, dins i fora de les nostres fronteres. (I.3.2, Satorres)
L’arribada de l’era digital i la democratització dels recursos 257. 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha 
revolucionat en els últims 20 anys la gestió de la informació, 
així com també la manera de comunicar-nos. Si disposar de 
recursos TIC ha significat un canvi per a la totalitat de la po-
blació, per a qualsevol professional del món de la mediació 
lingüística (traductors, terminòlegs, correctors, etc.) ha com-
portat una absoluta revolució. (II.14.4, Escolano)
En els últims 25 anys, un traductor, per posar un exemple, ha 258. 
passat d’haver de traduir amb màquina d’escriure, i recórrer 
al paper corrector (comunament conegut per la marca co-
mercial Tipp-Ex) per a corregir les errades (això o tornar a 



escriure el full!), a poder emprar un programa de traducció 
automàtica o assistida i revisar-ne el resultat.[…] L’escenari 
de treball, per tant, ha canviat completament; l’aparició de les 
TIC, i sobretot d’Internet, ha potenciat la comunicació i la ca-
pacitat de gestionar-la, i no hem d’oblidar que el codi en què 
es transmet la informació és la llengua; per tant, s’ha incre-
mentat considerablement la possibilitat d’operar amb el codi: 
des d’elaborar concordances lèxiques d’obres literàries fins 
a fer cerques hipertextuals en Internet, passant per la creació 
de corpus textuals, memòries de traducció i un llarg etcètera. 
(II.14.4, Escolano)
La disponibilitat259.  de recursos multimèdia que un aprenent de 
valencià té a l’abast és més que acceptable. El ventall d’op-
cions abraça des de recursos per a les pràctiques fonètiques 
fins a activitats de reforçament d’aspectes morfosintàctics i 
lèxics, passant per exercicis preparatoris d’exàmens. Com a 
línies de futur, cal que les institucions valencianes potencien 
la creació d’aquest tipus de recursos i, a més, convé ampliar-ne 
la tipologia, per exemple amb la creació de podcast o altres 
materials audiovisuals per a treballar la comprensió i l’expres-
sió oral; i sobretot, el que és més important, cal que es cree 
un repositori de recursos institucional fàcilment identificable 
com a referent. (II.14.4, Escolano)
L’assessor lingüístic valencià260. , per la seua part, disposa d’un 
repertori de recursos equiparable a la de qualsevol altra 
llengua de l’entorn i que, pel que fa a qualitat i quantitat, per-
met resoldre de manera solvent les controvèrsies que poden 
sorgir en les tasques habituals d’assessorament lingüístic. 
Potser seria convenient ampliar els recursos per a la resolu-
ció de dubtes referits a l’estàndard oral, com ara pronúncies 
conflictives i criteris de doblatge de productes audiovisuals. 
(II.14.4, Escolano)

El valencià arribà a la seua esplendor literària màxima en el segle 
XV i part del XVI, i inicià amb els Ducs de Calàbria una paulatina cas-
tellanització en els escrits, si bé mantingué viva la seua presència 
en l’ús quotidià. 
A finals del segle XIX, el moviment conegut com a Renaixença sig-
nificà una lleu recuperació de la utilització de la llengua en els 
certàmens i en les publicacions literàries que es va prolongar du-
rant les primeres dècades de la nostra centúria.
Hui, la situació del valencià és certament paradoxal: quant a l’ús 
culte i oficial, i a pesar de les insuficiències notòries en este camp, 
estem millor que no hem estat en els darrers segles, des del De-
cret de Nova Planta, si més no, a començaments del segle XVIII; 
en canvi, quant a l’ús popular no sembla que assistim a cap tipus 
de represa i continuem en una situació de desafecció lingüística, 
amb un empobriment i una castellanització de la parla quotidiana 
francament alarmants. Però, és evident que una situació com esta 
no pot romandre estable molt de temps, de manera que o s’acon-
seguix que el valencià recupere el nivell d’ús popular que mai no 
degué perdre o fins i tot la seua mera preservació deixarà de ser 
possible.
Per altra banda, l’any 1932 es firmaven les normes ortogràfiques 
dites de Castelló, seguides durant quaranta anys sense problemes 
pels literats valencians. Posteriorment, des dels anys setantes, 
esta normativa ha sigut contestada per sectors culturals i polítics, 
encara que la majoria de la producció escrita en valencià ha con-
tinuat redactant-se d’acord amb aquelles normes primeres més o 
menys desenrotllades.
També hem de dir que, a l’empara de l’Estatut d’Autonomia i de 
l’autogovern que l’Estatut ha fet possible, hem assistit darrerament 



a una clara milloria en el nivell de consideració i de prestigi social 
del valencià, la qual cosa és una base favorable per a intentar amb 
optimisme el redreçament necessari de la nostra llengua,
a hores d’ara tan malmesa per l’abandó i la desídia. Dissortada-
ment, esta milloria es troba entrebancada pel conflicte esterilit-
zador que es perpetua entre nosaltres, especialment a la ciutat 
de València i la seua conurbació. Un conflicte sobre el nom, la 
naturalesa i la normativa de la llengua pròpia dels valencians que 
n’impedix la salut i que acumula les dificultats en el procés de re-
cuperació de la llengua que ens hauria d’identificar i d’unir com a 
valencians, en comptes de separar-nos.
Però, l’esterilitat del conflicte supera l’àmbit d’allò que és estricta-
ment lingüístic per a incidir negativament en la vertebració social 
del nostre poble. Perquè si, parlant ara en general, és veritat que la 
iniciativa individual i la competència, a tots els nivells, són compo-
nents insubstituïbles de la bona marxa d’una gran formació social 
qualsevol, també és igualment cert que cal alhora la base comuna 
d’uns referents col·lectius majoritàriament compartits, d’un fort 
sentiment de pertinença col·lectiva, d’una mínima solidaritat, per-
què aquella iniciativa individual i aquella competència puguen
ser socialment productives i no degeneren en un clima social in-
solidari i destructiu. De fet, si una comunitat política, com és ara 
la Comunitat Valenciana, vol alguna cosa més que subsistir en el 
concert de les altres comunitats polítiques, si vol afirmar la seua 
personalitat diferenciada, si vol reeixir i si vol progressar, caldrà 
que la part millor dels seus components individuals i col·lectius de-
senrotlle un ferm sentiment quotidianament operatiu de pertinen-
ça i lleialtat comunitàries. Justament, una llengua pròpia de cultu-
ra, el valencià en el nostre cas, viva al carrer i a les institucions, 
reconeguda com a tal per la societat que té la sort de posseir-la, 
és un element de gran valor a l’hora de conformar eixe sentiment 
comunitari antesala d’un futur social de progrés.
Però, ja ho hem dit adés: a hores d’ara, el valencià, la nostra llen-
gua, és sovint utilitzada com un motiu de discòrdia entre valencians, 
en comptes de ser el tret comunitari desitjable d’identificació i 
d’unió. S’ha de dir ací que la identificació mecànica que sovint 

s’ha fet entre llengua i nació, per una part i l’altra, no ha ajudat 
gens a clarificar la qüestió i a assentar-la sobre les bases d’una 
mínima serenitat i racionalitat. Cal, doncs, saber desactivar eixe 
conflicte socialment esterilitzant, perquè a més, en el món que 
ens ha tocat viure, el món de la globalització, dels mass media, 
i de l’escolarització generalitzada, una llengua de baix abast de-
mogràfic, envoltada de llengües potents, com és la nostra, corre 
el gran perill de desaparéixer en poc temps si li afegim la dificultat 
gratuïta d’un conflicte greument pertorbador que es prolonga en 
el temps sense una perspectiva clara de solució.
En funció de tot el que s’acaba d’argumentar, cal que la qüestió de la 
nostra llengua pròpia siga sostreta a partir d’ara al debat partidista quo-
tidià i esdevinga així l’objecte d’un debat seré entre els partits per tal 
d’arribar-hi als consensos més amples possibles. Al final d’eixe camí 
guanyaria la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els valencians.
Finalment, en l’esperit de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 
i en la perspectiva d’enfortir la nostra autoestima com a valencians, 
d’afirmar i de potenciar la nostra personalitat diferenciada, ha arri-
bat el moment de consensuar primer i aplicar després les mesures 
polítiques que cal prendre amb urgència per a promoure l’ús del 
valencià als més diversos nivells, creant a tal fi, si calia, els fòrums 
polítics previs on discutir i avaluar de manera conjunta aquelles 
mesures (les quals haurien de ser aprovades i aplicades per les 
instàncies pertinents: Corts Valencianes, Executiu, Diputacions i 
Ajuntaments). Unes mesures per a traure el valencià de la
situació marginal en què es troba en l’esfera pública, a fi de donar-
li un futur possible i digne, conjurant així el perill vertader d’una 
desaparició imminent.
Les mesures haurien de cobrir actuacions públiques com les que 
seguixen:

Reforçament de l’ensenyament del valencià i en valencià en 
tots els nivells educatius.
Programació essencialment en valencià en la televisió i la rà-
dio públiques valencianes.
Actitud exemplar de l’Administració valenciana en l’ús de la 
llengua, tant pel que fa a les aparicions públiques dels res-



ponsables polítics, com a la resta de les actuacions oficials 
(publicacions, publicitat, documentació administrativa...).
Política sistemàtica de promoció de l’ús del valencià en el 
comerç, en la publicitat en particular i en general en la vida 
econòmica.
Igualment en la indústria cultural: en el llibre, la premsa, el 
teatre, el cinema i, en general, en el món audiovisual.
Crida al món eclesiàstic perquè se sume en el seu àmbit a 
este impuls de valencianització.

Per acabar: tenim dos llengües oficials en la nostra Comunitat, 
el valencià i el castellà, ambdós realment usades pels ciutadans 
encara que siga d’una manera descompensada entre elles. Sor-
tosament, el castellà és una llengua tan estesa i potent interna-
cionalment que podem tranquil·lament promoure més i més l’ús 
del valencià entre nosaltres amb la tranquil·litat que al costat 
coneixem una segona llengua, també nostra, que ens facilita la 
comunicació internacional, sense haver de perdre així gratuï-
tament una part impagable de la nostra identitat com a poble 
diferenciat: la nostra llengua pròpia. Seria vertaderament una 
llàstima, però també una dimissió lamentable, que per manca de 
diàleg, o d’advertiment, o encara per una modernitat mal ente-
sa, deixàrem passar l’ocasió de preservar la llengua que durant 
tants segles ens ha identificat com a valencians.

El 23 de novembre del 83, ara fa dèsset anys, les Corts Valen-
cianes aprovaren, a Alacant, sense vots en contra, la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià. Els representants dels valencians 
concretaren en ella el pacte de convivència lingüística, en de-
senrotllar l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia, i atesa la «situació 
diglòssica consegüent a la situació de sotmetiment del valencià», 
assumiren com a objectiu la recuperació del valencià, «llengua 
històrica i pròpia del nostre poble» per «assolir l’equiparació 
efectiva amb el castellà i garantir l’ús normal i oficial dels dos 
idiomes en condicions d’igualtat». Des d’eixe moment s’encetà 
un procés de promoció de l’ús i ensenyament del valencià davall 
la direcció tècnica i la coordinació del Govern valencià «asses-
sorant totes les necessàries administracions públiques i parti-
culars, i adoptant les mesures que siguen per a fomentar l’ús i 
extensió del valencià».
El Consell Valencià de Cultura, en el seu dictamen sobre qüestions 
lingüístiques, de 13 de juliol de 1998, va enumerar sobre este 
procés tant els avanços com les necessitats en la recuperació 
del valencià. Pel que fa als progressos aconseguits, va assenya-
lar, entre altres: «quant a l’ús culte i oficial, estem millor que no 
hem estat en els darrers segles», «hem assistit darrerament a 
una clara milloria en el nivell de consideració i de prestigi social 
del valencià» i que les Normes de Castelló «han sigut el punt 
de partida, compartit pels valencians per a la normativització 
consolidada de la nostra llengua pròpia». Però referent a les 
necessitats: «esta milloria es troba entrebancada pel conflicte 
esterilitzador que es perpetua entre nosaltres, especialment 
en la ciutat de València i la seua conurbació sobre el nom, la 
naturalesa i la normativa de la llengua» i necessitada de noves 
«mesures polítiques», per la qual cosa va proposar «la creació 
d’un ens de referència normativa» i la urgència d’aconseguir els 



«consensos més amplis possibles» per a promoure «l’ús del va-
lencià als diversos nivells».
Atesos estos plantejaments, les Corts Valencianes aprovaren, el 16 
de setembre de 1999, la llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, i a hores d’ara ha sigut possible fer viable l’elecció per 
les Corts, per la majoria qualificada dels dos terços dels diputats, 
dels membres que la constituiran, atesa la proposta acordada entre 
els principals partits de l’arc parlamentari valencià.
Però atés el dictamen del Consell Valencià de Cultura, este acord 
sobre els components de la institució en demanda d’altres. Pri-
mer, el compromís dels membres de l’Acadèmia de ser fidels als 
«principis i criteris» establits en la llei de creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua.
Però, a més, és urgent generar d’altres acords dirigits a aprofundir 
en el procés de promoció d’ús del valencià en concretar, desen-
rotllar i actualitzar els manaments de la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià, l’objectiu bàsic de la qual té plena vigència, i alho-
ra els instruments que la llei assenyala per aconseguir-ho. Estem 
convençuts  que l’ensenyança i l’Administració són els principals 
vehicles de recuperació lingüística.
Després de 17 anys d’haver entrat en vigor, l’èxit d’una de les pri-
meres lleis de les Corts Valencianes, la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià (llei 4/1983), sembla escàs. La llei no ha donat els resultats 
esperats perquè s’ha aplicat, i molt dèbilment, només en el sector 
de l’ensenyança. En l’importantíssim apartat de l’ús del valencià, 
és a dir, de promoció i recuperació de la llengua, l’aplicació de la 
llei ha resultat insatisfactòria.
Conscients del fet que el valencià, llengua pròpia dels valencians, 
tal com va destacar en el seu informe de juliol de 1998 el Consell 
Valencià de Cultura, «corre el gran perill de desaparéixer en poc 
de temps» si no es prenen les mesures oportunes per part de les 
institucions i poders públics:
Volem acordar un marc compartit perquè la defensa i promoció 
de la cultura i de la llengua del nostre poble quede al marge de 
l’enfrontament partidista i es convertisca en una tasca comuna 
de tots els partits i totes les institucions. Volem, així, assumir el 

compromís de garantir la consecució dels principis que defén la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià a través de les actuacions i 
mesures concretes necessàries. Volem, en suma, fer realitat el 
coneixement i l’ús normal del valencià entre tots els ciutadans, 
per tal de mantindre un patrimoni cultural i lingüístic valuosíssim 
i irrenunciable per a tots els valencians per tal d’enfortir la convi-
vència i la vertebració social.

Reconeixement de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 1. 
de 1983 com a punt de partida per a l’extensió de l’ús nor-
mal del valencià en la nostra societat, i compromís de des-
plegar reglamentàriament la llei en els aspectes referits a 
l’ensenyament, l’ús en l’Administració, l’ús en els mitjans de 
comunicació, l’ús en tots els àmbits i activitats socials, inclòs 
especialment el de la vida política i parlamentària, el respecte 
a la toponímia valenciana o l’ús del valencià als tribunals de 
justícia, entre altres àmbits, d’acord amb l’esperit de la llei. En 
definitiva, es tracta d’afavorir decididament la promoció del 
valencià, per tal que puga arribar a estar al mateix nivell d’ús 
i prestigi que el castellà.
Aplicació de polítiques actives de les institucions públiques 2. 
existents a la Comunitat Valenciana per a ampliar el presti-
gi social del valencià, reforçar-ne l’ús i aconseguir la plena 
igualtat de l’ús de les llengües oficials de la Comunitat Valen-
ciana o equilingüisme. Per a esta finalitat caldrà crear una 
xarxa tècnica de personal preparat (tècnics en animació i 
normalització lingüística) amb els mitjans suficients per tre-
ballar de manera coordinada i eficaç des de diverses institu-
cions (ajuntaments, conselleries, etc.).
Garantir l’ús del valencià en totes les activitats oficials (de-3. 
claracions institucionals, publicacions, publicitat, comunica-
cions, documentació administrativa, etc.) de les institucions 
valencianes i, especialment, a les Corts Valencianes, a l’Admi-
nistració de la Generalitat Valenciana i a les Administracions 
locals, de manera que se’n faça un ús exemplar en els àmbits 
escrits i orals formals, que incidisca en un major prestigi del 
valencià davant el conjunt de la societat. Especialment es ga-



rantirà el compliment de la legalitat pel que fa a assegurar 
que qualsevol ciutadà puga rebre les comunicacions oficials 
i adreçar-se a l’Administració en valencià; i es tindrà especial 
cura a atendre les denúncies que es presenten si en cap cas 
s’incomplix la llei.
En el camp de l’ensenyança, cal garantir que tots els projectes 4. 
curriculars desplegats en els centres educatius (infantil, primà-
ria, secundària obligatòria i batxillerat) asseguren la consecu-
ció del primer objectiu general de cadascuna de les etapes, 
és a dir, el desenrotllament de les capacitats de comprensió i 
d’expressió oral i escrita en valencià i en castellà per igual. Es 
tracta de garantir el compliment de la llei i que la qualitat dels 
projectes lingüístics dels centres assegure la formació de ciu-
tadans bilingües que puguen emprar indistintament, sense cap 
tipus d’entrebanc ni de rebuig, qualsevol de les dos llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana, per poder aconseguir este 
objectiu caldrà desplegar mesures concretes, com són:

L'exigència del requisit lingüístic per a accedir a la do-
cència en centres públics, no com a mèrit, sinó com a 
condició necessària, dins el marc constitucional, prèvia 
a qualsevol participació en un procés de selecció. Esta 
mesura es basa en l'article 23.1.2.3.4 de la Llei d'Ús (els 
professors i les professores han de conéixer les dos 
llengües oficials i d'acord a les seues tasques docents) 
sempre respectant la legalitat vigent i els drets del ciu-
tadans.
La generalització dels programes d'ensenyament en 
valencià (per a valencianoparlants i per a castellano-
parlants) per ser els únics models que s'han mostrat 
eficaços per a aconseguir un coneixement suficient i 
equivalent de les dos llengües.
El suport econòmic a l'edició de materials en valencià que 
omplin les carències actuals (materials curriculars per a 
optatives, per a les assignatures de batxillerat, etc.).
Planificació de recursos humans, organitzatius i econò-
mics especials per atendre la integració lingüística dels 

xiquets immigrants que s'incorporen per primera vegada 
al nostre sistema educatiu.
Desenrotllament de plans especials d'alfabetització 
d'adults i de valencianització dels castellanoparlants i 
dels immigrants.

Política de col·laboració en matèria cultural i docent en la 
resta de comunitats autònomes d'Espanya.

Garantir que la Televisió Valenciana responga als objectius que 5. 
van orientar la seua creació, la qual cosa exigix que la progra-
mació es faça preferentment en valencià, en els dos canals, ja 
que els valencians ja tenen garantida una oferta en castellà a 
través de dos canals públics (TV1 i TV2) i de diversos canals 
privats. També, el respecte als principis fundacionals obliga a 
dissenyar una programació de qualitat que contribuïsca a la 
construcció d'una societat democràtica, tolerant, dialogant i 
educada. Altres mesures que caldrà dur endavant seran:

La formació lingüística i l'exigència de rigor dels treballa-
dors, especialment els que apareixen en públic: presen-
tadors, locutors, redactors.
La producció de programes amb finalitat educativa que pu-
guen ser referència per a les televisions comarcals i locals.
Programes educatius per a l'aprenentatge i l'ús correcte 
del valencià i programes de foment del coneixement de 
l'ús cultural de la nostra llengua.
L'ajuda a les televisions comarcals i locals perquè de-
senrotllen la seua programació en valencià.

Suport decidit a l'ús del valencià en les indústries culturals o 6. 
socials que tenen la llengua com a vehicle d'expressió (llibre, 
premsa, cinema, teatre, Internet, audiovisuals, etc.), dotant 
una xarxa de tècnics que puga donar el referit impuls (article 
25.4 de la Llei d'Ús) i donant suport econòmic a través d'aju-
des, beques, etc., als projectes que ajuden a valencianitzar 
el nostre entorn. En els mitjans de comunicació s'impulsaran 
programes que relacionen el fet lingüístic valencià amb la 
història, la geografia, la literatura, la cultura popular, l'ono-
màstica, etc., pròpies dels valencians.



Polítiques sistemàtiques de promoció de l'ús del valencià en 7. 
les activitats socials dels grups, associacions i entitats que 
vertebren la societat civil valenciana (partits, organitzacions 
empresarials, sindicats, ONG, fundacions, associacions cívi-
ques). (Article 33. Llei d'Ús)
Impuls i reforçament de la promoció continuada del valencià 8. 
en les activitats econòmiques i comercials i, especialment, en 
publicitat, informació als clients, etiquetatge. S'incentivaran els 
professionals i les empreses privades perquè facen ús normal 
del valencià.
Les activitats d'oci i esports, per ser aquelles relacionades en 9. 
les persones més joves, tindran un tractament molt contun-
dent en la promoció i ús del valencià.
Impulsar i aplicar polítiques que asseguren l'atenció dels 10. 
drets lingüístics dels ciutadans en l'Administració de Justícia, 
tal com contempla l'article 12.1.2 de la mencionada Llei d'Ús.
Donar suport a les universitats que decidisquen dur endavant 11. 
projectes de normalització lingüística, dotant-les amb parti-
des pressupostàries especials per dur endavant els plans que 
estenguen l'ús del valencià en els àmbits científics i universi-
taris. Creació de lectorats de llengua, literatura i cultura va-
lencianes en la resta d'Espanya i en l'estranger, que contribuïs-
quen al coneixement de la nostra comunitat autònoma.
Es facilitarà als immigrants i residents mitjans i incentius per-12. 
què puguen tindre un coneixement passiu i, preferiblement, 
actiu del valencià.
Creació d'una comissió parlamentària a les Corts Valencianes que:13. 

Analitze com s'aplica la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
Elabore un llibre blanc sobre l'ensenyança del valencià i 
el seu ús.
Propose mesures correctives sobre el desequilibri lingüístic.

Garantir l'autonomia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 14. 
perquè puga complir els objectius que recull la Llei de les Corts 
Valencianes que regula la seua creació, de forma que la refle-
xió sobre la llengua es desenvolupe al seu si, es mantinga es-
trictament dins de l'àmbit científic, el lingüístic i el tècnic.

A partir d’estes dades cal tindre present la complexitat dels dife-
rents factors que condicionen l’estatus sociolingüístic del valen-
cià, així com els canvis culturals i sociolingüístics que es preveuen 
en la nostra societat. En conseqüència, convé evitar tant el pessi-
misme com l’optimisme desmesurats, segons els quals el futur de 
la llengua és incert.
A este respecte, es podrien plantejar una sèrie de qüestions, com
ara si s’ha frenat el procés de minorització del valencià que es
detectava l’any 1983 quan es va aprovar la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià; si es va cap a la substitució definitiva del valencià o
s’està en el camí del redreçament; quines iniciatives convindria
adoptar; quines tindrien una bona acceptació cívica, i quina políti-
ca lingüística caldria aplicar perquè les mesures foren eficaces.
Com a resposta, hi ha diverses declaracions públiques d’una 
importància i representativitat significatives. En este sentit, és 
rellevant el que es declara en el Dictamen sobre qüestions lin-
güístiques (1998) del Consell Valencià de Cultura: «La situació 
del valencià és certament paradoxal [...] quant a l’ús culte i ofici-
al [...] estem millor que no hem estat en els darrers segles [...]; en 
canvi, quant a l’ús popular, no sembla que assistim a cap tipus de 
represa [...] Si continuem en una situació de desafecció lingüísti-
ca [...] la mera preservació deixarà de ser possible.»
També és important el que s’indica en el Pacte pel Valencià dels
grups majoritaris de les Corts Valencianes (14 de juliol del 2001): 
«La llei no ha donat els resultats esperats perquè s’ha aplicat, i 
molt dèbilment, només en el sector de l’ensenyança [...] en la pro-
moció de l’ús ha resultat insatisfactòria, i el valencià [...] corre el 
gran perill de desaparéixer en poc temps.»
Finalment, també l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el 
XX aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (20 de 



novembre del 2003), va observar que: «a pesar que hi ha hagut 
etapes i ritmes d’aplicació diferents, el balanç general és po-
sitiu, bé que encara no satisfactori.» Esta declaració instituci-
onal assenyala, a més, la importància del Pacte pel Valencià i 
assumix els seus plantejaments (com ja havia fet en la decla-
ració del 23 de juliol, a propòsit de la constitució dels òrgans 
de representació i de govern dels valencians); a més, afirma 
que perquè este pacte siga efectiu cal eixamplar- lo: «Cal, de 
nou i com sempre, el concurs de tota la societat valenciana.» 
I oferix la seua col·laboració per a contribuir a esta empresa 
col·lectiva.
Estes declaracions són cabdals per a tractar d’assolir un gran 
pacte cívic pel foment del valencià, ja que és evident que el pro-
cés que es va iniciar amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
necessita un nou impuls, al front del qual ha de tindre un paper 
fonamental el Govern Valencià.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, recollint aportacions diver-
ses i com a conseqüència dels resultats de l’enquesta, considera 
pertinent proposar algunes iniciatives que, a este respecte, cal-
dria dur a terme:

Fomentar, des de la Generalitat Valenciana, la coordinació de 1. 
les diferents administracions públiques per a dissenyar actua-
cions conjuntes per al foment del valencià.
Dissenyar i realitzar actuacions dirigides a augmentar la sen-2. 
sibilitat social respecte al fet plurilingüe de la societat valen-
ciana i europea, i a propiciar una actitud positiva i comprome-
sa amb la promoció de l’ús del valencià.
Promoure, des de l’Administració pública, l’elaboració d’estu-3. 
dis sociolingüístics i actualitzar-los periòdicament, a fi de plani-
ficar actuacions de foment del valencià basades en fets reals.
Difondre els acords normatius i el model de llengua de l’Aca-4. 
dèmia Valenciana de la Llengua, l’ens oficial de referència 
normativa del valencià.
Potenciar la participació social per a aprofundir en el com-5. 
promís pel valencià i en el seu foment.

Garantir el dret dels ciutadans a usar el valencià i a ser atesos 6. 
en valencià en tota l’Administració pública, assegurant a este 
efecte la capacitació lingüística adequada dels funcionaris i 
treballadors públics.
Definir el perfil lingüístic dels llocs de treball de l’Administra-7. 
ció pública i establir el sistema per a accedir-hi garantint els 
coneixements bàsics de valencià.
Impulsar actuacions perquè s’establisca entre totes les admi-8. 
nistracions una xàrcia de tècnics de dinamització i de promo-
ció de l’ús del valencià.
Difondre els drets lingüístics reconeguts en l’ordenament jurídic 9. 
i garantir l’assessorament i la defensa jurídica dels valenciano-
parlants a través d’un organisme integrat en la Sindicatura de 
Greuges.
Incentivar els sectors socials que s’incorporen al procés de 10. 
normalització lingüística i que adopten preferentment l’ús del 
valencià.
Establir, en totes les administracions, uns criteris d’ús de les 11. 
dos llengües oficials i aprovar reglaments de promoció del va-
lencià.
Determinar si els diferents models d’escolarització garantixen 12. 
que, en concloure els estudis obligatoris, els alumnes coneixen 
les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana de mane-
ra suficient i en condicions d’igualtat i, en cas contrari, aplicar 
criteris eficaços per a corregir les possibles deficiències que 
s’hi observen.
Donar suport especial als programes d’escolarització que te-13. 
nen el valencià com a llengua bàsica d’ensenyança.
Catalogar els llocs de treball d’Educació Infantil, Primària i Se-14. 
cundària com a bilingües, i garantir que tot el professorat que 
els ocupe tinga un coneixement suficient i adequat de valencià 
oral i escrit.
Dotar els centres de Secundària, Batxillerat i cicles formatius 15. 
amb el professorat suficient per a cobrir l’ensenyança en va-
lencià, i que eixe procés tinga continuïtat en la universitat, a fi 



que els alumnes que opten a estudiar-hi en valencià ho puguen 
fer efectiu.
Incloure les titulacions universitàries específiques dels estu-16. 
dis superiors de valencià, així com les equivalències corres-
ponents a altres titulacions homòlogues, en els certificats de 
coneixement de valencià del professorat.
Donar suport a les associacions cíviques que treballen per 17. 
l’ensenyança en valencià.
Donar suport a l’elaboració i edició de materials didàctics 18. 
en valencià.
Donar suport a l’edició de llibres en valencià i promoure cam-19. 
panyes per incentivar-ne la lectura.
Oferir cursos de valencià per a les persones adultes en gene-20. 
ral i per als treballadors del sector de servicis.
Realitzar campanyes especials de cursos de valencià dirigits 21. 
als immigrants nouvinguts.
Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüística en els 22. 
sindicats, empreses, organitzacions patronals i entitats similars.
Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en en-23. 
titats bancàries i en caixes d’estalvi, en organitzacions so-
cioeconòmiques i en entitats esportives.
Fer una crida a totes les confessions religioses perquè donen 24. 
un impuls decidit al procés de valencianització, sobretot en la 
relació amb els fidels.
Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció 25. 
i ús del valencià impulsades pels diferents col·lectius cívics.
Fer que RTVV siga un verdader instrument de foment del va-26. 
lencià, propiciant que use més un valencià adequat a la situa-
ció comunicativa i que augmente les hores de programació 
en esta llengua.
Fomentar la publicitat en valencià i ajudar la premsa i els altres 27. 
mitjans de comunicació que s’editen o s’expressen en valencià.
Propiciar indústries culturals en valencià i ajudar les en-28. 
titats socials que prioritzen l’ús del valencià en les seues 
actuacions, especialment en les activitats predilectes dels 
jóvens.

Assegurar l’adequada formació lingüística en valencià dels tre-29. 
balladors i treballadores dels mitjans de comunicació, especial-
ment els editors, periodistes, guionistes, locutors i presentadors.
Proporcionar programes educatius i d’entreteniment en va-30. 
lencià a les diferents televisions comarcals i locals.
Donar suport a les empreses de producció i distribució audio-31. 
visual en valencià.
Ajudar la premsa escrita en valencià, tant si és en format im-32. 
prés com digital.
Incentivar la creació de productes culturals en valencià en 33. 
qualsevol suport tecnològic.
Valencianitzar plenament la senyalització viària i la retolació 34. 
pública i privada.
Propiciar que els grups polítics assumisquen que els repre-35. 
sentants del poble en les diferents institucions han de conéi-
xer el valencià, usar-lo i fomentar-lo.
Coordinar-se amb les comunitats autònomes amb llengua 36. 
pròpia per a potenciar conjuntament els drets lingüístics en 
l’àmbit de l’Estat i en l’àmbit europeu.
Coordinar-se amb les comunitats autònomes del nostre àmbit 37. 
lingüístic per a potenciar i enriquir la llengua que compartim.
En col·laboració amb el govern de la Generalitat i amb el go-38. 
vern d’Espanya, promocionar la realitat lingüística valenciana 
en la resta de l’Estat i en l’àmbit internacional.

Estes propostes podrien ser un referent per a «concretar, desple-
gar i actualitzar els manaments de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, l’objectiu bàsic de la qual té plena vigència», tal com 
declararen els grups parlamentaris de les Corts Valencianes que
van firmar el Pacte pel Valencià amb motiu de l’elecció dels mem-
bres de l’AVL.
A fi que la societat valenciana avance en la seua autoestima i en 
la consideració i potenciació del valencià com a principal senya 
d’identitat, cal arribar a formalitzar un gran pacte cívic, polític i 
social, i convindre que qualsevol element que no contribuïsca 
a fer del valencià una senya d’identificació comunitària i d’unió 
entre els valencians, entrebanca la recuperació de la nostra 



identitat com a poble. Només si es crea esta nova situació serà 
possible donar un nou impuls al foment del valencià. Les diver-
ses propostes que s’han mencionat poden ser, per tant, la base 
d’un programa de futur on puguen convergir tots els valencians 
que volen que la nostra llengua continue sent un instrument de 
convivència. Finalment, és oportú recordar la declaració institu-
cional del Ple de l’AVL (23 de juliol del 2003) que es va fer a pro-
pòsit de la constitució dels òrgans de representació i de govern 
dels valencians.
Es dirigia «a les Corts Valencianes, al Govern Valencià, a les dipu-
tacions provincials i ajuntaments de la Comunitat Valenciana». En
esta declaració, després de valorar positivament el Pacte pel 
Valencià i de recordar els principals compromisos pendents, es 
concloïa: «És el moment de donar un nou impuls al foment de l’ús 
del valencià amb actuacions unitàries de les nostres institucions 
dirigides a potenciar l’estima de la societat valenciana per ella 
mateixa i per la seua llengua pròpia, tractant que tots els que vi-
vim i treballem a la Comunitat Valenciana visquem en harmonia, 
amb voluntat de fer del valencià un instrument de convivència.»
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua reitera una vegada més el 
seu compromís institucional de col·laborar en tota classe d’accions 
positives conduents a aconseguir la normalització plena del va-
lencià en tots els àmbits de la nostra societat, i exhorta tots els 
valencians a sumar-se a este projecte cívic.

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Secció de Foment de l’Ús del Valencià
29 de juny del 2005



RAFAEL NINYOLES MONLLOR

Nuestra contribución quiere enfocar la evolución del valenciano a partir de los factores de orden social, 
económico y territorial que han estado presentes durante los 25 años de vigencia de la LUEV. Con este 
propósito, se trazan los distintos períodos en que la interrelación de estos factores —sociales, económi-
cos y lingüísticos— cobra, con características propias, una particular significación. Se señalan algunos 
de los componentes valorativos e ideológicos que, junto a los cambios materiales, han concurrido en el 
despliegue de las distintas políticas lingüísticas y del proceso social de normalización.

MANUEL ALCARAZ RAMOS

El trabajo analiza los principales rasgos de la regulación jurídica de las lenguas en la CV. Para hacerlo, 
empieza aludiendo a las novedades que en materia de oficialidad lingüística comportó la CE de 1978 y los 
criterios que estableció para la aceptación de lenguas cooficiales distintas al castellano. Así, el complejo 
normativo del artículo tres de la CE se convierte en el terreno de juego para cualquier política de desarrollo 
de las lenguas propias de las comunidades autónomas. No obstante, la interpretación de cuanto indica ese 
artículo no siempre ha sido pacífica y las STC han debido precisar numerosas cuestiones.
Todo eso ha incidido en la regulación del valenciano como lengua propia y cooficial en la CV, que ha tenido 
dos momentos especialmente notables: la aprobación del EACV en 1982 y la reforma de 2006. Los análisis 
que se hagan de estos textos no pueden dejar de lado las dificultades de índole política e identitaria que, 
desde la Transición, planean sobre la lengua de los valencianos, circunstancia que, en muchos casos, supo-
ne un lastre para los procesos de normalización lingüística. No obstante, tanto los textos estatutarios como 
las normas que los despliegan —en particular la LUEV y, después, la Ley de Creación de la AVL— han ido 
abriendo las puertas a mejoras diversas, a la promoción del valenciano y, en definitiva, al reconocimiento 
pleno de esta lengua como cooficial, con sus implicaciones en materias decisivas como la enseñanza o 
el funcionamiento de las administraciones públicas radicadas en la CV. A pesar de todo, subsisten ciertas 
cuestiones problemáticas: la más importante es la ausencia de reconocimiento legal del valenciano como 
parte constitutiva de la lengua conocida académica e internacionalmente como catalán.

BALTASAR VIVES 

El valenciano es la lengua histórica de los valencianos, que había sido objeto de prohibición y menospre-
cio desde el 29 de junio de 1707, cuando el rey Felipe V firmó el Decreto de Nueva Planta y dejó sin efecto 



la representatividad de las instituciones propias del Reino de Valencia, después de haber librado una 
guerra, la Guerra de Sucesión, y de haberlo ocupado militarmente. 
Han pasado casi trescientos años en los que hemos sufrido todos los embates y obstáculos posibles para 
que dejáramos de hablar nuestra lengua, y no lo han conseguido. Y ahora, en este siglo que acabamos de 
cerrar, tras una larga noche de dictadura franquista, hemos vuelto a recuperar el estatus de lengua propia 
de la Generalitat y lengua oficial, junto al castellano, gracias al Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados al amparo de la Constitución 
Española de 1978, que consagró la llegada de la democracia a España.
La fecha clave de esta recuperación lingüística tan importante fue el 17 de noviembre de 1983, cuando se 
aprobó sin ningún voto en contra, en la ciudad de Alicante, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. A 
partir de aquí, se inicia el camino hacia el reencuentro de nuestra historia y la recuperación del estatus 
de la lengua del pueblo, que no hace mucho pintaba clandestinamente en las paredes aquello de: «Parlem 
valencià» (Hablamos valenciano) y «Valencià a l’escola» (Valenciano en la escuela).

VICENT SATORRES CALABUIG

Este artículo recoge, a modo de balance, las actividades más relevantes de la promoción del valenciano 
durante el período 1995-2007, una etapa que se inaugura en 1995, con el triunfo del Partido Popular en las 
elecciones autonómicas a las Cortes y que produciría un cambio en el Gobierno de la Generalitat. 
Una de las principales actividades ha sido la organización de los cursos de valenciano en las adminis-
traciones públicas, para los empleados públicos de la Generalitat y para los del Estado, así como cursos 
para personas adultas en centros de titularidad de la Generalitat y en centros municipales. Continúa el 
artículo con una breve descripción de los Cursos de Verano que se organizan desde hace 25 años y de los 
primeros cursos de autoaprendizaje de valenciano a través de Internet.
En el apartado siguiente, se describe la actividad de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, 
como organismo de acreditación de los conocimientos de valenciano, que ha llegado a registrar 1.015.150 
inscripciones. Continúa el artículo con la descripción de la aplicación de los programas de educación bi-
lingüe en el ámbito educativo, la evolución de centros y del alumnado en los programas de enseñanza en 
valenciano y la introducción de un programa que incorporará un idioma extranjero como lengua vehicular. 
Se explica la importancia que tiene el nivel de competencia lingüística en valenciano del profesorado, la 
evolución y las plataformas de formación.
Otro apartado está dedicado a los muchos materiales elaborados para promocionar el uso y el conocimi-
ento del valenciano. Entre estos materiales, se ha dedicado un apartado al programa Salt: descripción, 



elaboración, implementación y actualizaciones, como referente de la traducción automática castellano-
valenciano y valenciano-castellano.
Se ha dedicado otro apartado a explicar las diversas ayudas a la promoción del valenciano en todos los 
ámbitos, fiestas, asociaciones, organizaciones profesionales, sindicatos, universidades, etc., así como 
también las subvenciones a la traducción, a la producción audiovisual y al teatro, la colaboración con 
organizaciones en la difusión y la promoción del valenciano y las campañas de promoción «Valencià, clar 
que sí!» (Valenciano, ¡claro que sí!) y «En valencià, naturalment» (En valenciano, naturalmente).
Se ha incluido al final la relación de los trabajos y estudios sociolingüísticos, realizados por la Generalitat, 
y un resumen de los trabajos prioritarios del Plan de Estudios del Valenciano Actual.
Finalmente, el artículo acaba con las actividades más relevantes de promoción del valenciano en el 
exterior.

XAVIER SANJUAN I MERINO

A lo largo del período que va desde los inicios de la introducción de las medidas de fomento del cono-
cimiento y del uso del valenciano previstas en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano hasta la ac-
tualidad, el porcentaje de población que entiende el valenciano ha quedado estancado. En cambio, se 
ha producido un descenso importante en la capacidad de hablarlo y más aún en su uso efectivo. Por el 
contrario, la capacidad de leerlo y de escribirlo ha experimentado un notable incremento. La evolución, 
sin embargo, no ha sido lineal: hay que considerar por lo menos dos subperíodos. El primero va desde el 
año 1985 hasta el 1995, y en su transcurso se constata un incremento continuado del conocimiento del 
valenciano, así como, hasta 1992, del uso y del apoyo social a su proceso de extensión. Entre esa fecha 
y el año 1995 continúa aumentando el conocimiento, pero ya se advierten signos de cambio de tenden-
cia: en el momento de realización del trabajo de campo de la encuesta que nos proporciona la infor-
mación correspondiente (ligeramente anterior a las elecciones autonómicas que marcarán una nueva 
etapa política) baja la percepción social del incremento del uso con respecto a los años precedentes, 
así como el apoyo al proceso de extensión, y se produce un estancamiento de su uso efectivo. Entre 
1995 y 2005 el descenso en el conocimiento oral y en el uso del valenciano es muy importante, mientras 
que continúa subiendo la capacidad de lectura y escritura. También disminuye, aunque no de manera 
muy importante, la proporción de población partidaria al aumento de la utilización del valenciano. No 
obstante, hay que decir que parece que el descenso se ha producido especialmente hasta el año 2001 
y a partir de entonces se ha entrado en una situación de relativa estabilización. Esta evolución se ha 
visto influida, pero no determinada, por los cambios demográficos recientes y reclama un análisis más 
profundo que el actual en relación con las importantes variaciones sociales, económicas, culturales y 
políticas registradas a lo largo del período. 



BRAULI MONTOYA

El capítulo expone el avance de los resultados de una investigación sobre el proceso de interrupción 
de la transmisión intergeneracional del valenciano en el ámbito familiar. Después de pasar revista a los 
antecedentes del fenómeno, que nos hacen retroceder hasta el siglo XVI, cuando la nobleza valenciana 
deja de usar el valenciano con sus descendientes, se entra en el inicio contemporáneo del proceso, que 
tiene lugar a partir de la década de los años treinta del siglo XIX, en el seno de la burguesía de la ciudad 
de Valencia. El fenómeno se extiende después entre los sectores acomodados de las ciudades medias: 
en Alacant desde mediados del siglo XIX, y en Alcoi, Castelló de la Plana y Elx en el cambio de siglo, del XIX 
al xx. De aquí se difunde al resto del territorio, especialmente en los ámbitos semiurbanos, de entre los 
que se han escogido para el estudio las localidades de Borriana, Sagunt, Burjassot, Alzira, Gandia, Petrer, 
Elda, Sant Vicent del Raspeig y Guardamar. El proceso se repite, normalmente, en cada localidad en los 
mismos términos: el fenómeno se introduce a través de la clase alta, desde donde baja por la pirámide 
social hasta cubrir los otros grupos sociales. Paralelamente, y con pocas excepciones, en todos los ám-
bitos urbanos estudiados se produce una expansión urbana que va desde el centro de la población hacia 
los barrios periféricos. Asimismo, en la mayor parte de las localidades se detecta en los últimos años el 
fenómeno inverso: la revernacularización, que consiste en la recuperación del valenciano en el seno de 
familias que no habían recibido la transmisión de sus antepasados.

ANSELM BODOQUE

En todas las políticas públicas, tanto en las educativas como en las sanitarias, lingüísticas o de cualquier 
otro tipo, los gobiernos ocupan una posición central y, sobretodo, tienen también una función de ejemplo 
y espejo del compromiso del gobierno con las políticas públicas que dicen prometer. En el Estado español, 
las políticas lingüísticas que centran la atención en las lenguas diferentes a la castellana dependen, esen-
cialmente, de la voluntad política de los gobiernos autonómicos y, en nuestro caso, del Gobierno valenci-
ano. En consecuencia, conocer los rasgos básicos de las políticas lingüísticas aplicadas por el Gobierno 
valenciano en el ámbito interno y en el funcionamiento cotidiano de los órganos de gobierno y de la Ad-
ministración valenciana, así como en todas las administraciones y ámbitos públicos que están presentes 
en el territorio valenciano, dice mucho de las características y la intensidad de las políticas lingüísticas 
valencianas, tanto en el ámbito político-administrativo como en el resto de aspectos y ámbitos sociales. 
Por ello, el objeto de este trabajo es analizar las políticas lingüísticas valencianas en los ámbitos de Go-
bierno y de las administraciones públicas presentes en la Comunidad Valenciana. Partimos de los usos 



lingüísticos internos del Gobierno valenciano y la atención e importancia que esta institución ha dado a la polí-
tica lingüística dentro del conjunto de las políticas públicas, para comprobar que, más allá de la retórica oficial, 
la política para recuperar el uso oficial normal del valenciano ha sido una preocupación secundaria y poco 
sistemática. Posteriormente, se analizan las actuaciones impulsadas por el Consell en el ámbito de la Adminis-
tración pública de la Generalitat, en las administraciones locales y en las de ámbito estatal y justicia y se llega a 
la conclusión de que, en general, no han ido mucho más allá de una normalización de la rotulación pública de los 
departamentos, de favorecer el aprendizaje voluntario del conocimiento del valenciano entre los funcionarios 
y del respeto genérico al derecho de los ciudadanos a ser atendidos por las administraciones públicas en la 
lengua oficial que desean. Finalmente, el autor trata un aspecto que es responsabilidad de los poderes públicos 
y que tiene una carga simbólica importante en cualquier sociedad, como es la toponimia, y constata que la mera 
valencianización modernizada del nombre de los municipios ha sido asimilada en la figura jurídica de cambio 
de nombre y que el proceso de este cambio de nombre es bastante lento y aún hoy, después de más de treinta 
años de democracia, hay un porcentaje notable de municipios con los nombres castellanizados o con formas 
ortográficas arcaicas. 

TUDI TORRÓ

La Comunidad Valenciana está muy condicionada por su realidad sociolingüística, con dos territorios claramen-
te diferenciados en la LUEV, uno de predominio lingüístico valenciano y otro de predominio lingüístico castella-
no, lo que hace que la aplicación de un modelo bilingüe sea, en muchos casos, compleja y conflictiva.
Sin embargo, y a la vista de los resultados, podemos deducir cuál ha sido el nivel de compromiso de la admi-
nistración educativa valenciana en lo relativo a posibilitar todos los objetivos planteados por la Ley de Uso y 
Enseñanza del Valenciano. 
Podemos manifestar, sin miedo a equivocarnos, que no se han alcanzado los mínimos deseables por lo que res-
pecta al uso y la enseñanza del valenciano, ya que no se cumple ni se ha hecho cumplir la legislación vigente. No 
podemos hablar de desempeño de la Ley si 25 años después de su publicación la enseñanza en valenciano solo 
llega al 24% del alumnado.
Debemos lamentar, asimismo, que durante todos estos años la mayor parte del alumnado de las zonas hispano-
hablantes haya pasado toda su escolaridad obligatoria sin conocer ni aprender una de las dos lenguas oficiales. 
Esta situación no ha hecho más que perpetuar la división entre valencianos bilingües (valenciano y castellano) 
y valencianos monolingües (únicamente en castellano). 
Constatamos que, de todos los datos presentados, los más sorprendentes son los de la escuela concertada, 
tanto por lo que respecta a la oferta de centros como a la demanda del alumnado en los programas PEV/PIL. No 
hay ninguna duda de que estamos ante una doble red consolidada: centros públicos en valenciano – centros 
concertados en castellano. 



En cuanto al uso, no se puede recuperar una lengua si la gente no sabe hablarla. Debemos reconocer que si 
el futuro del valenciano en la escuela pasa insoslayablemente por el futuro del valenciano en la sociedad, aún 
queda muy por hacer. Es imprescindible que la Administración valenciana se tome muy en serio la legislación 
vigente y se afane en definir una política de planificación lingüística en la línea que los colectivos y los profe-
sionales comprometidos demandan. 

JOSEP OCHOA

El trabajo analiza las exigencias jurídicas en cuanto al uso del valenciano en notarías y registros públicos es-
tatales, y toma como punto de partida el hecho de que se incide sobre la competencia estatal en materia de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 148.1.8 CE). En particular, se apuntan las novedades del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 2006, se señalan sus limitaciones y se constata el escaso 
uso del valenciano en estos ámbitos. 
Para superar esta situación negativa, se propone la puesta en marcha de una verdadera acción sectorial de 
normalización lingüística y de una acción política de fomento, así como la aplicación de cambios normativos 
necesarios en el marco de las competencias de la Generalitat Valenciana. Con todo, es destacable como, 
entre les estrechos márgenes de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, han sido suficientes 25 años 
para poder hacer algunas cosas, si bien esto no se ha traducido en un significativo uso del valenciano en 
las notarías y registros públicos estatales no administrativos. Este ámbito es singularmente sensible, ya que 
afecta a la vida de los valencianos (contratos, testamentos, sociedades mercantiles, etc.) en la medida en 
que sirve para hacer constar, justamente, la seguridad jurídica y fe pública en que se traducen las inscripcio-
nes o documentos, y poder así visualizar, de cara al futuro, el uso normal de la lengua propia de la Comunidad 
Valenciana.

EZEQUIEL CASTELLANO

Desde el análisis de la realidad actual, el trabajo propuesto sobre la situación del valenciano en los medios de 
comunicación no es más que una aportación simple a la situación poliédrica que en estos momentos se vive 
en la Comunidad Valenciana en relación con la definición del espacio comunicativo propio y los hábitos que la 
sociedad valenciana tiene ahora mismo para configurar su marco informativo.
No resulta fácil encontrar este espacio comunicativo en que el valenciano debe constituir su marco referencial. 
De entre todos los sistemas posibles, es el campo de Internet el lugar donde se encuentran más propuestas 
informativas en nuestra lengua.
La radio valenciana sufre una absoluta dependencia de lo que se programa en Madrid y la televisión autonó-
mica se encuentra en minoría lingüística a pesar de haber sido aprobadas las nuevas concesiones de TDT, 



que han caído en manos de empresas muy poco sensibles a la realidad lingüística valenciana. El canal público 
valenciano atenta continuamente contra el vehículo lingüístico que debería emplear según la normativa vigente 
y deja al segundo canal de televisión la tarea lingüística que debería aplicar en ambos.
Ninguna agencia de noticias redacta sus informaciones en valenciano, y la lengua escrita se encuentra única 
y exclusivamente en los dos semanarios existentes (El Punt y El Temps) y en las páginas que aparecen en los 
boletines de información municipal de según qué ayuntamientos de color progresista en las publicaciones pe-
riódicas existentes en algunas comarcas valencianas (Crónica de Ontinyent, etc.).
La publicidad no acaba de ver claro el mercado valenciano, y un altísimo porcentaje de la producción que se 
realiza es casi en exclusiva en castellano. Ni la radio pública autonómica ni la televisión han conseguido hacer 
creer la necesidad de producir anuncios en valenciano, aunque sea para consumo propio. Únicamente los 
anuncios institucionales se emiten en valenciano, pero no todos y no siempre.
En relación con el cine, la música y el teatro, la excepción se encuentra en la producción musical y en la proli-
feración de grupos y formaciones musicales jóvenes que apuestan por transmitir su mensaje en valenciano, a 
pesar de la poca o nula ayuda que reciben de las instituciones públicas valencianas y de la falta de proyección 
pública que se hace en la radio o en la televisión autonómica, dependientes de la Generalitat Valenciana.
El mercado de los medios de comunicación en valenciano atraviesa un período de cambios, como sucede en 
todos los países desarrollados. Disminuye la audiencia de la prensa, la radio y la televisión convencionales y 
aumenta el uso de Internet y los lectores de la prensa gratuita.
Asistimos al fin de los medios de comunicación de masas. Las nuevas tecnologías abren una nueva era para la 
ecología de la comunicación, en que convivirán los procesos de comunicación local y los procesos de comu-
nicación global. El nuevo sistema tecnológico transforma las culturas, las hace más homogéneas, aunque en 
algunos casos y, según como, las refuerza en sus particularidades. Hay una globalización de la comunicación, 
pero una identificación creciente de la cultura. 
Internet, por un lado, y la multitud de emisoras locales por todo el territorio crean una cultura de comunicación 
desde la gente, que amplía el espacio de la comunicación autónoma. Seguramente es desde este espacio desde 
donde se deben hacer propuestas atractivas para continuar perfilando el espacio comunicativo valenciano.

MANUEL ROMERO

En este estudio se presenta una radiografía de la edición valenciana en valenciano, mediante la lectura de los 
estudios de comercio interior del libro que se realizan desde 1999. De estas series estadísticas, se hará una lectura 
objetiva que nos dará una visión detallada de su evolución en casi una década y del estado actual de la oferta.
Como se pretende hacer una fotografía de la realidad de la edición en valenciano y de su evolución, la lectura de 
estos estudios será provechosa porque el objetivo central de estas investigaciones es determinar la facturación 
de las empresas editoriales privadas de la Comunidad Valenciana en el comercio interior, así como conseguir 
un mejor conocimiento de la oferta de libros y de su comercialización, sobretodo, por lo que respecta a la edi-
ción en valenciano. El número de títulos editados al año, los títulos que las editoriales mantienen en catálogo, 
la cifra de ejemplares vendidos y la distribución de estas cifras según las materias editoriales permitirán tener 



una visión cualitativa del mercado del libro en la Comunidad Valenciana y en valenciano. La ocupación del sec-
tor, la distribución geográfica de la producción y de la venta de libros, el precio medio de éstos, los canales de 
comercialización, la cantidad global pagada por derechos de autor y la cantidad destinada a promocionar sus 
fondos son los capítulos que analizan estos estudios.
Otra parte fundamental del mundo del libro, la que da sentido a toda una industria, es el lector. Periódicamente 
se elaboran estudios de hábitos de lectura y de compra de libros. ¿Cuál es su idioma habitual de lectura? Y 
además, ¿lee en otras lenguas? Se buscarán las respuestas a estas preguntas.
Finalmente, se demostrará que son necesarias más ayudas a la edición en valenciano para situarnos en pará-
metros equiparables a las industrias editoriales de otras comunidades con lengua propia. 

JOSEP LLUÍS SIRERA

A pesar de la larga trayectoria del teatro en valenciano durante el siglo xx, y a pesar también de los intentos de 
normalización de los años sesenta y setenta, hasta los años ochenta el mundo del espectáculo no empezó a plan-
tearse de forma sistemática el uso del valenciano. Desde aquel momento, y desde mediados de la década de los 
noventa, el panorama del uso del valenciano en los diferentes sectores del espectáculo se caracteriza por la al-
ternancia entre una voluntad legislativa y normativizadora y el pragmatismo. A esto hay que añadir que el objetivo 
fundamental de las políticas desplegadas en el mundo del espectáculo no ha sido tanto la normalización lingüística 
como la consolidación de los sectores profesionales afectados y la eficiente distribución de los productos artísti-
cos entre sus receptores potenciales. Eso explicará que la mayoría de los estudios sectoriales marginen la 
cuestión de la lengua; cuestión que parece preocupar ahora mucho menos que hace unos años, aunque la situa-
ción no ha experimentado una mejora sustancial que autorice esta aparente marginación del problema.
Para tratar de superar carencias y obstáculos para la necesaria generalización del uso del valenciano, son 
recomendables medidas como la enseñanza sistemática del valenciano en los centros de formación de actores 
y actrices; avanzar en la unificación de los criterios lingüísticos de las compañías; poner en común la prácti-
ca de asesores lingüísticos, traductores, dramaturgos, guionistas, etc.; incrementar la producción pública de 
espectáculos y series de ficción en valenciano; promocionar la asistencia a los espectáculos en valenciano, 
incrementar su presencia en los medios de comunicación de masas, entre otros.

JOSEP VICENT FRECHINA

La escena musical en valenciano vive un momento de eclosión artística que ha normalizado el uso del valen-
ciano en la música popular contemporánea. Nunca antes el abanico había sido tan rico y diverso: del canto 
de estilo al folk, de la canción de autor al rock, del pop a la música electrónica, del soul al hip hop, del punk 
al jazz, del ska con dulzaina al nu metal. Cientos de solistas y grupos, de todos los géneros y estilos, organiza-
dos, mayoritariamente, alrededor del Col·lectiu de Músics i Cantants en Valencià Ovidi Montllor, han puesto 



sobre la mesa la vigencia del valenciano en el ámbito musical. Además, lo han hecho sin dirigir sus productos 
a un público formado, concienciado, intelectual o universitario, sino con unas dimensiones populares que 
no se veían desde los tiempos de la Transición. Para eso han contado con la ayuda de una sociedad civil 
reactivada —entidades, asociaciones, ateneos, casales populares—, que ha dotado al movimiento de una 
pequeña estructura y se ha creado una red de ciclos y festivales cada vez más tupida.
Este momento de gran creatividad no se corresponde, sin embargo, con las dimensiones industriales del 
sector ni con el eco mediático del que goza, especialmente en los medios de comunicación públicos. Por esta 
razón, el autor cree conveniente la intervención de las instituciones públicas para implementar medidas de 
compensación que palien el flagrante desequilibrio entre la producción artística y su incidencia social.

JOAQUIM GARCIA ROCA Y LUIS DÍE

La diversidad cultural y lingüística es una característica permanente de la Comunidad Valenciana a lo 
largo de su historia. La creciente llegada de personas procedentes de países extracomunitarios, la inmi-
gración, no es un hecho nuevo en nuestra historia, pero sí que lo es en nuestras percepciones individuales, 
y, además, añade otro elemento de diversificación cultural, lingüística y religiosa creciente. Así, la Comu-
nidad Valenciana se está configurando de nuevo, como tantas veces antes en su historia, como realidad 
sociolingüística plural, mestiza y multilingüe. De nuevo, como hace siglos, cuando los españoles y los 
valencianos nos constituimos como pueblo desde la mezcla y el mestizaje de multitud de pueblos, culturas 
y lenguas diversas, nos encontramos en un momento de refundación o, si se prefiere, en un momento en 
que debemos volver a definir nuestras identidades personales y sociales, y debemos tener la altura y la 
calidad humanas necesarias para volver a construir, juntos y entre todos, un proyecto de sociedad común 
e inclusivo. 

RAFAEL CASTELLÓ

El informe técnico sobre el valenciano y el mundo asociativo consta de tres apartados. En el primero, se abordan 
las cuestiones relacionadas con los conceptos, de manera que se explica la centralidad de las lenguas para 
la vida de las sociedades, sus capacidades para el ejercicio del poder, ya sea con una voluntad dominadora o 
emancipadora. Se aborda también la relación entre la participación asociativa y el desarrollo de la sociedad 
moderna y la democracia.
En el segundo apartado, se pone de manifiesto la falta de informaciones que pongan en relación el mundo del 
asociacionismo y las competencias, usos y valoraciones del valenciano, y se indica la relevancia de disponer 
de datos que nos permitan analizar las influencias mutuas entre capital lingüístico y capital social, dada la alta 
tasa de asociacionismo de la población valenciana.



Entre las principales conclusiones, destaca la aparente independencia que se da entre el hecho de pertenecer 
a alguna asociación y la identidad lingüística, de manera que los asociados presentarían las mismas pautas que 
la población en general. Sin embargo, también se muestran las diferencias entre los asociados de varias formas 
asociativas, de manera que se ve como los militantes de partidos políticos, las asociadas de asociaciones de mu-
jeres, los miembros de asociaciones culturales y educativas y los participantes en organizaciones religiosas son 
los asociados con los vínculos más positivos con el valenciano. Finalmente, con los datos que se aportan también 
se apunta que, entre los asociados, se dan ciertas relaciones que vinculan las identidades etnoterritoriales y las 
identidades lingüísticas, y cómo éstas pueden afectar a los futuros avances y retrocesos del valenciano.

GIL MANUEL HERNÁNDEZ Y JOSEP LLUÍS MARÍN

La fiesta es ya valorada en las ciencias sociales contemporáneas como una importantísima atalaya desde la 
que se puede captar y comprender el devenir histórico, una compleja manifestación sociocultural que tiende a 
reflejar las características de los grupos humanos que la celebran. En la sociedad valenciana, las fiestas tienen 
un considerable peso social, económico y cultural. Sin embargo, no han proliferado los trabajos sociolingüís-
ticos sobre la situación del valenciano en la fiesta. Por esa razón, en este artículo se repasa la situación de la 
lengua en el sistema festivo, siguiendo en principio como criterio el calendario festivo. Con todo, observamos 
con más detalle la situación de la fiesta de las Fallas, por ser la más relevante, desde el punto de vista social, de 
la Comunidad Valenciana y constituir un ejemplo significativo. Finalmente, se concluye que se está produciendo 
el avance de una ritualización del valenciano en la fiesta, de acuerdo con la que quizá también se da en la soci-
edad en general y que, en relación con esta tendencia, se está produciendo un avance de la patrimonialización 
de la lengua, en función de su minorización y los riesgos que corre en una sociedad dominada por el castellano 
y el inglés. Como dato positivo, se menciona una creciente colaboración entre las asociaciones festeras y vari-
as instituciones, empresas y asociaciones culturales para crear espacios compartidos desde los que se puedan 
llevar a cabo actividades culturales que comporten la promoción del valenciano.

JOAN RAFAEL GARCIA PERALES

El artículo explica el hecho lingüístico en el seno de la Iglesia en una doble vertiente: la diacrónica —la evolu-
ción del uso del valenciano en las instituciones eclesiásticas— y la sincrónica —el uso actual de la lengua en 
la liturgia y otras actividades religiosas.
La historia de la lengua demuestra que el latín ha sido la lengua de cultura de los oficios religiosos, hasta que 
con el Concilio Vaticano II (1962-1965) se permitió la entrada de las lenguas vulgares (de la palabra vulgus, 
'pueblo'). Pero en nuestro caso, la Iglesia valenciana no cumplió las expectativas y se fue introduciendo el 
castellano como lengua vehicular del Evangelio, una lengua que ya había ido sustituyendo al valenciano en los 
usos de la Iglesia desde la derrota de Almansa. 



Con el estudio se pretende demostrar que las acciones de las instituciones religiosas no han favorecido el uso 
del valenciano y son los mismos sacerdotes o el pueblo regular los que han emprendido iniciativas en favor de 
la lengua propia de los valencianos en la Iglesia.
La segunda parte del trabajo hace un análisis sincrónico del estado actual del valenciano en la Iglesia, tomando 
como base las investigaciones que se presentaron en la AVL con el título «Infome sobre el uso del valenciano 
en la Iglesia».
El trabajo concluye con unas reflexiones finales y nuevos retos de futuro que se pueden resumir en tres con-
clusiones: en primer lugar, la escasa presencia del valenciano en las celebraciones religiosas, porque el factor 
predominante es la voluntad del sacerdote— la poca implicación de la jerarquía eclesiástica no facilita la tarea. 
En segundo lugar, la comunidad cristiana (sacerdotes y fieles) pide una presencia más efectiva del valenciano 
y exige textos litúrgicos oficiales para las celebraciones. Y, por último, el miedo o la comodidad de muchos 
sacerdotes y fieles que se sienten cómodos con el castellano y no quieren abrir nuevos caminos que les «com-
pliquen» la existencia.
 

VICENT SOLER

El valenciano puede desempeñar un papel muy positivo en las estrategias de crecimiento económico y 
mejora de nuestra calidad de vida, a pesar del estado claramente insatisfactorio por lo que respecta al 
uso actual de la lengua propia en el mundo de la economía y de los negocios. Fundamentalmente, porque 
ayuda a cultivar las economías de la heterogeneidad y de la diferenciación, tan decisivas en toda econo-
mía avanzada, en un mundo globalizado e inmerso en la aceleración tecnológica como el actual. También, 
porque puede implementar nuestro capital social y las ventajas derivadas de estar en el mapa, que son 
muy importantes en las economías de base endógena donde, además, el tejido empresarial está formado, 
fundamentalmente, por pymes (pequeñas y medianas empresas), cuando no por microempresas. Finalmen-
te, porque permite aprovecharse de las economías de situación de la industria cultural en valenciano. De 
hecho, hay importantes costes económicos atribuibles a la invisibilidad lingüística. Si se tienen en cuenta 
todos los elementos, hay futuro para el valenciano, porque este atributo idiosincrásico nos facilita nuestra 
identificación social, cultural, territorial y económica en un mundo caracterizado, no lo olvidemos, por el 
fenómeno de la glocalización, en la medida en que podemos ponerlo en valor de mercado, y asociarlo a la 
idea de calidad y de prestigio de marca.

VICENT PARTAL

Internet ha sido un éxito para la lengua, seguramente el más claro e indiscutible en el ámbito de las nuevas tec-
nologías. Y la participación valenciana en este éxito ha sido muy destacable. El primer sitio web del país se creó 



en la Universidad Jaume I, cuando en todo el mundo el número de servidores web era inferior a cien, y desde 
entonces la presencia valenciana en todos los grandes acontecimientos de la red ha sido constante y pionera 
con iniciativas de gran repercusión, como el traductor automático InterNOSTRUM, liderado por la Universidad 
de Alicante. Instituciones y colectivos valencianos de toda clase han colaborado también en la consecución 
del dominio.cat —el primero otorgado en el mundo a una comunidad cultural—, que constituye un éxito de 
dimensión global para nuestra cultura. Sin embargo, todo eso se ha conseguido, sobretodo, gracias al trabajo 
de cientos de personas, empresas y colectivos que han hecho posible un gran número de sitios en funcionami-
ento y con éxito en todas las comarcas valencianas, webs que constituyen una excepción muy positiva para la 
lengua en el marco de comunicación valenciano.

El Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià tiene como punto de partida el Llibre 
blanc de l’ús del valencià–I. Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004. Ambos constituyen una unidad 
que nos dibuja el estado del valenciano. Por esa razón se inicia esta reflexión de recapitulación haciendo alu-
sión a distintos aspectos del Llibre blanc–I que la Sección de Fomento del Uso del Valenciano de la AVL reitera. 
Aquellas valoraciones y medidas para «continuar avanzando» se implementan con las valoraciones e iniciativas 
de los colaboradores-autores de este segundo volumen.
Se invitó a los 93 colaboradores de este Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià 
a hacer una evaluación sobre el estado de la lengua, de manera global o en relación con un ámbito concreto. 
Así pues, los estudios y los artículos de este libro se han redactado desde la autonomía y la libertad individuales. 
Desde sus convicciones y sus formas de expresión han dado respuesta a nuesta petición. Son sus palabras, 
sus balances y sus propuestas. Creemos que son valiosas y plurales. Son palabras comprometidas, desde di-
ferentes vertientes y visiones, con el fomento del valenciano. Desde la pluralidad nos aproximan a la realidad 
compleja de la situación sociolingüística valenciana. Hay coincidencias en las valoraciones y también diver-
gencias, elogios y críticas, muchos sueños e ilusiones, esperanzas y urgencias, valoraciones de deficiencias y 
propuestas de futuro… Además, se adjuntan aquellos documentos considerados clave. En resumidas cuentas, 
son nuevas iniciativas para el fomento del valenciano.



RAFAEL NINYOLES MONLLOR

Our contribution aims to focus on the evolution of the Valencian language, using as a base the factors of social, 
economic and territorial order present during the 25 years the LUEV has been in force. With this in mind, a des-
cription is provided of the different periods in which the inter-relation of these factors —social, economic and 
linguistic— with their own characteristics, take on a particular significance. Set out are some of the evaluative 
components and ideologies which, alongside the material changes, have contributed to the development of 
different linguistic policies and the normalisation process.

MANUEL ALCARAZ RAMOS

This work analyses the principal features of the legal regulation of the languages of the Community of Valencia 
(CV). It begins by mentioning the innovations which the CE of 1978 provided with regard to official linguistic 
status and the criteria established for the acceptance of co-official languages different from Spanish. Thus the 
complex regulations of Article 3 of the CE became a field of play for any policy for the development of autono-
mous communities’ own languages. Nevertheless, the interpretation of everything indicated in this Article has 
not always been peaceful and the STCs have had to specify many questions.
All of this has influenced the regulation of Valencian as the native, co-official language of the CV and it has had 
two especially significant moments: the approval of the EACV in 1982 and the reform in 2006. The analyses done 
on these texts cannot ignore the political and identity difficulties which, since the Transition, have hung over 
the language of the Valencia people, a situation which, in many ways, weighs down the linguistic normalisation 
process. However, both the texts of the statutes and the regulations they set out —especially the LUEV, and 
then the Law of Creation of the AVL— have been opening doors to a variety of improvements, to the promotion 
of Valencian and, in short, to the full recognition of this language as co-official, and for use in decisive matters, 
such as education or the functioning of the civil services in the CV. In spite of everything, some problematical 
matters endure, the most important of which is the absence of legal recognition of Valencian as a constituent 
part of the language known academically and internationally as Catalan.

BALTASAR VIVES 

Valencian is the historical language of the people of Valencia, which had been banned and scorned since 
June 29th, 1707, when King Philip V signed the New Plan Decree and rendered ineffective the representation 



of the institutions of the Kingdom of Valencia, after having occupied it militarily and having fought the War of 
Succession.
Almost three hundred years have passed, in which we have suffered all types of obstacles and difficulties to 
stop us speaking it, and they have not succeeded. Now, in this recently ended century, after the long reign of 
Franco’s dictatorship, we have once more recovered the status of language of the Autonomous Government 
and official language, along with Spanish, thanks to the Statute of Autonomy of the Community of Valencia, a 
constitutional law passed by the Congress of Ministers and approved by the 1978 Spanish Constitution, which 
confirmed the arrival of democracy in Spain.
The key date of this highly important linguistic redressing was 17th November, 1983, when the Law on the Use 
and Teaching of Valencian was unanimously passed in the city of Alicante. From this began the path towards 
recovering our history and the status of the language of the people who not long ago, secretly painted the walls 
with «We speak Valencian» and «Valencian at school».

VICENT SATORRES CALABUIG

This article includes, in summary style, the most relevant events in the promotion of Valencian during the years 
1995-2007, a period which began in 1995 with the victory of the People’s Party in the autonomous elections of les 
Corts and which brought about a change in the Autonomous Government. 
One of the main events was the organisation of Valencian classes in the civil services of the Autonomous Gov-
ernment, for public employees of the Autonomous Government and of the Spanish State, as well as courses for 
adults in schools of the Autonomous Government and in municipal schools. The article continues with a brief 
description of the summer courses which have been organised for the last twenty-five years and of the first 
online Valencian self-teaching courses.
The following section describes the activities of the Qualifying Assembly for Knowledge of Valencian (Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià), as a body for accrediting skills in Valencian, and which has regis-, as a body for accrediting skills in Valencian, and which has regis-
tered 1,015,150 people. The article then describes the extension of bilingual teaching programmes in the field of 
education, the evolution of schools and students in the Valencian education programmes and the introduction 
of a programme which incorporates a foreign language as a vehicle language. It explains the importance of the 
level of linguistic competence in Valencian for teachers, its evolution and the training platforms.
Another section is dedicated to the many materials produced for promoting the use and knowledge of Valencian. 
Among these materials a section has been dedicated to the Salt programme —description, preparation, imple-
mentation and updates, as a yardstick for automatic Spanish-Valencian and Valencian-Spanish translation.
Another section explains the various aids to the promotion of Valencian in all fields, festivals, associations, 
professional organisations, unions, universities etc., as well as subsidies for translation, visual production and 



the theatre, collaboration with organisations in the spreading and promotion of the Valencian language and the 
promotional campaigns called «Valencià, clar que sí!» («Valencian, of course!») and «En valencià, naturalment » 
(«In Valencian, naturally»).
At the end, a list is compiled of the socio-linguistic works and studies carried out by the Autonomous Govern-
ment and a summary of the priority works of the Current Valencian Studies Plan.
Finally, the article ends with the most relevant events for promoting Valencian abroad.

XAVIER SANJUAN I MERINO

During the period from the introduction of strategies for the promotion of knowledge and use of Valencian, set out 
in the Law for Use and Teaching of Valencian, to the present day, the proportion of the population who understand 
Valencian has been static. Nevertheless, there has been a large drop in the ability to speak it, and even more so 
in its effective use. In contrast, the ability to read and write it has undergone a significant increase. But its evolu-
tion has not been linear. Two sub-periods need to be considered. The first ran from 1985 to 1995, when there was 
a continuous increase in knowledge of Valencian, and until 1992 in the use of the social support for its process 
of extension. Between that date and 1995, knowledge continued to increase, but there were warning signs of a 
change of trend. When carrying out the field work of a survey to gather the corresponding information (just before 
the autonomous elections that would bring a new political period) there was a drop in the social perception of its 
use compared to the previous years, as well as in support for the process of extension, and there was a standstill 
in effective use. Between 1995 and 2005, the drop in oral skills and in the use of Valencian was very large, while re-
ading and writing skills continued to improve. There was also a drop, although not very big, in the proportion of the 
population in favour of increasing the use of Valencian. However it is important to mention that it seems the drop 
was especially pronounced up to 2001, but since then a situation of relative stability has been established. This 
evolution is partly influenced, but not determined, by recent demographic changes and requires a deeper analysis 
in order to relate it to the great social, economic, cultural and political variations recorded during this period. 

BRAULI MONTOYA

This chapter describes the progress of the results obtained from the research into the process of interrupting 
the inter-generational transmission of Valencian within the family. After summarising the background of the 
phenomenon, going back to the end of the 16th century, when the nobility of Valencia abandoned the use of 
Valencian with their descendants, it describes the contemporary initiation of the process, which began in the 



1830s among the Valencia bourgeoisie. The phenomenon then took hold in the wealthy sectors of the middle-
sized cities: in Alacant from the middle of the 19th century, and in Alcoi, Castelló de la Plana and Elx during the 
19th and 20th centuries. From there it spread to the rest of the region, especially to the semi-urban areas, of which 
the localities of Borriana, Sagunt, Burjassot, Alzira, Gandia, Petrer, Elda, Sant Vicent del Raspeig and Guardamar 
were chosen for the study. The process was normally repeated in the same terms in each location. The pheno-
menon was introduced by the rich classes and from there it went down the social pyramid until it reached the 
other social groups. In parallel, and with few exceptions, in all the urban settings studied, an urban expansion 
occurred which went from the centre of the town to the outlying districts. Also, in most of the locations, the op-
posite phenomenon was detected: – revernacularisation, a process which consists of the recovery of Valencian 
within families who had not had it passed on from their forebears.

ANSELM BODOQUE

In all public policies, whether educational, health, linguistic or of any other type, governments occupy a central 
position, and above all they have the function of exemplifying and mirroring the government’s commitment to 
the public policies they say they promise. In Spain, the linguistic policies which concentrate on languages ot-
her than Spanish essentially depend on the political will of the autonomous governments, and in our case, the 
Government of Valencia. Consequently, all the basic features of the linguistic policies applied internally by the 
Government of Valencia and in the daily functioning of the government bodies and the Administration of Valen-
cia, as well as in all the administrations and public fields that exist in the Valencia region, say a lot about the 
characteristics and intensity of the linguistic policies in Valencia, both in the multi-administrative world and in 
other aspects and social fields. 
The aim of this work is therefore to analyse the Valencian linguistic policies in the Government and civil service 
spheres in the Community of Valencia. We start from the internal linguistic uses of the Government of Valencia 
and the attention and importance which this institution has given to linguistic policies as part of its public poli-
cies, in order to verify that, beyond official rhetoric, the policy of recovering normal official use of Valencian has 
been a secondary, unsystematic concern. It next analyses the actions promoted by the Council in the Govern-
ment civil service field, in local administrations and in the state and justice sphere. The conclusion reached is 
that, in general, they have not gone much beyond a normalisation of the public portfolios of the departments, a 
favouring of voluntary learning of Valencian for civil servants and a demonstration of respect for citizens’ rights 
to be attended by the public administrations in the official language they wish. Finally, the author deals with 
place-naming, a responsibility of the public powers which has an important symbolic weight in any society, and 
shows that the mere modernised Valencianisation of the names of towns has been assimilated into the legal 
figure of change of name, and that the process of this change is rather slow. Even today, after more than thirty 
years of democracy, there are a large percentage of towns with Spanish names or with archaic spellings. 



TUDI TORRÓ

The Community of Valencia is very conditioned to its socio-linguistic reality, with two regions, clearly differenti-
ated in the LUEV, of Valencian or Spanish linguistic predominance. This means that the application of a linguistic 
model is, in many cases, complex and problematic. 
However, and in view of the results, we can deduce what the level of commitment of the educational adminis-
tration of Valencia has been with regard to making possible all the objectives set out by the Law for the Use and 
Teaching of Valencian.
We can say, without fear of error, that the desired minimums with regard to the use and teaching of Valencian have 
not been achieved, since the current legislation is not, and has not been, complied with. We cannot talk about 
compliance with the Law if, 25 years after being published, education in Valencian only reaches 24% of pupils.
Unfortuantely during all these years the majority of pupils in the Spanish-speaking areas have gone through the-
ir entire compulsory schooling without knowing or learning one of the two official languages. This situation has 
done nothing more than perpetuate the division between the bilingual (Valencian and Spanish) and monolingual 
people (only Spanish) of Valencia. 
Of all the information presented, the most surprising is that of the grant-aided school, both with regard to what 
the schools offer and to the pupils’ demand in the PEV/PIL programmes. There is no doubt that we have a double, 
consolidated network – public schools in Valencian and grant-aided schools in Spanish. 
With regard to use, a language cannot be recovered if the people cannot speak it. We must acknowledge that if 
the future of Valencian in school is inevitably linked to the future of Valencian in society, there still remains much 
to be done. It is essential that the Government of Valencia takes current legislation very seriously and quickly 
defines a language planning policy along the lines that groups and professionals demand. 

JOSEP OCHOA

This work analyses the legal demands with regard to the use of Valencian in notaries and public state registers, 
taking as a starting point the fact that it influences the domain of the state with regard to the organisation of 
public registers and instruments (Art. 148.1.8 CE). In particular, the innovations in the Autonomous Statute of the 
Community of Valencia of 2006 are noted, the limitations are indicated and the scarce use of Valencian in these 
fields is observed. 
To overcome this negative situation, proposals have been made for the commencement of an action of linguistic 
normalisation by sectors and a political action of promotion, as well as necessary changes to regulations in 
the framework of the domain of the Autonomous Government of Valencia. With all of this, we must emphasise 
that, under the strict limits of the Law for the Use and Teaching of Valencian, 25 years were enough to be able 



to make some changes, although this has not translated into significant use of Valencian in notaries and non-
governmental public state registers. This sphere is particularly sensitive, since it affects the lives of Valencia’s 
citizens (contracts, wills, commercial companies etc.) insofar as it serves to prove the legal security and public 
faith in which the registers or documents are translated, and thus be able to visualise the normal use of the 
Community of Valencia’s own language in the future.

EZEQUIEL CASTELLANO

From the analysis of the current reality, the work proposed to the media on the situation of Valencian is merely 
a simple contribution to the polyedric situation currently being experienced by the Community of Valencia with 
regard to the definition of its communication space and the habits the people of Valencia now have to configure 
their information framework.
It is not easy to find this communication space in which Valencian must constitute its reference framework. 
Among all the possible systems, it is in the field of the Internet where more information possibilities in our lan-
guage are to be found.
Radio in Valencia is totally dependent on what is programmed from Madrid and the autonomous television is 
in a linguistic minority, although new DTT concessions have been approved, which have fallen into the hands 
of companies that are insensitive to the linguistic reality in Valencia. The Valencian public channel continually 
struggles against the linguistic vehicle which it is forced to employ according to current regulations, and leaves 
the linguistic task which should be applied to both channels to the second one only.
No news agency writes in Valencian and the written language is exclusively found only in the two existing we-
ekly papers (El Punt and El Temps) and in the pages which appear in the council information bulletins of certain 
forward-thinking councils in the periodical publications in some regions of the Community of Valencia (Crònica 
d’Ontinyent etc.).
Advertising does not have a clear view of the Valencian market and a very high percentage of the production 
done is almost exclusively in Spanish. Neither the autonomous public radio nor television has been convinced of 
the need to produce advertisements in Valencian, even for local consumption. Only the advertising of institutions 
is done in Valencian, but not all of it and not always.
With regard to the cinema, music and the theatre, the exception is found in musical production and in the 
proliferation of young musical groups and formations who are committed to transmitting their message in 
Valencian, despite the sparse or non-existent help they receive from Valencia’s public institutions and the 
lack of public exposure given on the radio or on the autonomous television, dependent on the Autonomous 
Government.
The communication media market in Valencia is experiencing a period of change, as it is in all developed coun-
tries. Press circulation is diminishing, as are radio and conventional television audiences, while the use of the 
Internet and readership of free newspapers is increasing.



We are witnessing the end of the mass-media. New technologies are opening a new era for the ecology of 
communication, in which the processes of local communication and global communication coexist. This new 
technological system is transforming cultures, making them more standardised, although in some cases, and 
depending on how, it is reinforcing their special characteristics. Communication is being globalised, but there 
is a growing identification of culture.
On one hand the Internet and the myriad of local broadcasters in the area are creating a communication culture 
of people, which is widening the space of autonomous communication. It is surely from this space that encou-
raging proposals need to be made in order to give shape to communication space in Valencia.

MANUEL ROMERO

This study is an X-ray view of publishing in Valencian, accomplished by reading the internal book industry stu-
dies carried out since 1999.
From these statistical series an objective reading was carried out, which provides a detailed view of its evoluti-
on in almost a decade and the current state of the market offer.
As the aim is to take a snapshot of the real situation of publishing in Valencian and its evolution, these studies 
are worth a read, because their central aim is to determine the turnover of these private publishing companies 
in the Community of Valencia in internal business, as well as to obtain a better knowledge of the books on offer 
and their marketing, especially with regard to publishing in Valencian. The numbers of titles published per year, 
the titles the publishers maintain in their catalogues, the amount of copies sold and the distribution of these 
figures according to editorial material provide a qualitative view of the book market in the Community of Valen-
cia. The occupation of the sector, the geographical distribution of the production and sale of books, the average 
price of the books, their marketing channels, the global quantity paid for copyright and the quantity destined to 
promoting their resources, are the chapters analysed by these studies.
Another fundamental part of the book world, that which gives meaning to an entire industry, is the reader. Perio-
dical studies are carried out on reading habits and purchasing of books. What is your normal reading language? 
And do you read in other languages? The answers to these questions were sought.
Finally, it shows that publishing in Valencian needs more assistance, in order to place us within parameters that 
are comparable with the publishing industries of other communities that have their own language. 

JOSEP LLUÍS SIRERA

In spite of the long duration of theatre in Valencian during the 20th century, and also despite the attempts to achieve 
normalisation in the sixties and seventies, it was not until the eighties that the world of performing began to take 



on the systematic use of Valencian. Since that time, and from the middle of the nineties, the panorama of the use of 
Valencian in the different sectors of performing has typically alternated between legislative and regulatory will and 
pragmatism. To this it must be added that the fundamental aim of the policies carried out in the world of performan-
ce has been not so much linguistic normalisation, but rather the consolidation of the professional sectors affected. 
This explains why the majority of the studies of the sector leave the language question to one side — a question 
which now appears to be of much less concern than some years ago, although the situation is not experiencing the 
substantial improvement which would justify this apparent marginalisation of the problem.
In order to attempt to overcome deficiencies and setbacks in the necessary generalisation of the use of Valencian, 
it is advisable to take measures such as systematic teaching of the language in acting schools, progressing with 
the unification of the companies’ linguistic criteria, achieving that language counsellors, translators, dramatists 
and scriptwriters work in common, increasing the public production of performances and fictional series in Valen-
cian, promoting attendance of performances in Valencian, thus increasing its media presence... among others. 

JOSEP VICENT FRECHINA

The musical scene in Valencian is experiencing a period of artistic blossoming which has normalised the use of 
Valencian in contemporary popular music. The range has never been as diversified as it is now: from traditional 
singing to folk, from singer-songwriter to rock, from pop to electronic, from soul to hip-hop, from punk to jazz, 
from soft ska to new metal. Hundreds of soloists and groups, of all types and styles, mainly organised around 
the Ovidi Montllor Collective of Musicians and Singers in Valencian, have placed the validity of Valencian in the 
musical sphere on the table. What is more, they have done it without directing their products to a public that is 
trained, aware, and intellectual or with university degrees, but rather of a popular nature unseen since the time 
of the Transition. To do this, they have relied on the help of a reactivated society — organisations, associations, 
cultural associations, and public buildings. This has provided the movement with a small structure and has cre-
ated a network of programmes and festivals, which are increasingly packed out.
But this moment of great creativity does not correspond to the industrial dimensions of the sector nor to the 
media response it enjoys, especially the public communication media. For this reason, the author believes the 
public institutions should intervene to implement compensation measures in order to alleviate the flagrant imba-
lance between artistic production and its social incidence.

JOAQUIM GARCIA ROCA AND LUIS DÍE

Cultural and linguistic diversity has been a permanent characteristic of the Community of Valencia throughout 
its history. The increasing arrival of people from non-EC countries, immigration, is nothing new in our history, 



but it is new in our individual perceptions, and it also adds another element of a growing cultural, linguistic and 
religious diversification. Thus, the Community of Valencia is reshaping itself, as it has done so many times before 
in its history, as a plural, mixed and multi-lingual socio-linguistic reality. Once again, as happened centuries ago, 
when Spaniards and people of Valencia formed a people from the mixing and blending of a multitude of diverse 
peoples, cultures and languages, we find ourselves in a time of re-founding or, better said, in a time in which 
we have to redefine our personal and social identities, and we need to have the necessary human stature and 
quality to reconstruct, together and among us all, a common, open social project. 

RAFAEL CASTELLÓ

The technical report on Valencian and the sphere of associations is in three sections. The first deals with questions 
related to the concepts, in such a way that it explains the centrality of languages to life in societies, their capa-
bilities to wield power, whether it is with a desire to dominate or with a will to emancipate. It also deals with the 
relationship between the participation of associations and the development of modern society and democracy.. 
The second section reveals the lack of information available on the sphere of associations and the fields, uses and 
valuations of Valencian, and it indicates the relevance of having data which can allow us to analyse the mutual in-
fluences between linguistic and social capital, given the large amount of associations in the Valencia community.
Among the main conclusions there stands out the apparent independence experienced from belonging to an 
association and linguistic identity, meaning that association members would present the same standards as 
the general population. It also shows the differences between association members in different types of as-
sociations, in such a way that we can see how political party activists, the members of women’s associations, 
the members of cultural and educational associations, and the participants in religious organisations are the 
members with the most positive links to Valencian. Finally, with the information provided it is noted that among 
association members, certain relationships are given which link ethnic-territorial identities and linguistic iden-
tities and how these can affect future advances and setbacks for Valencian.

GIL MANUEL HERNÁNDEZ AND JOSEP LLUÍS MARÍN

The festival is nowadays valued in contemporary social sciences as a highly important watch-tower from which 
it is possible to capture and understand historical evolution, a complex socio-cultural manifestation which tends 
to reflect the characteristics of the human groups that celebrate it. In Valencia society, festivals have considera-
ble social, economic and cultural weight. Also there has been little socio-linguistic work done on the situation of 
Valencian in festivals. For this reason this article reviews the situation of the language in the festival system, in 
principle following the festival calendar as a criterion. All of this provides us with more detail on the situation of the 



Falles festival, being the most relevant from the social point of view of the Community of Valencia, and therefore a 
significant example. Finally, it concludes that the advance of a ritualisation of Valencian is being produced in fes-
tivals, in accordance with what may also be happening in society in general and that, with regard to this trend, an 
advance is being produced in making the language a heritage, with regard to the way it is being minoritised and the 
risks it runs in a society dominated by Spanish and English. On a positive note, it mentions the growing cooperation 
between the festival associations and a variety of institutions, companies and cultural associations to create sha-
red spaces from which cultural activities can be carried out which include the promotion of Valencian.

JOAN RAFAEL GARCIA PERALES

This article talks about the language situation in the body of the Church from a double viewpoint, the diachronic 
—the evolution of the use of Valencian in ecclesiastical institutions— and the synchronic, the current use of the 
language in liturgy and other religious activities.
The history of the language demonstrates that Latin has been the language of culture of the religious professions 
until, with the 2nd Vatican Council (1962-1965), the entrance of other «vulgar» (from the word vulgus 'people') lan-
guages was permitted. But in our case, the Church in Valencia did not fulfil the expectations, and Spanish was 
introduced as the vehicle language of the Gospel, a language which had been replacing Valencian in Church 
use since the defeat of Almansa.  
The study aims to demonstrate that the actions of religious institutions have not favoured the use of Valencian 
and it is the priests themselves or lay people who have undertaken initiatives in favour of the Valencia people’s 
own language in the Church.
The second part of the work makes a synchronic analysis of the current status of Valencian in the Church, using 
as a base the research presented to the AVL with the title «Report on the use of Valencian in the Church».
The work concludes with final reflections and new challenges for the future which may be summed up in three 
conclusions: firstly, the rare presence of Valencian in religious services because the dominant factor is the will 
of the priest, and the sparse involvement of the Church hierarchy does not ease the task. Secondly, the Christian 
community (priests and the faithful) demands a more effective presence of Valencian and official liturgical texts 
for services. And finally, fear, comfort... of many priests and worshippers who feel comfortable with Spanish, and 
do not wish to open up new paths that will «complicate» life.

VICENT SOLER

Valencian can play a very positive role in strategies for economic growth and improvement of our quality of life, 
despite the clearly unsatisfactory situation as regards current use of our own language in the financial and 



business worlds. Fundamentally because it helps to cultivate the economies of heterogeneity and differentiati-
on, so crucial in all advanced economies in the globalised world, subject to the current technological accele-
ration. It can also implement our social capital and the advantages derived from being on the map, which are 
very important in the endogen-based economies where company fabric fundamentally comprised SMEs (small 
and medium-sized enterprises), and not micro-companies. Finally, because it makes it possible to profit from 
the economies of the culture industry situation in Valencian. In fact, important financial costs can be attributed 
to linguistic invisibility. When all is said and done, there is a future for Valencian, because this idiosyncratic 
attribute provides us with our social, cultural, territorial and economic identification in a world characterised, 
let us not forget, by the phenomenon of glocalisation: we can put it at market value, associating it to the idea of 
quality and brand prestige.

VICENT PARTAL

Internet was a huge success for language, and unarguably the most successful new technology. The participa-
tion of Valencian in this success was quite remarkable. The first website in the country was created at Jaume I 
University and when it reached the rest of the world the number of network servers was lower than one hundred. 
Since then, the presence of Valencian in all the great events of the web has been constant and pioneering, with 
initiatives that have had a great response, as is now the case with the Internostrum automatic translator led by 
the University of Alicante. Institutions and groups of all types in Valencia have also collaborated in creating the. 
cat domain —the first in the world to be granted to a cultural community— which is a worldwide success for 
our culture. But all of this has been achieved, above all, thanks to the work of hundreds of people, companies 
and groups, who have made it possible to successfully put a large number of sites into operation around the 
regions of Valencia; websites which constitute a very positive exception for the language in the framework of 
communication in Valencian.

The starting point for the Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià (“White book 
on the use of Valencian-II. Initiatives for the promotion of Valencian”) is the Llibre blanc de l’ús del valencià–I. 
Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004 (“White book on the use of Valencian I. Survey on the social 
situation of Valencian”. 2004). The two books together form a unit which gives us an overview of the status of 
Valencian. For this reason, this summary has been initiated, referring to different aspects in the Llibre blanc–I, 
which are repeated in the AVL’s Section for the Promotion of Valencian. These assessments and measures to 
«continue going forward» are implemented using the evaluations and initiatives of the author-collaborators of 
this second volume.



The 93 collaborators of this Llibre blanc de l’ús del valencià–II. Iniciatives per al foment del valencià were invi-
ted to assess the status of the language, either globally or relating to a specific field. Therefore, the studies and 
articles in this book have been drafted from a point of view of independence and individual freedom. They have 
responded to our request using their own beliefs and forms of expression. The words, evaluations and proposals 
are theirs. We consider them to be valuable and diverse. They are words of commitment, stemming from diffe-
rent viewpoints and visions on the promotion of Valencian. The diversity of their views gives us a good idea of 
the complex socio-linguistic situation of Valencian. There are common points in their evaluations, but there also 
differences, praises and criticisms, many dreams and hopes, expectations and matters of urgency, evaluations 
of shortcomings and proposals for the future... Those documents considered to be of key importance are also 
enclosed. In summary, these are new initiatives for the promotion of Valencian.
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