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Cinquanta anys sense Lluís Revest. — En l’any 2013 confluïen dos esdeveniments memora-
bles: el centenari de les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans i el cinquantenari de
la desaparició de Lluís Revest i Corzo (València 1892 — Castelló de la Plana 1963). Convé remar-
car, d’entrada, que el benemèrit arxiver i autor de La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i
conreu (1930) tingué una funció clau en l’èxit de les Normes de Castelló (1932), les quals, com és
sabut, no són sinó l’adaptació a la circumstància valenciana de la codificació del català actual que era
iniciada per la reforma ortogràfica del 1913. Afortunadament, l’obra i el mestratge del professor
Revest sobreexcedeixen la seva condició de signatari rellevant de la normativització assumida a
Castelló de la Plana, la seva ciutat d’adopció. En efecte, integrant del grup fundador de la Societat
Castellonenca de Cultura, la seva activitat com a arxiver municipal i com a professor a l’institut local
de batxillerat hi deixà unes petjades inesborrables. Humanista i autor d’obres fonamentals de la his-
toriografia de Castelló, s’hi situà a l’avantguarda de l’activisme en la docència de la llengua catalana.

Sembla, doncs, que un elemental sentit comú havia d’empènyer les autoritats municipals, si
més no, a declarar el 2013 «any Revest» i tanmateix la figura i l’obra d’aquest castellonenc irrepe-
tible han passat sense pena ni glòria, diluïdes en la ignorància absoluta amb què s’hi van captenir les
institucions locals. Per fortuna, però, el món no s’acaba a les esferes institucionals. Sigui com sigui,
les iniciatives orientades a recuperar la memòria de la vida i obra del nostre insigne arxiver, en
ocasió dels cinquanta anys de la seva mort, han estat modestes, escasses i reduïdes a l’àmbit privat.

En tot cas, bé mereix una atenció especial la donació a la Universitat Jaume I del llegat de
Revest, duta a terme per la seva filla i hereva. Tot seguit, la biblioteca de la Universitat Jaume I
exhibia una mostra d’aquesta valuosa aportació, mitjançant l’exposició Lluís Revest, que es man-
tingué oberta durant el primer trimestre de l’any. Així doncs, en l’acte de lliurament, que tingué
lloc el 17 de gener, la universitat incorporava al seu fons bibliogràfic l’arxiu i la biblioteca de l’ínclit
humanista, en conjunt uns 2.800 llibres i 40 carpetes de material documental, en el qual és inclosa
la correspondència, constituïda per un miler de cartes. Val a dir que aquest material és accessible
via Internet, a la Biblioteca Digital del Repositori UJI (http://www.uji.es/CA/content/noticies/
2269-31297996.html).

Per la seva banda, la premsa generalista va publicar un parell d’articles sobre el cinquantenari
de Revest, tots dos al mateix diari, Levante-El Mercantil Valenciano: l’un, de Josep M. Bausset,
sota el títol «Lluís Revest» (19 d’agost) i, l’altre, «Lluís Revest, una contribució decisiva a les
Normes» (Levante de Castelló-EMV, 21 de desembre), de Vicent Pitarch.

També orientat cap a la participació de Revest en el procés normativitzador valencià, el pro-
fessor Josep D. Climent penjava al seu blog («L’interés per la llengua dels valencians») l’article
«Lluís Revest i Corzo, redactor de les Normes de Castelló» (http://interesperlallenguadelsvalenci-
ans.blogspot.com.es/search/label/Llu%C3%ADs%20Revest).

En l’horitzó del centenari de les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, la fa-
ceta del Revest protagonista de les Normes de Castelló era represa per Vicent Pitarch, en la confe-
rència que pronuncià (sota el títol «Les Normes de Castelló als cent anys de les Normes de l’IEC.
Homenatge a Lluís Revest») dins el cicle organitzat per la plataforma cívica «Castelló per la llen-
gua» (amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i la seu castellonenca de l’Institut d’Estudis
Catalans); la conferència tingué lloc a l’Institut Francesc Ribalta, de la ciutat, del qual havia estat
professor el nostre savi humanista.

Precisament, un antic deixeble seu en aquest institut, el professor Germà Colón, també li dedi-
cà una conferència, sota el títol «Lluís Revest (1892-1963) en el meu record», a l’Ateneu de Caste-
lló, la institució en la promoció de la qual havia participat el benemèrit Revest, allà per l’any 1924.

A fi de comptes, hem de reconèixer que el cinquantenari de Lluís Revest ha passat sense que
les institucions del seu país dediquessin una atenció acceptable a l’obra d’aquell valencià admira-
ble. De tota manera, també ha servit per recuperar un aspecte de la seva biografia, que restava en la
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penombra: la seva condició de pioner en la defensa de la catalanitat de la llengua dels valencians,
ben relacionada, d’altra banda, amb la seva militància en l’ensenyament de la llengua catalana a
Castelló de la Plana. Heus ací, doncs, que als investigadors resta obert un nou camp de recerca en
la vida i obra de Lluís Revest i Corzo.

Vicent Pitarch i Almela
Institut d’Estudis Catalans

Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de
Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 28 de julio al 8 de agosto 2014). — La villa de Cangas
del Narcea acogió, del 28 de julio al 8 de agosto de 2014, la quinta edición de la Universidá Astu-
riana de Branu (UABRA), una iniciativa conjunta de la Academia de la Llingua Asturiana, la
Universidad de Uviéu y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Las clases se impartieron en las
aulas de la Escuela Primaria de Oubanca y la Escuela-Hogar de El Regueirón fue la residencia del
profesorado y de los casi cien alumnos y alumnas matriculados en los seis cursos ofertados: Ele-
mental y Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capacitación en gallego-asturiano (Segunda
Fase), para profesores de Educación Primaria y Secundaria, y Cursos d’Afondamientu Cultural y
Llingüísticu. Los Cursos d’Afondamientu, monográficos, ofrecieron este año tres modalidades,
respectivamente: «Capacitación pa la traducción al asturianu» (Coord. Cristina Valdés Rodríguez);
«Internet como recursu educativu y cultural» (Coord. David Melendi Palacio): «Cantares, bailles
ya instrumentos musicales asturianos» (Coord. José Antonio Gómez).

Las actividades complementarias de la UABRA fueron:
Conferencias: «Trestornos del llinguax na xente mayor y l’Alzheimer», de Fernando Cuetos,

(Catedrático del Dep. de Psicología de la Universidad de Uviéu); «Les aportaciones caberes de la
llingua asturiana nes nueves teunoloxíes (TIC)», de Xandru Armesto Fernández (Pedagogo, Maes-
tro de Educación Primaria, experto en TIC); «La esperiencia del emplegu de la llingua asturiana
nos informativos de la RPA», de Naciu Varillas (Periodista. Responsable del Noticiario en llingua
asturiana de la RPA); «Polítiques sociales de dignificación del asturianu. Iniciatives a curtiu y
mediu plazu», d’Ana Mª Fueyo Llaneza (Directora General de Política Lingüística).

Cine: Proyección de la película Bernabé (guión y dirección de Pablo Casanueva).
Exposición: «Sable. Una revolada pelos arenales d’Asturies» [Arena. Un paseo por las playas

de Asturias], organizada por el Departamento de Geología, el Museo de la Facultad de Geología y
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de nuestra Universidad, instalada en la Sala de Expo-
siciones de la Casa de Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas.

El acto de entrega de títulos, clausura oficial de esta quinta edición de la UABRA, tuvo lugar
el día 11 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Uviéu, con la presencia del Ilmo. Sr.
Rector, D. Vicente Gotor, que cerró el acto con una intervención en lengua asturiana.

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana

XXXV Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 9 de mayo de 2014). — La Academia de la
Llingua Asturiana celebró el viernes 9 de mayo de 2014 en el Teatro Campoamor de Uviéu la Xun-
ta Extraordinaria con que la institución festeja el Día de les Lletres Asturianes y recibe a sus nue-
vos miembros. Este año la institución designó académicas de número a las doctoras Carmen Muñiz
Cachón (Mieres) y Cristina Valdés Rodríguez (Xixón), profesoras titulares respectivamente de
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