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plies i profundes— esdevé un terreny abonat perquè hi arreli la zitzània dels prejudicis lingüístics. I així ha estat, tal com avala la història recent i documentada. Durant el període de
transició del franquisme a la democràcia, sectors ben identificats de la dreta autòctona (la dreta social que, en aquest cas, comparteix conviccions amb l’espanyolisme irredempt de l’esquerra política) van dissenyar una estratègia de crispació social basada en la difusió del prejudici del secessionisme lingüístic, el qual postula que el valencià és una llengua obertament
diferenciada del català. Amb aquest bagatge fou desencadenada la falsament anomenada “batalla de València” —circumscrita, això sí, al cap i casal del país, més la seva àrea d’influència
immediata—, al servei de la qual la diputació de València creà, l’any 1978, l’Academia de
Cultura Valenciana, punta de llança del secessionisme idiomàtic, o blaverisme lingüístic, el
qual oficialitzava tot seguit, mitjançant la publicació de les pròpies normes ortogràfiques, una
iniciativa que havia estat dissenyada amb l’objectiu de presentar oposició frontal a la normativització fabriana que regia, sense ésser contestada, al si de la societat valenciana d’ençà de
l’any 1932, gràcies a les denominades Normes de Castelló.
Ara, transcorreguts vint-i-tres anys d’Academia de Cultura Valenciana (la qual aviat
aconseguí l’apel.latiu de Real) i per tal de clausurar l’aberració que ha representat, la Generalitat Valenciana acaba de constituir l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a través
d’un procés força atzarós. En efecte, les Corts Valencianes acordaren, el 17 de setembre de
1997, de sol.licitar al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre qüestions lingüístiques, el qual fou evacuat per aquest organisme amb data 13 de juliol de 1998 i contenia la
proposta de crear per via d’urgència “un ens de referència normativa del valencià”; com a
conseqüència fou aprovada, el 16 de setembre de 1998, la llei de creació de l’AVL. Tot i que
la llei preveia que l’Acadèmia havia de constituir-se en un termini de quinze dies subsegüents a la seva publicació oficial, aquest objectiu ha estat ajornat gairebé tres anys, fins que
fou acordat, el 14 de juny de 2001, el Pacte de la llengua, ratificat per les Corts Valencianes
el dia següent.
Tot d’una, la reacció de la xarxa mediàtica s’hi manifestà generalment en termes força favorables —com una mena d’expressió d’alleujament social—, sense estar-se, però, d’assenyalar que l’Acadèmia naixia amb excessives hipoteques partidistes. De fet el conjunt de la
seva gestació, fins a l’elecció dels 21 acadèmics, ha estat condicionat pel joc d’interessos polítics més que no pas per un plantejament rigorós de signe cultural. Bona part d’aquests
acadèmics no poden acreditar la competència científica i acadèmica que la legislació preveu,
uns dèficits que s’agreugen pels prejudicis lingüístics secessionistes presents al si de l’Acadèmia. Com no podia ser altrament, les universitats del país s’han afanyat a desmarcar-se d’aquesta institució de manera oberta.
Tot i això, la societat necessita atorgar-hi un vot de confiança. D’entrada, cal esperar que
l’AVL reconeixerà l’autoritat acadèmica de l’Institut d’Estudis Catalans, que aviat hi establirà
relacions lleials de cooperació i que actuarà en sintonia amb la trajectòria científica que marca la dinàmica universitària. [V. P.]
Crònica d’activitats realitzades per la Universitat “Eötvös Loránd de Budapest” i altres entitats hongareses. —VIDA UNIVERSITÀRIA: L’any acadèmic 1999/2000, es posa en marxa la tercera edició del programa biennal d’especialització en filologia catalana, amb la participació dels professors Balázs Déri, Kálmán Faluba, János Kalmár, Erika Mezos! i, Ildikó
Szijj i el lector d’aquell període, Eloi Castelló. A la primavera del 2002 s’incorpora a la docència, el nou lector, el valencià Ardrià Castells.
Pel desembre de 2000, en el marc del programa de doctorat de lingüística romànica, van
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defensar la seva tesi de doctorat (PhD) Mónika Szigetvári (Algunos aspectos de la influencia
del catalán en el español de Barcelona), Tibor Berta sobre (Contribución a la historia de la promoción de clíticos en español y portugués). Durant any 2000/2001 l’acadèmic J. Herman, participà com a professor invitat en el doctorat de lingüística romànica. En el primer semestre els
seus cursos tractaven problemes escollits del llatí vulgar. En el segon semestre parlava sobre
els primers textos neollatins.
El 9 de novembre de 2001, a la Universitat de Szeged, on també hi ha cursos de català i
un programa d’especialització, es va organitzar un cicle de conferències sota el títol “Mil anys
de les relacions húngaro-catalanes”, recordant els 750 anys de la mort de la reina Violant d’Hongria, el 30è aniversari de l’existència de l’ensenyament del i sobre el català a la Universitat Eötvös Loránd de Budapest, i els quinze anys de l’Associació Cultural Catalano-Hongaresa, de Barcelona.
PUBLICACIONS: Pel juny de 2001 surt el cinquè volum de la «Biblioteca Catalana» (Katalán
Könyvtár), publicada per l’editorial Íbisz. Es tracta de la segona part d’una antologia del teatre modern català (Modern katalán színház, II), que precedeix la primera, de pròxima aparició.
La nova publicació conté obres de J. Oliver, S. Espriu, J. Brossa, R. Sirera, J. M. Benet i Jornet i S. Belbel. El mateix mes es va presentar la versió hongaresa de la novel.la Senyoria de
Jaume Cabré, traduïda per Zsuzsanna Tomcsányi i publicada sota el títol de «Oâ méltósága»,
publicada per l’Editorial Európa. [K. M.]
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Bilingüisme a la U.N.E.D. de Cambrils. —Del 2 al 6 de juliol de 2001 va tenir lloc a
Cambrils (Camp de Tarragona) un curs d’estiu, organitzat per l’Extensió de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (U.N.E.D.), sobre aprenentatge de segones llengües, bilingüisme i contacte de llengües, tot abordant aspectes teòrics i d’aplicació a l’àmbit català. Hi van
intervenir, entre altres, M. À. Pradilla. J. Arnau, E. Martinell, J. Vernet, J. Veny, M. Galindo,
C. de Rosselló, M. Gimeno, H. Martínez-Ferreruela, organitzadora del curs. Les jornades
d’estudi es van completar amb diverses activitats lúdiques i culturals. [J.V.]

