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L'objectiu d'aquestes notes no és ni pot ser un altre que fer un breu repas de les normes 
reguladores basiques del pluralisme lingüístic al País Valencih, fent esment, lbgicament, dels 
majors problemes sorgits al voltant de la interpretació i el desenvolupament d'aquestes nor- 
mes. No cal insistir massa, a hores d'ara, en el fet que el procés autonbmic valencia va estar 
viciat per prejudicis, per manipulacions de la histbria, que intentaven -i aconseguiren- posar 
entrebancs a la recuperació del País Valencia com a poble, com a realitat prbpia. Dins d'a- 
quests intents, els atacs a la llengua dels valencians i, en especial, la negació de la unitat de la 
llengua catalana van ser, al mateix temps, eina i expressió d'aquests intents de manipulació. 
Aquest recordatori és escaient per dues raons: 

- sense aquest horitzó fundacional de l'actual sistema normatiu valencia no es pot enten- 
dre el desenvolupament legal posterior; 

- la politització -en el pitjor sentit del terme- patida pel valencia ha evitat la prolife- 
ració d'estudis jurídics sobre la llengua: per a molts sectors han estat més gratificants 
les reflexions globals, els assajos especulatius, defensius i autojustificadors -en molts 
casos de gran interbs intel.lectua1- que no l'exegesi de preceptes que regulaven un 
conflicte que moltes vegades havia resultat estbril i esterilitzant: aixb és també realitat 
limitadora i símbol d'una situació forqa distorsionada 

És a partir d'aquestes idees que tractarem, en el breu espai de qui. disposem, de fer un 
seguiment de l'entramat normatiu regulador del valencia. 

EL VALENCIA A L'ESTATUT D'AUTONOMIA 

L'article 72 de 1'Estatut d' Autonomia es dedica a regular el rbgim lingüístic al País Valen- 
cia. Possiblement en cap altra de les parts de 1'Estatut -tret del Preimbul- es va intentar 
satisfer tothom utilitzant unes perífrasis complexes que tractaven d'amagar la situació conflic- 
tiva. El resultat sera l'article més llarg sobre matbria lingüística de tots els estatuts d'autono- 
mia de 1'Estat. Aixb no significa que fos innovador. Al contrari: seguir2 els estandards més 
normals en aquests tipus de normes i, alhora, deixara de banda algunes qüestions particulars 
que demanaven resposta jurídica, com ara l'autoritat lingüística i la inserció del valencia en 
l'espai lingüístic del catali. En definitiva: la redacció juridica és relativament defectuosa per 
la necessitat -per dir-ho d'alguna manera- de trobar una via de consens polític. Certament, 
aquell consens -com totes les matbries amb capacitat de ser "simbb1iques"- va capgirar a 
favor de les posicions menys compromeses amb projectes de construcció nacional del País 
Valencih. Una vegada dit aixb també cal reconbixer que, atbs el mapa polític, l'article 72 ofe- 
ria un marc mínim per a comenqar a fer polítiques lingüístiques a terres valencianes. La volun- 
tat o no de desenvolupar-les no pot ser tractada en aquest article. 



L'esmentat article 76, resumidament, podem explicar-10 així: 

1 .  DECLARACIO DE DOBLE OFlCIALITAT 

Així queda explicitat en el paragraf l r  de l'article, en quk s'insisteix en el fet que tothom 
té el dret de coneixer i usar ambdues llengües. Per tant, es planteja una igualtat formal entre el 
valencia i el castella, que es veu reforpda quan en el 2n paragraf s'encomana a la Generalitat 
garantir l'ús "normal" i "oficial" de les llengües. Certament, la utilització de la paraula norrnnl 
es presta a alguna confusió, ja que no hi ha dubte que la igualtat formal al.ludida és una des- 
igualtat de fet produi'da per la subordinació histhrica del valencih. De qualsevol manera, cal 
entendre que en aquest punt el legislador estatutari no pensava tant en un procés de norrnnlit- 
zació com a assegurar que el valencia -el castella ja queda prou "normalitzat" amb la Cons- 
titució, que assegura l'obligatorietat del seu coneixement- poguera ser d'utilització comuna 
en tots els espais públics. Aquest caracter queda refermat amb el paragraf 3r, que prohibeix la 
discriminació per raó de la llengua, cosa que només es pot interpretar com una prohibició de 
la discriminació per a 1'6s públic del valencia. De fet, aquest incís és jurídicament innecessa- 
ri: l'article 14 de la Constitució Espanyola, que fixa el principi general d'igualtat davant la llei, 
hi atorga suficient protecció. 

En realitat, l'article 7k no afirma aquest carkcter explícitament, tal com sí que ho fan altres 
estatuts d'autonomia. De nou, ens trobem amb els imperatius d'un consens molt fo r~a t .  Mal- 
grat aixh, d'una adequada exegesi del conjunt de l'article, sí que se'n dedueix aquest caracter; 
aixi, parlara de llengua prbpia relacionada amb l'ensenyament i 1'AdministraciÓ. i també en 
relació amb les zones de predomini lingüístic. obviament, atbs el context, només pot referir- 
se al valenci8. Ara bé, l'ambigiiitat descrita provoca un important dbficit simbhlic: a diferen- 
cia del que fa, per exemple, 1'Estatut catala. el de la Comunitat Valenciana no ens diu per quina 
raó el valencik és "llengua prhpia". Dit d'una altra manera, afermar el caracter del valencia 
com la llengua "originaria" del País Valencia -independentment de l'existkncia histbrica de 
comarques castellanoparlants hauria refermat el caricter del valencia com un element dife- 
renciador, autoidentificados, amb les logiques conseqübncies polítiques. En qualsevol cas, l'a- 
firmació del valencia com a llengua prhpia genera, tal com ha coincidit la doctrina jurídica 
dominant, una obligació específica per a les autoritats autonhmiques. ja que I'habilita compe- 
tencialment per a adoptar tota mena de mesures per a protegir-10 i promocionar-10. 

D'acord amb el que acabem de dir, l'article que estudiem fixa algunes obligacions explí- 
cites en la defensa de la llengua prhpia. En concret, el paragraf 4t indica que les institucions 
públiques estan obligades per 1'Estatut a atorgar una especial protecció i respecte a la recupe- 
ració del valencia. Fórmula inkdita en el dret comparat, aquest article ha estat interpretat com 
una expressió més del conflicte al voltant de la unitat del catalh en terres valencianes, ja que 
pot ser interpretat de dues maneres: defensa del valencia amb independkncia de la "considera- 
ció lingüística" que donem a la llengua -posicions secessionistes o unitaristes- o una defen- 
sa del valencik entesa exclusivament com a llengua distinta del catala. En qualsevol cas, no hi 



ha dubte que aquest precepte és una autbntica norma de tasca, que -dins la visió de l'estat 
social segons la qual les institucions públiques no són aseptiques o neutrals respecte de la rea- 
litat i de certs valors que trobem en les principals normes juridiques- obliga totes les autori- 
tats a actuar d'una manera predeterminada, cosa que també cal relacionar amb l'article 9.2 de 
la Constitució -i el concordant article 2n de 1'Estatut d'Autonomia-, que obliga els poders 
públics a remoure els obstacles que dificulten la igualtat real i l'exercici dels drets. No hi ha 
dubte que una protecció abstracta del valencia no té gens de sentit si no es lliga a la defensa 
dels drets dels valencianoparlants. 

4. UTILITZACIO DE LA TECNICA DE LA RESERVA DE LLEI PER A DESENVOLUPAR L'ARTICLE 7~ 

En dues ocasions, aquest article remet a legislació posterior perque el desenvolupe: els 
criteris d'aplicació de la llengua prbpia en 1'AdministraciÓ i l'ensenyament, i la delimitació de 
les zones de predomini lingüístic, com també les causes d'excepció per a l'ensenyament i l'ús 
de la llengua prbpia. La remissió normativa al.ludeix significativament a "llei", és a dir, que en 
aquests temes no es podria legislar usant altres eines jurídiques inferiors en la jerarquia nor- 
mativa. De nou les circumstBncies de la transició i del pacte estatutari expliquen aquests parh- 
grafs practicament inbdits en altres estatuts d'autonomia -només en el de Navarra trobem 
alguna cosa semblant. D'altra banda, no hi ha dubte que la remissió normativa pot ser satisfe- 
ta tant si les Corts aproven una llei única com si n'aproven diverses. Sobre l'aplicació pricti- 
ca d'aquest precepte haurem de tornar més endavant. 

5 .  LA MODULACIO TERRITORIAL DE L'OS OFICIAL DE LES LLENGÜES 

Quan l'article 3.2 de la Constitució assenyala que seran llengües cooficials amb el caste- 
lla les que disposen els respectius estatuts d'autonomia i, segons precisament el que aquests 
regulen, estableix la possibilitat d'una modulació de l'oficialitat. Aixb significa, d'una banda, 
que no totes les comunitats amb llengües prbpies estan obligades a mantenir un mateix tipus 
de normativa i, d'una altra, que el contingut específic d'aquesta modulació cal aplicar-10 a les 
manifestacions concretes de l'oficialitat. El paragraf 6e de l'article 75 de 1'Estatut valencia va 
optar per una modulació territorial, disposant -com hem vist- que per llei s'acordaran les 
zones de predomini lingüístic i també les excepcions a l'ús i l'ensenyament del valencih. Com 
han destacat alguns autors, la cooficialitat existeix en tot el territori de la comunitat autonoma; 
encara que, d'acord amb la norma de desenvolupament, seri  possible aplicar-hi excepcions 
particulars sense que aixb puga comportar una minva dels drets dels valencianoparlants en les 
comarques de predomini castellanoparlant. Amb aquest redactat s'ajornava un dels temes 
objectivament més complicats ates el bilingüisme histbric de les terres valencianes i la diferent 
repercussió territorial de la diglbssia. 

bbviament, l'aprovació de I'Estatut d' Autonomia establia un marc ilormatiu escaient per 
a la regularització del valencih com a llengua oficial -tot recordant sempre el carhcter asi- 
mbtric de la cooficialitat favorable al castella. Perb, per raons de tbcnica jurídica, per les remis- 
sions -reserves- implícites a I'Estatut i, també, per raons polítiques era urgent aprovar una 
llei o més que regularen el que només estava apuntat en 1'Estatut. Amb independbncia 



d'a1,lusions a temes lingüístics que aparegueren en altres normes -Llei de Creació de RTVV 
o lleis sobre la funció pública valenciana, per exemple- el legislatiu va decidir, amb bon cri- 
teri i seguint models ja assajats en altres comunitats authnomes, elaborar-hi una llei única. El 
fruit d'aquesta decisió sera la Llei de la Generalitat Valenciana 411983, de 23 de novembre, 
d'Ús i Ensenyament del Valkncia -d'ara endavant, LUEV. 

Cal dir que en 1983 hi havia una estabilitat política major que no en el moment de l'a- 
provació de 1'Estatut. Com que el Partit Socialista del País Valencia (PSPV-PSOE) governava 
amb una chmoda majoria, la crisi institucional no havia de ser tan gran. Malgrat aixo, els epi- 
sodis de violkncia simbhlica -i, de vegades, real- encara no hi havien remks, ni de bon tros. 
D'altra banda, "l'esperit estatutari" farcit de pors, suposava un seriós entrebanc a una legisla- 
ció molt avangada en mat5ria lingüistica. Per aixo el text definitiu de la LUEV torna a reflec- 
tir aquestes tensions subjacents. Si, d'una banda, obrirh moltissimes portes a la normalització 
del valencia; d'una altra, sera massa tímida en alguns aspectes -refugiant-se en una calcula- 
da ambigüitat- i, fins i tot, renunciari a incloure matkries significatives -especialment la de 
l'autoritat lingüística. 

En la mateixa tramitació de la LUEV s'apreciarien els problemes subsistents: una vegada 
aprovat el Projecte de Llei pel Consell de la Generalitat el 29 de juliol de 1983, corn hem dit. 
caldra esperar-ne l'aprovació definitiva al mes de novembre, en un Ple especial celebrat sim- 
bolicament a Alacant -un lloc especialment conflictiu per la seua galopant castellanització. 
Les esmenes presentades per l'oposició -Alianc;a Popular (AP) i Partit Comunista del País 
Valencii (PCPV)- van ser nombroses i, en alguns casos, molt importants; si algunes d'a- 
questes esmenes hagueren estat incloses en el text definitiu, el resultat de la LUEV hauria estat 
molt frustrant. Malgrat aixh, el PSPV-PSOE va acceptar-ne algunes més o menys significati- 
ves. Finalment, la LUEV va ser aprovada amb 55 vots a favor, cap en contra i 30 abstencions 
-d' AP. 

Abans de fer un repis més o menys detallat de la LUEV, cal indicar que, en principi, és 
una Llei homologable a d'altres amb la mateixa intenció aprovades en altres comunitats autb- 
nomes. És a dir, una llei homologable des del punt de vista tkcnic; evidentment els objectius 
polítics en diferiran, com ja hem indicat. A diferkncia d'altres lleis semblants, la valenciana no 
utilitzar& el terme nor~nalitiacio', probablement perqub estava estigmatitzat pels sectors seces- 
sionistes i no es volia buscar un altre front de conflictes. Cal destacar, també, que en tot el text 
s'utilitza el nom valencia, i no idioma ~>alenciu com a 1'Estatut. 

Una vegada dit aixh, podem fer ara una analisi del que anomenarem principis inspiradors 
de la LUEV: 

1. UN OBJECTIU: SUPERAR LA DIGL~SSIA A FAVOR DE LA LLENGUA PROPIA AMB LA INTERVENCIO 

PREFERENT DELS PODERS PUBLICS 

obviament, la LUEV havia de materialitzar en el seu contingut material les tasques i apre- 
ciacions fetes en aquest sentit per l'article 7k de 1'Estatut amb connexió, com hem assenyalat 
adés, amb la "cliusula transformadora" de l'article 9.2 de la Constitució i el 2n de 1'Estatut. El 
punt de partida en la LUEV el trobem en l'apartat IV del Preambul, que aporta raons per a jus- 
tificar la necessitat de la Llei afegides a les estrictament derivades de la tkcnica jurídica ja 
exposades en els parkgrafs anteriors d'aquest Preambul. En efecte, en aquest punt la LUEV 
indica el "compromís irrenunciable" de la Generalitat Valenciana amb la defensa del patrimo- 
ni cultural de la comunitat authnoma i especialment amb la "recuperació del valencik". Obser- 
vem que el text torna a fugir de la paraula nornzalització: malgrat aixo, el següent paragraf del 



mateix apartat IV es referir2 a la "situació diglbssica" que pateix la major part de la població 
valenciana per culpa de la relegació histhrica del valencih. Atesa aquesta realitat, la Generali- 
tat té l'obligació de promoure mesures legals per a acabar amb la "irregular situació sociolin- 
güística"; l'objectiu, doncs, és aconseguir -per al valencih- la total "equiparació" amb el 
castellk. 

Per tant, la LUEV aposta per una normalització lingüística equiparable a un perfecte bilin- 
güisme. Aixb planteja alguns problemes. El més important, bbviament, és que la confianqa en 
mesures legals trobarh un entrebanc objectiu en l'article 3r de la Constitució. D'altra banda, 
atks el moment de la redacció de la LUEV, és encomiable l'kmfasi en el paper dels poders 
públics -especialment de la Generalitat-; perb aquesta qüestió també plantejarh alguns dub- 
tes: d'una banda quedar& difuminat el paper d'altres administracions públiques -en especial 
els ajuntaments- i, sobretot, la LUEV es referira amb massa cautela a les obligacions resi- 
dents en la "societat civil". 

Amb independttncia d'aquestes consideracions crítiques no hi ha dubte que l'enunciat del 
Preambul és important. Deixant de banda la clhssica disputa jurídica sobre la capacitat d'obli- 
gar que tenen els preimbuls de normes, sí que hi ha un consens generalitzat en el fet que 
aquests preimbuls introductoris són fonamentals per a fer una adequada interpretació de la 
norma; tant pels tribunals, com pels brgans polítics responsables d'aplicar la norma en la rea- 
litat. Des d'aquest punt de vista, l'objectiu de la plena equiparació valencia-castella i l'obliga- 
ció dels poders públics de ser els actors principals en aquest projecte continuen sent essencials 
i, a pesar d'aixb, moltes vegades oblidats. 

2.  DISPOSICIONS SOBRE L'US OFICIAL I NORMAL DEL VALENCIA 

Indicarem, breument, les parts de la LUEV destinades a donar concreció a l'enunciat de 
la doble oficialitat lingüística. Cal dir que la Llei, amb alguna excepció, planteja aquesta coo- 
ficialitat des del punt de vista del valencia, cosa lbgica atesos els seus objectius i que, al cap i 
a la fi, les comunitats autbnomes no tenen capacitat normativa respecte de l'oficialitat del cas- 
tellh. 

Així, els articles 3, 9 i 10 de la LUEV fixen el contingut essencial de l'oficialitat del 
valencia, que podem sintetitzar d'aquesta manera: 

- L'ús del valencia produeix plens efectes jurídics davant totes les administracions públi- 
ques i amb tota mena d'actes jurídics. 

- El valencia es pot utilitzar en totes les expressions de la vida social, política i adminis- 
trativa, sense que d'aquest exercici puga derivar-se cap tipus de discriminació o d'exi- 
gttncia de traducció. 

- El ciutadk podra escollir el valencih com a llengua de relació amb els ens locals, la 
Generalitat i la resta d'administracions públiques -dret d'opció. 

D'aquestes premisses es derivaran, necessariament, algunes conseqüttncies prhctiques, 
com ara: 

- El concepte de relació implica que, una vegada escollit el valencih com a llengua de 
relació, l'administració implicada tindrh l'obligació de mantenir tota comunicació i 
acte amb el ciutadh en valencih. 



- Les administracions públiques disposaran de personal qualificat per fer possible el que 
disposa la LUEV -com. per cert. va declarar el Tribunal Constitucional en la impor- 
tant sentencia sobre la LOAPA. 

- Encara que els articles esmentats parlen de "ciutadans" no hi ha dubte que també es 
refereixen a pecyorzes jurídiques com ara empreses. corporacions, associacions. etc. 

- Per raons de seguretat jurídica, caldra fer almenys en valencia les publicacions de les 
normes, perque hi haja un "text autentic" que puga ser invocat en el moment escaient 
davant les institucions. 

Finalment. cal fer una breu al.lusió als proble~nes específics que planteja la relació amb 
1'Administració de Justícia, A aquesta qüestió particular fan referencia els articles 13 i 31 de 
la LUEV: 

- Es manté el principi general i qualsevol ciutada pot adre~ar-se a 1' Administració de Jus- 
tícia en valencia sense cap tipus de perjudici. 

- Tota la tramitació administrativa en aquest Bmbit es fara en valencia si així ho vol el 
ciutadb. 

- El Consell de la Generalitat fara convenis amb 1' Administració de Justícia per fer efec- 
tiu l'ils del valencia en els jutjats i tribunals. Un conveni d'aquestes característiques va 
ser signat en 1986. Posteriorment, la Generalitat ha assumit aquesta competencia. 

Aquest últim incís planteja el problema de fons: el cos de jutges i magistrats és estatal i 
la formació lingüística és difícil d'assolir i no pot ser exigida per les autoritats valencianes. 
D'altra banda, les diverses lleis processals de 1'Estat dificulten 1'Ús de les llengües diferents 
del castella en els procediments judicials, tot emparant-se en el principi de l'article 3.1 de la 
Constitució que estableix l'obligatorietat del coneixement del castelli; per aixh aquestes lleis 
estableixen, de facto, una major possibilitat d'escollir el castells si una de les parts prefereix 
aquesta llengua. Tot aixh, sumat a una manca de pressió social estimable, ha fet que la utilit- 
zació del valencia en els tribunals siga molt escassa. 

3. PROHIBICIO DE D~SCRIMINAC~O PER RAO DE LA LLENGUA 

És un principi directament derivat del que preveu, en el mateix sentit, l'article 76 de 1'Es- 
tatut. Aquest principi practicament es reproduiri en l'article 4t de la LUEV i, més concreta- 
ment, en el 3r, que hem comentat més amunt en tractar el contingut de I'oiicialitat del valencia. 
Els articles 52 i 66 fixen obligacions a les administracions públiques per a evitar la discrimi- 
nacid dels valencianoparlants. 

4. APLICACIO DE L 4  LUEV AMB CRITERIS DE GRADU4LITAT I POSSIBLES EXCkPCIOh'S 

La LUEV, després d'afirmar els principis generals sobre la doble oficialitat -que com- 
parteixen, en major o menor mesura, moltes lleis de normalització lingüística-, "va modular" 
el sistema, segons quedava establert en I'article 7e de ]'Estatut i d'acord, com ja hem esmen- 
tat, amb el que disposa l'article 3.2 de la Constitució. 



En efecte, l'article I .e) de la LUEV indicara que un dels objectius de la Llei és garantir 
el coneixement i 1'6s del valencia en tot el territori de la Comunitat Valenciana, aplicant els 
principis de "gradualitat i voluntarietat". Aquests dos principis es concretaran al llarg de l'ar- 
ticulat: 

- L'article 18.1 fixa l'obligatorietat de l'ensenyament del valencia en tot el territori comu- 
nitari, és a dir, també en les zones de predomini castellanoparlant -que després 
comentarem. Malgrat la fermesa d'aquesta afirmació, immediatament es matisarh que 
la incorporació es farh de manera "progressiva", atenent a les condicions sociolingüis- 
tiques valencianes i, en concret, segons les diferbncies i els nivells en el coneixement 
del valencih en el moment de l'entrada en vigor de la LUEV. Aquestes excepcions 
poden semblar lbgiques i ben intencionades, perb la certa insistbncia que s'hi aprecia 
obre una porta a interpretacions restrictives que, potser, mai no acabaran de tancar-se. 

- L'article 19, en el primer apartat, limita encara més els principis moduladors de l'en- 
senyament fixats en l'article anterior. En efecte, ordena que, segons la "disponibilitat 
organitzativa" dels centres educatius, s'intentara que tots els xiquets reben el primer 
ensenyament en la seua llengua "habitual", és a dir, en castella o en valencih. Més 
important és el segon apartat, que estableix un objectiu millor definit: al final dels cicles 
educatius en qub siga obligatori el valencia, els alumnes hauran d'estar en les mateixes 
condicions d'usar el valencia i el castella, sens perjudici de les excepcions que l'article 
24 hi assenyale. 

- L'article 24, doncs, és el que més intensament "modula" l'oficialitat del valencih pel 
que fa a l'ensenyament. Abans de comenGar a estudiar-10, cal fer-hi una apreciació 
important: segons la majoria de la doctrina jurídica, de la jurisprudbncia més significa- 
tiva i del dret comparat, l'ensenyament d'una llengua és una part consubstancial a la 
seua declaració d'oficialitat: no és un afegit, una "opció" més de les que pot adoptar el 
legislador. Aquesta afirmació és una deducció inevitable a partir de la lbgica jurídica 
aplicada a la teoria dels drets: el dret d'un ciutada a relacionar-se amb l1AdministraciÓ 
amb la llengua que considere comporta la idea del fet que els poders públics poden - 
i, atesa la categoria de "llengua prbpia", haurien de fer-ho preferentment- emprar la 
llengua distinta de la comunament obligatoria -el castella- en la seua relació amb el 
ciutada, siga de manera general o particular -si més no, fins al moment que el ciuta- 
da comunique la seua voluntat de mantenir la relació en l'altra llengua. Censenyament, 
així, és necessari perqub el ciutada no reste indefens davant la utilització per les seues 
administracions d'una llengua que no est2 capacitat per a entendre. Tot aixb vol dir, 
entre altres coses, que "modular" molt o poc l'ensenyament, tindra una influbncia direc- 
ta en l'index final de "oficialitat" de les llengües distintes del castellk, cosa que cal no 
oblidar a l'hora d'estudiar les excepcions concretes establertes en l'article 24 de la 
LUEV, i que serien les següents: 
a) En els territoris valencianoparlants, l'obligatorietat general de l'ensenyament del 

valencia no tindr2 efecte, de manera individual, quan els pares i tutors n'acrediten 
la presbncia temporal en aquests territoris, demanen explícitament que no tinga 
efecte i demostren aquesta permanbncia temporal quan inscriguen els fills o tuto- 
rats en l'ensenyament. 

b) En els territoris castellanoparlants, la introducció de l'ensenyament del valencih en 
les aules es farh "progressivament", sens perjudici del fet que els pares o tutors s'hi 
neguen quan els hi inscriguen. Ens adonem que, en aquest cas, no hi ha una justi- 
ficació temporal, sinó purament personal-territorial, difícilment assumible des dels 
objectius últims de la LUEV. 



- Un altre sentit tenen les disposicions de l'article 23, que estableix una serie de criteris 
per al foment de l'estudi del valencia en la comunitat educativa -mestres, universitat, 
etc.- per a poder fer reals les disposicions sobre l'ensenyament basic incloses en la 
LUEV. Moltes d'aquestes disposicions ja no tenen sentit anys després de l'entrada en 
vigor de la Llei. 

(Abans de concloure aquestes referencies a l'ensenyament, cal afirmar que, per damunt el 
model general que estableix la LUEV, les autoritats valencianes han produi't moltes normes de 
desenvolupament -de desigual fortuna i oportunitat- que regulen l'ensenyament en valen- 
cii, experiencies d'immersió, etc. Per raons lbgiques, la posada en practica de la LUEV i d'al- 
tres normes posteriors va trobar alguns problemes que en determinats moments van arribar als 
tribunals, els quals van generar una interessant jurisprudencia en alguns punts. Atesa l'exten- 
si6 d'aquest article, no podem aprofundir més en la qüestió.) 

Pel que fa a les diferents administracions i les mesures per a posar-les en condicions d'a- 
dequar-les al compliment dels objectius de la LUEV cal indicar: 

La Disposició Transitbria Primera ordenava que les administracions públiques haurien 
de prendre totes les mesures escaients per a la plena aplicació de la LUEV en un mixim 
de tres anys. 
L'article 29 ja disposava que el Consell de la Generalitat establiria els mecanismes 
necessaris perque el personal al servei de 1'AdministraciÓ valenciana poguera rebre 
ensenyament en valencii; d'acord, una altra vegada, amb els principis de voluntarietat 
i gradualitat. 
Els parigrafs 2n i 3r de l'article 30 ordenen els brgans de la Generalitat a tenir en comp- 
te el coneixement del valencia en convocatbries de mesures d'accés a la funció pública 
o la promoció interna, i, d'acord amb els objectius de la LUEV, també hauran d'assen- 
yalar les places públiques per a les quals és obligatori el coneixement del valencii. 
Aquestes idees van ser incorporades a altres lleis reguladores de la funció pública 
valenciana; malgrat aixb, en general, els governs autonbmics valencians han actuat en 
aquest tema amb massa prudkncia i la utilització del valencia en les institucions és 
encara molt desigual. 
L'article 16 és, curiosament, més exigent amb les empreses públiques que amb 1'Ad- 
ministració en sentit estricte, ja que disposa que aquestes empreses hauran de garantir 
que els empleats que tinguen relació amb el públic hauran de coneixer el valencia per 
atendre "amb normalitat" els serveis que presten. 

5 .  L'EXISTENCIA DE TERRITORIS DE PREDOMINI LINGUÍSTIC 

El Títol V de la LUEV esta dedicat totalment a desenvolupar el que preveu l'article 7.6 de 
1'Estatut d'Autonomia: l'article que establia una reserva de llei per a definir els possibles terri- 
toris de predomini lingüístic i les excepcions a l'estudi del valencii que ja hem comentat adés. 

Cal dir que, d'algunes parts de la LUEV ja comentades podem deduir que aquesta Llei no 
relleva les administracions públiques dels seus deures de defensar la llengua que és, alhora, 
llengua prbpia de la Comunitat i llengua cooficial amb el castella en alguns territoris, d'acord 
amb l'opció establerta en l'apartat X del Preimbul de la Llei, que declara que l'existencia de 
zones de predomini lingüístic no és obstacle perqub tothom, a la Comunitat, puga fer efectiu 
el seu dret a 1'6s i l'ensenyament del valencia. De la mateixa manera, l'article 37.1 insistir& en 



l'obligació que té la Generalitat de "promoure" 1'6s i l'ensenyament en tot el territori de la 
Comunitat Valenciana. 

La divisió entre territoris es va fer per municipis, atenent a consideracions histbriques: 
entre els municipis "castellanoparlants" van ser catalogats els que, des de la repoblació o per 
afegits posteriors, n'han tingut aquest caracter; igualment van ser classificats com a "castella- 
noparlants" municipis en qub la substitució lingüística es va produir, per diferents raons, fa 
segles. D'aquesta manera, la LUEV introdueix dos articles --el 35 i el 36- amb dues llistes 
de municipis que, a tots els efectes, marquen els territoris de predomini valencianoparlant i 
castellanoparlant. Certament, aquest criteri histbric va ser el més encertat de les diverses hipb- 
tesis que es van formular a l'hora de redactar la LUEV, ja que algunes esmenes plantejaven 
criteris "sociolbgics", entenent com a tals l'elaboració d'enquestes sobre l'ús majoritari del 
castella o el valencia. Cal indicar que la llista definitiva va ser redactada per autoritats filolb- 
giques de les universitats valencianes. 

EL PROBLEMA DE LA DENOMINACIO I L'AUTORITAT LINGÜÍSTICA AL PAÍS 
VALENCIA: L' ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

Ja hem fet al.lusió als problemes polítics i simbblics que plantejava la denominació de la 
llengua. L'Estatut d'Autonomia va parlar de "valencik" o "idioma valencia" i la LUEV de 
"valencia". Es tractava d'eliminar -o, almenys, d'ajornar- una declaració oficial sobre les 
tesis secessionistes o les que reconeixien la unitat lingüística del catala. La situació, de vega- 
des, arribar& al disbarat: ajuntaments que s'atribueixen la capacitat per a decidir els elements 
gramaticals i ortografics del valencia emprat per la corporació o el fet incontrovertible que la 
Generalitat sempre va utilitzar les Normes de Castelló acceptant, de fet, la unitat del catala que 
no s'atrevia a afermar en els textos legals. Aixi, cada vegada més, el problema va caure en un 
pur nominalisme, que enverinava qualsevol projecte de normalització plena que passaria per 
desmarcar-se de les tesis secessionistes, les quals no tenen gens de ressb en el món científic, 
universitari o literari. Un resultat d'aquest nominalisme van ser algunes prohibicions, que es 
van resoldre en els tribunals, a la possibilitat d'usar el terme catala -per exemple en els esta- 
tuts d'algunes universitats- o, fins i tot, a la potestat de la Universitat de Valbncia d'organit- 
zar cursos de catali. Cal dir que, normalment, els jutges, en sentbncies jurídicament absurdes, 
es van inclinar per aquest nominalisme. D'altra banda, aquesta posició ha perjudicat notable- 
ment les possibilitats d'arribar a acords de cooperació entre la Generalitat Valenciana i les ins- 
titucions autonbmiques catalana i balear, un element que sembla bhsic per a la plena i global 
normalització de la llengua. 

L'única manera de solucionar la qüestió era designar una autoritat lingüística amb capa- 
citat de definir el contingut exacte de la paraula valencia en la practica, amb independbncia del 
fet que les majories parlamentaries en les Corts Valencianes haurien de ser més flexibles i 
emprar el terme catalh sense dramatisme; cosa que sembla que encara esta lluny de ser possi- 
ble. 

Des d'un punt de vista estrictament jurídic, no hi ha dubte que la competkncia per definir 
q u i  és el valencih pel que fa als textos legals, llengua en l'ensenyament, etc. és de la Genera- 
litat Valenciana. Aixi es dedueix de la declaració del valencia com a llengua prbpia de la 
Comunitat i així ha estat refermat per alguna sentbncia contra ajuntaments que van arrogar-se 
aquesta potestat. Dins la Generalitat, la competbncia ser& atribui'da a l'brgan que es considere 
escaient -Conselleria dlEducaciÓ amb els seus organismes especialitzats. Perb, obviament, 
aquest fet no acaba amb el problema. 



En la tradició occidental s'ha considerat que no és bo que la normativa lingüística recai- 
ga en institucions polítiques, sinó en altres de caire científic. Aquesta és la línia que s'ha seguit 
en altres institucions autonbmiques, que han atribui't l'autoritat lingüistica a acadbmies inde- 
pendents, especialitzades i preexistents, o a altres institucions com ara la Universitat. Com hem 
vist, ni en 1'Estatut d'Autonomia ni en la LUEV es va voler prendre aquesta decisió, perqub es 
va pensar que, precisament, qualsevol solució era part del problema i abonaria les tesis seces- 
sionistes o les unitaristes. Per6 també era obvi que, en algun moment, aquesta situació hauria 
de canviar, perquk el que es volia evitar -el conflicte- estava sent alimentat per aquesta inde- 
terminació que, d'altra banda i com hem assenyalat, xocava amb la realitat mateixa, sobretot 
en el món universitari, plenament favorable a la catalanitat del valencih. 

D'acord amb aquestes premisses, cabien quatre possibilitats: 

I .  Atorgar el carhcter d'autoritat lingüística al Consell Valencih de Cultura. Aquesta idea 
ja havia estat plantejada per alguns juristes i polítics en el debat estatutari; aixh no obs- 
tant, encara que el Consell va ser definit com a organ estatutari bhsic, li van ser atorga- 
des per Llei altres competbncies i no la lingüistica en sentit estricte. Per a alguns, 
aquesta continuava sent una alternativa vhlida, encara que no hi amagava problemes: 
calia reformar la Llei del Consell i rearticular-ne tot el contingut: la forma de designar 
els membres, etc. 

2 .  Atorgar el carhcter d'autoritat lingüistica a una institució independent preexistent. El 
problema d'aquesta opció és que era impossible arribar a un acord polític sense decan- 
tar-se prbviament per les tesis secessionistes o unitaristes. En efecte, confiar la respon- 
sabilitat a 1'Institut d'Estudis Catalans era prhcticament inassumible per raons 
polítiques (amb independkncia del seu prestigi, al capdavall era un organisme d"'una 
altra" comunitat autbnoma, i si la catalanitat del valencih haguera estat reconeguda 
pacíficament -requisit previ per a aquesta opció-, el problema que estem analitzant 
no s'hi hauria ni tan sols plantejat). Una altra possibilitat, demanada per certs sectors 
molt minoritaris, n'era l'atribució a la Real Academia Valenciana de Cultura, una deci- 
sió impensable en la prhctica per la seua frontal oposició a tot el món universitari i per 
l'oposició dels estudiosos de la filologia a aquesta entitat pel fet d'estar arrelada en el 
secessionisme. 

3. Atorgar el carhcter d'autoritat lingüistica a les universitats valencianes i, concretament, 
a 1'Institut Interuniversitari de Filologia. A parer nostre, aquesta era la solució idonia 
per diverses raons: en abskncia d'una acadbmia amb prestigi, la solució més "moderna" 
és l'atribució al món universitari, com a mhxim dipositari de la cultura i la cikncia - 
una opció que, recordem, es va prendre en 1'Estatut balear-; l'existbncia de 1'Institut 
Interuniversitari garantia la posada immediata en funcionament; el carhcter constitu- 
cional de l'autonomia universithria asseguraria l'adequada independkncia de l'organis- 
me; aquest Institut té un prestigi considerable en el món acadbmic, i, com que és un 
"organisme valencia", manté bones relacions amb la resta de l'hmbit lingüístic catalh. 
Dissortadament, aquestes raons no van semblar suficients als diversos governs valen- 
cians, que van pensar que, malgrat tot, els grups secessionistes utilitzarien l'elecció per 
reviscolar el conflicte. 

4. Crear una institució ad hoc per atribuir-li l'autoritat lingüística. Finalment, va ser el 
camí que es va prendre. 



L' ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

La tramitació d'aquesta Llei, bbviament plena de picabaralles polítiques, va ser molt com- 
plexa i, en algun sentit, va utilitzar mecanismes practicament inbdits en el dret parlamentari. 
En efecte, el camí legislatiu va comenGar quan el president de la Generalitat Valenciana va 
encomanar al Consell Valencia de Cultura un dictamen sobre 1'Acadbmia. El debat al si d'a- 
quest brgan va ser de tot menys pacífic, ja que s'hi van traslladar les diverses posicions politi- 
ques i va haver-hi molts moments en que van estar ben prop de trencar el dialeg. Finalment, el 
Dictamen va ser aprovat i va tenir el suport públic del Partit Popular (PP), Partit Socialista 
(PSPV-PSOE) i Nova Esquerra (NE). Aquests grups parlamentaris van signar la Proposició de 
Llei publicada el 28 de juliol de 1998. Es van presentar esmenes a la totalitat d'Unió Valen- 
ciana (UV) i Iniciativa de Progrés (IP) -una escissió d'UV-, les quals jutjaven el text de 
catalanista; aquestes esmenes van ser rebutjades. També es van presentar 219 esmenes d'UV, 
IP, Esquerra Unida (EU) i NE, alguna de les quals va ser admesa. Finalment, la llei va ser apro- 
vada el 2 de setembre de 1998 amb els vots en contra d'UV, IP i EU. 

En poques lleis té tanta importhncia 1'Exposició de Motius com en aquesta. En efecte, 
aquesta Exposició, és, practicament, el text del Dictamen del Consell Valencih de Cultura i és 
l'instrument bhsic per a entendre els objectius de la norma. L'Exposició comenqa amb un pro- 
nunciament ferm en defensa de la normalització del valencih i constata -per primera vegada 
en un text legal- que el conflicte al voltant del nom, la naturalesa i la normativa de la llengua 
és, objectivament, un entrebanc esterilitzant per a aquesta normalització. Després de fer unes 
altres consideracions per conciliar posicions enfrontades i de recordar el carkcter popular del 
terme valencia, ofereix una complexa definició de la naturalesa d'aquesta llengua que, de nou, 
és una novetat en el panorama legislatiu valencia. Així, afirmara que el valencia forma part del 
"sistema lingüístic que els corresponents estatuts d'autonomia dels territoris hisphnics de l'an- 
tiga Corona d'Arag6 reconeixen com a llengua prbpia": aquesta perifrasi tan forqada és el pri- 
mer reconeixement legal de la "catalanitat" del valencih, cosa que encara es referma més quan 
el text que comentem continua defensant la validesa de les Normes de Castelló; si bé, a conti- 
nuació, recorda que una llengua és una cosa viva que no es va congelar en 1932. 

Per tant, la llei de creació de 1'Acadbmia Valenciana de la Llengua, per la via d'aquesta 
Exposició de Motius, arriba a unes definicions importants per a resoldre el conflicte que la 
motivava. Al nostre entendre, malgrat la barreja de conceptes, és un pas endavant important. 
El problema era, doncs, la regulació que el text articulat fa de 1'Academia; per aixb ens detin- 
drem breument en aquest text. 

La Llei determina que 1'Acadbmia siga una institució prbpia de la Generalitat Valenciana 
amb autonomia organica, funcional i pressupostaria per a garantir-ne la independbncia i l'ob- 
jectivitat -uns elements consubstancials a qualsevol organisme d'aquest tipus. A continuació, 
fixa les seues funcions i competencies: 

- Determinar i elaborar la normativa del valencih. 
- Vetlar pel valencih, a partir de la seua tradició lexicografica i literaria, i també de la rea- 

litat lingüística valenciana, tenint en compte les Normes de Castelló. 
- Les funcions atribui'des genbricament a la Generalitat Valenciana a partir de la declara- 

ció del valencii com a llengua prbpia. 
- Emetre dictamens sobre toponímia i onomastica. 
- Informar sobre la utilització i correcció del valencia en les publicacions de la Genera- 

litat i en la producció audiovisual valenciana. 
- Altres competencies que el president de la Generalitat, les Corts o el Consell puguen 

encomanar-li sobre avantprojectes legislatius i normatius. 



Com veiem, I'Acadbmia té un ampli marge de competbncies, que l'assimilen a altres 
organismes del mateix tipus. Una altra qüestió -i, en cert sentit, un dels elements essencials 
per a jutjar la institució- n'és la composició. 

En aquest sentit, cal comentar els requisits que, per a ser acadkmic, estableix l'article 10: 

- Tenir la condició política de valencia, cosa que limita innecessariament l'accés de per- 
sones amb capacitat suficient. 

- Ser experts en valencia amb una acreditada competkncia científica o acadbmica, desta- 
cades personalitats de les lletres o de l'ensenyament de matbria lingüística, o amb una 
producció reconeguda en el camp del valencia o la cultura valenciana; una exigbncia 
logica, malgrat que es presta a una possible ambigüitat. 

L'article 11 de la Llei assenyala que el nombre d'acadhmics serh de 21, perb justament ací 
comencen els problemes. Els primers acadbmics hauran de ser triats per les Corts, per un perí- 
ode de 15 anys, mitjanqant una majoria de 213, i podran ser reelegits. Transcorreguts 15 anys, 
7 acadkmics hauran de ser substitui'ts per uns altres que hauran de ser triats per la resta de 
membres de 1'Acadbmia. Passats altres 5 anys, se'n produir& una substitució semblant; cosa 
que, transcorreguts altres 5 anys, es repetira per al terq restant. És a dir, caldrh esperar 25 anys 
perquk tots els acadbmics hagen estat triats per un mecanisme de cooptació, el que millor n'as- 
segura la independkncia i objectivitat. No cal recordar que en aquest període les Corts sempre 
tenen la possibilitat de canviar la Llei, per la qual cosa ens trobem amb un temps massa llarg, 
d'una certa incertesa si en 1'Acadbmia es configuren unes majories i minories que no agraden 
al poder politic. 

Finalment, la Llei fixa els mecanismes de treball de 1'Acadbmia i els brgans interns. 
Una visió de conjunt ens invita a considerar que aquesta Llei -i 1'Acadbmia que crea- 

és el mal menor al qual podia arribar-se. L'instrument ja esta generat, i és un element positiu 
per a superar el clima de confrontació que tantes i tan dolentes repercussions ha tingut en el 
procés de recuperació i normalització del valencia. A partir de l'entrada en vigor de la Llei ja 
es va posar de manifest el seu major problema: l'elecció de candidats es va dilatar molts mesos 
-i no un mes com preveia la Disposició Transitbria Primera de la Llei- per manca d'acord 
polític. Finalment, aquest tramit va poder ser superat. Sense molt d'entusiasme, perb amb una 
necesshria esperanqa, es contempla a hores d'ara el que donara de si 1'Acadkmia Valenciana 
de la Llengua. En qualsevol cas, és massa prompte per a emetre opinions fonamentades. 
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