UN CAS SINGULAR DE CONFLICTE LINGUISTIC:
LA SITUACIO ACTUAL DEL PAIS VALENCIA
Vicent PITARCH

1.1. País dual
Dins els PaYsos Catalans, el País Valencia ocupa el segon lloc en extensió
geografica, volum demografic i producció econbmica, a continuació del Principat de Catalunya. La població valenciana actual és de 3.693.000 habitants.
Com a entitat política, l'antic regne de Valkncia nasque vertebrat (1238)
sobre dues col.lectivitats de distinta procedencia, catalana l'una i aragonesa
I'altra, les quals es distribuiren el territori en sengles zones, catalanbfona
i castellanbfona, respectivament, la frontera lingüística de les quals continua avui inalterable en línies generals. Aquest dualisme constitueix una
de les empremtes del País, la dinamica historica del qual (social, política,
cultural, econbmica) ha gravitat sempre sobre el territori catala, el qual
no solament ha comptat amb la capitalitat tradicional (Valkncia, cccap i
casal),), sinó que ha esdevingut exponent del conjunt de la comunitat valenciana, al llarg de la seva historia. El territori catalanbfon (que ocupa
el 58'39 % de l'extensió geografica del país) allotja el 90'63 % de la població
total, mentre que només el 9'36 O/b restant habita en la zona castellanoparlant (41'6 % del territori).
Ambdues llengües hi van conviure sense interferkncies mútues especials,
cadascuna dins el seu propi territori, almenys durant els primers dos-cents
anys. Hom accepta que fou a les acaballes del Quatre-cents i, més en
concret, arran de les revoltes socials de les Germanies (1519-1523), quan el
panorama lingüístic del territori catalanbfon c o m e n ~ aa alterar-se, mitjan$ant l'inici de la castellanització irradiada des del palau virregnal, pauta
de conducta que, a poc a poc, guanyh adeptes entre la classe aristocratica
autbctona, com a ressort de distanciament social, el qual ha actuat fins
a ben entrat l'actual segle.
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1.2. Idioma i societat
Per tal de situar adequadament la conflictivitat idiomatica valenciana,
cal partir d'elements sociolingüístics basics, com són lJus real de les llengües
en conflicte, la seva distribució social i funcional, i les actituds que hi exhibeixen els usuaris. Aquest panorama ens ve descrit per un sondeig lingüístic
recent, efectuat a través de mCs de 15.600 entrevistes per 1'Institut de
Sociologia i Antropologia Social, de la Institució Alfons el Magnhnim, de
Valencia, a partir del setembre de 1980.2Remarquem que s'hi cataloga com
a catalanoparlant tant qui parla aquest idioma com ccqui sap parlar40,
mentre que, dins la categoria de castellanoparlants, s'encabeix qualsevol
que no sap parlar catala (menystenint-hi els parlants d'altres llengües,
gallec, franc& o anglks, etc., el percentatge dels quals certament deu ser
irrellevant al si de la societat valenciana). Segons aquest estudi, la realitat
lingüística del País Valencia ofereix avui el següent panorama:
a) Hom pot establir que el nombre de catalanoparlants al País Valencia es xifra en 2.024.000, els quals representen el 60'40 % de la població
de la zona catalana (un percentatge, doncs, equivalent al del Principat de
Catalunya!) i el 54'80 % del conjunt de la població del país, compresa la
zona castellanoparlant.
b) Aquest percentatge de catalanoparlants amaina a mesura que descendeix l'edat dels usuaris: 52'40 %, en l'edat compresa entre 8 i 15 anys,
enfront del 66'1 Yo,per al grup de més grans de 55-60 anys. Tanmateix, la
proporció experimenta una notable modificació pel que respecta a les actituds favorables a l'oficialitat del catala: 91'7 % entre els c(joves))compresos
entre els 15 i els 35 anys, enfront del 77'9 % per a les persones més grans
de la mostra (a partir de 55-60 anys). D'altra banda, el 42'6 O/o dels ccjovess
catalanoparlants manifesten haver participat d'alguna manera en ccmanifestacions de cultura catalana,.
c) Referent als valencians immigrats: entre els instablats al país fa
menys de deu anys, el 65'9 O/o entbn el catala; aquest percentatge puja al
76'7 % entre els qui hi arribaren fa 10-20 anys, i al 86'8 % per als qui hi
habiten fa més de vint anys. En conjunt, el 12'6 % dels valencians immigrats parla catala, així com el 75'8 % dels nascuts al País Valencia.
d) Distribu'ida la població per ccgrups professionals)), els ccobrersn són
els qui es manifesten més favorables a l'oficialitat del catala: el 85 % dels
catalanoparlants, el 73'7 O/o entre els ((valencians que tenen el castella com
a llengua familiar)), i el 61'3 % dels immigrats.
Per bé que l'actual Constitució espanyola (1978) preveu per als territoris
no castellanoparlants de 1'Estat la cooficialitat de la llengua territorial,
sobre el País Valencia continua avui pesant com a idioma oficial exclusiu
-situació que s'inicia el 1707 amb la Nova Planta- el castella.
1.3. Tra~zsformacionsradicals
Arran de la dbcada dels anys '60, el País Valencia inicia una etapa de
MIRA, Joan F.: Poblacid i llengua al País Valencid, Valkncia, 1981. Tan sols
atorguem valor indicatiu a les dades d'aquest treball, per tal com la seva publicaci6 exhibeix deficikncies metodologiques.

profundes transformacions estructurals que, a poc a poc, van convertint
la vella societat agraria en una comunitat industrialitzada europea. En
aquesta conjuntura, la societat valenciana es troba convulsionada per crisis
que afecten els antics esquemes de producció i de relacions laborals, la
remodelació del territori, els moviments migratoris, el fort impacte de la
immigració procedent del sud sobretot, castellanoparlant, i'aparició d'alternatives sindicalistes noves, etc. Paraklelament, el franquisme combatia amb
ferocitat la cultura catalana dins els seus projectes de diluir la identitat
valenciana en un espanyolisme mític d'encuny nazi. Com a reacció es gestaren al si d'aquesta societat respostes d'autoafirmació, les quals confluiren
en una proposta nacionalista popular, en l'elaboració de la qual fou decisiu
el paper de certs intel.lectuals, relacionats més o menys directament amb
sectors de la resistencia universitaris. De la constatació que la postració
valenciana ha estat responsabilitat de la classe dominant que histbricament
ha claudicat del seu rol <(dirigent),sorgeix l'exigencia que el nou nacionalisme ha d'aglutinar el conjunt de les reivindicacions populars i que només
sera viable enquadrat dins el seu marc precís, els Pai'sos Catalans, per als
quals reivindica l'autogovern; de bell antuvi aquest nacionalisme propugna
així mateix la plena normalització social de la llengua catalana com a factor
imprescindible per a la reconstrucció nacional. El seu mentor més qualificat, Joan Fuster: fou cremat en efígie, en un simulacre de falla (Valencia,
9 de marC de 1963), replica de l'ultim acte de fe dels residus inquisitorials
de la seva terra.
Als primers anys setanta coincidiren factors favorables a un futur esper a n ~ a d o rper a la llengua catalana, com ara el progressiu arrelament de la
reivindicació idiomatica i l'ensorrada del dictador. Una dinamica radicalment nova assolí el procés de l'ensenyament del catalci en ambits diversos
de la societat: Universitat, centres estatals d'ensenyament primari i mitja,
entitats populars, associacions de vei'ns..., tant en programacions festives
i en actes acadkmics com en l'activisme polític i sindicalista.
Cal qualificar de sorprenent la f o r ~ adel moviment de reivindicació lingüística que ha generat el País Valencia als darrers quinze anys, reivindicació que s'ha singularitzat per dos ingredients basics: la convicció que la
vitalitat del catala és l'exponent prioritari de la pervivencia col.lectiva i,
com a consequkncia, la capacitat d'aglutinar els sectors socials progressius
entorn de la defensa d'aquesta llengua.

2. APROXIMACI~
AL CONFLICTE
2.1. Les bases
D'acord amb les analisis de que disposem (degudes, en primer lloc, a
A causa principalment de les següents obres: Nosaltres els valencians, Barcelona, Ed. 62, 1962; Qüestió de noms, Barcelona, Aportació Catalana (1962), i
El País Valenciano, Barcelona, Destino, 1962; d'aquesta darrera obra, se n'ha fet
posteriorment edició en catala, Viatge al País Valencih, Barcelona, Ed. 62, 1971,
dins J . Fuster. Obres completes, 3, pp. 15-258. L'aportacio teorica de J. Fuster al
catalanisme, sobretot en la vessant lingüística, és ja abundant i lucidissima.

3. Fuster i als professors M. Sanchis Guarner, Lluis V. Araci1 i sobretot a
Rafael L1. Ninyoles): l'esquema del conflicte lingüístic valencia exhibeix
les següents característiques:
a) Bilingüisme diglbssic, en el qual l'status d'idioma ((alt))és ocupat
pel castella, idioma d'importació, mentre que el catala, llengua territorial,
hi resta postposat a les funcions informals o cebaixes)). L'estratificació lingüística que, de manera nítida, coincidí amb l'estratificació social, almenys
des del segle XVI fins al primer terC del segle xx (ecés, doncs, en funció
de la distancia social que entendrem I'us del castella i explicarem el conflicte~)?s'ha alterat recentment a causa de l'allau immigratori d'obrers.
Ara, malgrat aquest nou factor, de notable pes social, continua vigent, sobretot per als valencians autoctons, l'oposició entre castella com a llengua
de ((prestigi, i de ccpromoció social,, i el catala com a vehicle vernacular
i de ((regression.
b) Entre els sectors socials que han desertat de la llengua territorial
hom pot detectar grups amb conductes que Ninyoles qualifica d'ccautoodi,),
és a dir, de vergonya i intolerancia envers la propia col.lectivitat.
c) L'oligarquia dominant ha segregat la ideologia de cemitificació bilingiiista~! tendent a prestigiar socialment 1'13s del castella en detriment del
catala, tot atribuint a aquell idioma la condició de ((llengua constitutiva))
dels valencians; sobre aquesta premissa el mite del bilingüisme esdevé
parany i alhora etapa prkvia i directa de la castellanització que s'hi proposa.
d) El tractament tradicional del conflicte ha consistit, no pas a situar10 en els seus termes objectius, ans al contrari, a reprimir-10 mitjan~antla
minimització, l'escamoteig o, encara, les manifestacions d'incapacitat per a
resoldre'l?
L'anterior esquema, malgrat la seva simplificació, pot ser Útil com a
aproximació a la realitat idiomatica valenciana, la qual es caracteritza per
la complexitat dels factors que hi intervenen i per la magnitud de les contradiccions: (cel conflicte lingüístic valencia és un veritable sistema en qu2:
tot s'intermanté (tout se tient) -sobretot les contradiccions,?

2.2. Les contradiccions s'aguditzen
L'any 1975, en que s'esdevingué el fet decisiu de la mort del dictador
Franco, marca una fita en la trajectoria del conflicte. Les perspectives de
J.: Nosaltres els valencians, o. c.; Poetes, moriscos i capellans, VaFUSTER,
lencia, L'Estel, 1962; Heretgies, revoltes i sermons, Barcelona, Selecta, 1968; Llengua i societat i Les lletres, dins J . REGLAi altres, Historia del País Valencia,
vol. 111, Barcelona, Ed. 62, 1975, pp. 165-177 i 235-252. ISANCHIS
GUARNER,
M.: La
llengua dels valencians, Valencia, L'Estel, 1933 (n'hi ha nombroses reedicions,
ampliades); Els valencians i la lleizgua autoctona durant els segles XVI,XVII i
KVIII,Vdkncia, Inst. Alfons el Magnanim, 1963. ARACIL,
Lluís V.: A Valencian drf e m m a l u n dilema valeizcia, ccIdentity Magazine~,Cambridge Mass., Valencia, 1966.
NINYOLES,
Rafael Ll.: Conflicte lingüístic valencih, Valencia, Tres i Quatre, 1969;
Idioma i prejudici, Palma de Mallorca, Moll, 1971.
NINYOLES,
R. LI.: Conflicte..., o. c., p. 74.
ARACIL,
L1. V.: Un dilema valencih, o. c.
' Conflicte ..., o. c., pp. 95-111.
Conflicte..., o. c., p. 26.

democratització eren adverses per als sectors socials que controlaven els
ressorts de la funcionalitat lingüistica al País Valencia, les contradiccions
de la qual eren cada dia més manifestes. Aquests sectors, d'altra banda, es
trobaven davant una societat amb una sensibilització creixent envers els
drets lingiiístics.
Així com la dictadura havia estat la millor garantia de repressió idioma
tica, la desaparició del dictador cedia aquesta funció de persecució del
catala als continuadors del franquisme. La realitat lingüística del País Valencih era determinada, el 1975, pels factors següents:
- el castella continua fruint de la prerrogativa de llengua oficial en
exclusiva, malgrat que al si de la societat valenciana el catala exhibia
una vitalitat remarcable [vegeu supra, 1.2. a), b), c) i d)];
- I'oficialitat del catala era exigida pel conjunt de les forces progressistes com a condició bhsica de la ccvia democratica, per al País Valencih;
- tot plegat afavoria, doncs, l'inici de la superació de les pautes diglbssiques tradicionals al si del país.
Les perspectives de redre~amentidiomhtic eren favorables, a la fi de la
dictadura. Precisament per aixb, la classe social que histbricament s'havia
enfrontat al catala necessitava ara noves thctiques per tal de neutralitzarne l'aven~.Val a dir que bona part de l'oligarquia valenciana, de profundes
arrels centralistes, es caracteritza, a més, per la ruqueria, l'immobilisme i
adhuc per una propensió a actituds feixistitzants; aquesta oligarquia, a nivell polític, s'havia refugiat en la UCD, partit que, ((en versió valenciana, és,
encara, Cánovas, Silvela, Maura, Gil Robles, Franco, acumulatsn, ((fauna
clerical, bancaria i provinciana, analfabeta,? Una oligarquia de tal casta
havia d'estar compromesa a perpetuar el conflicte lingüístic; més encara, a
aguditzar-10 i a crispar-10. En aquest sentit, les banalitats o l'irracionalisme
en qub ha fonamentat els seus ((arguments), (?) encaixen perfectament amb
la ((dialecticaa de les seves actuacions. Val a dir que hi han comptat amb
mitjans abundants i eficagos, per tal com controlen els centres d'irradiació
ideolbgica i de decisió política, heretats directament de la dictadura.

3.0. Durant els anys de la ((transició democrhtica~,el conflicte lingiiístic
valencia s'ha singularitzat per l'aparició de nous elements pertorbadors i
sobretot per la crispació social que han provocat al si d'aquesta societat. La
llengua catalana al País Valencia mai no havia travessat per un etapa tan
critica com l'actual, i subsegüentment aquesta societat es troba en una
situació dramatica sense precedents.

FUSTER,
J.: Destinat (sobretot) a vaiencians, VaIBnica, 1979, Tres i Quatre,
p. 78.

3.1. Factors nous
3.1.1. L1invent de la ((lengua valenciana))
Per tal d'afeblir l'exigkncia popular de recuperar la dignitat del catala,
els botiflers esgrimeixen una ~lenguavalencianan autbnoma, alhora que
fomenten l'anticatalanisme visceral, el qual no és sinó una mostra del seu
complex d'inferioritat i sobretot de les seves conviccions castellanistes.
En rigor, el tal invent no és una innovació dels nostres dies. Cal, tanmateix, atorgar-li el caracter de novetat per dues raons: la proposta d'una
alengua valencianan aglutina avui el conjunt dels prejudicis que sustenten
I'estratkgia de I'antinormalització; d'altra banda, aquest mite és postulat
ara amb tons d'insídia i de bebliger8ncia insospitats en qualsevol altra
kpoca.
Hem de reconeixer que és un mite que pot excitar facilment la sensibilitat popular. En efecte, d1en@ del segle XVI i per raons conegudes, els valencians -així com els mallorquins i els menorquins, si més no- hem designat la llengua comuna sota denominacions localistes (ccvalencia)), ccmallorquis o ccmenorquis, respectivament). El fenomen no és exclusiu nostre;
dins 1'8rea castellanoparlant, i sense eixir de l'ambit estatal espanyol, murcians, extremenys, andalusos o canaris han trobat així mateix una certa gratificació en la referencia a llur idioma sota noms propis de la respectiva
&reageografica. Un cas semblant trobem en les referkncies a la llengua occitana: alingua romana, proenqal o proen~alés,poitevin, lengua d'oc, lemoz í l0~ i, encara, ccgascó, aranks),, etc. Si bé sota la denominació diversa persistia la conscikncia, més o menys explícita, de la unitat global de l'idioma
catal&, no és menys cert que aquells particularismes nominals han propiciat l'aparició d'una certa efusió envers les peculiaritats lingüístiques més
immediates. Malgrat tot, el problema de la designació de l'idioma mai no
fou més que una simple qüestió de noms.ll En qualsevol cas, llapel.latiu
ccvalencian, si ha portat explícit histbricament cap antagonisme, aquest ha
estat el ((castella))de manera inequívoca, avalencia)) era la nostra referkncia domkstica d'oposició a cccastellhn (designació que inclo'ia invariablement
manxecs, andalusos o aragonesos, etc.), és a dir, a totes aquelles comunitats definides per una llengua comuna cccastellana,).
La llarga tradició de ccllengua valenciana)) mai no ha representat conviccions, ni voluntats, serioses de secessionisme idiomatic; ben al contrari,
els confusionismes que podia suggerir foren conjurats mitjanqant la denominació unitarista -encara que del tot inadequada- de allemosin. Tant en
els ccratpenatistesa qualificats, com Teodor Llorente, com en els gramatics
i filblegs, com Carles Salvador o M. Sanchis Guarner, llapel.latiu c(valencia),,
fins i tot emprat en estudis solvents, no té més abast que la referkncia casolana, i provisional, a la llengua catalana. Val a dir que, amb l'aparició del
ccvalencianisme polític)), a comenGaments del segle xx, la consciencia unitaria de l'idioma adquirí solidesa, malgrat el persistent us de ccvalencib).
Es simptomatic que les primeres consignes adreqades des de la clandesti'O

COLON,
G.: La llengua catalana en els seus textos, Barcelona, Curial, 1978,

p. 39.
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FUSTER,
J.: Qüestió de noms, o. c.

nitat sota el franquisme, pels anys 60, contra la repressió idiomatica, proclamaven justament ceparlem valencih)).
Desvirtuant el gentilici ccvalencia, s'ha provocat el mite domkstic de la
cclengua valenciana)),el qual, segons les observacions de Ninyoles, ccno perviu
pas espontaniament, sinó que és sobretot una resposta defensiva de l'statu
quo. Pero el mite, a més de reactiu, és especialment negatiu, i aixi podem
entendre per quk ha estat mantingut cínicament, en contra de totes les
evidencies objectives, i precisament per persones que estaven convengudes
d'aqueixes evidkncies)).l*
La proposta, doncs, de la cclengua valenciana)) constituiria, d'una banda,
I'exculpació del complex d'inferioritat dels qui la propugnen i, de l'altra,
la decisió d'entrebancar qualsevol alternativa de normalització linguistica.
Mitificar com a alengua))els parlars valencians no pot tenir cap més finalitat
que la debilitació interna d'aquests mateixos parlars i l'enfrontament obert
amb la resta dels dialectes constitutius d'un idioma únic. Al capdavall, per
als seus instigadors, el cevalenciano)) no ha d'ultrapassar l'estigma de cedialectea, concebut amb connotacions denigratories (ccbasilecte))). <(Elfet sospitós és que les persones que més conspícuament han proclamat la independencia de la cellengua valenciana)) no han demostrat estimar-la prou per
a donar-se la mo!kstia de normalitzar-la ni de dignificar-la en el seu ús dins
la societat. En efecte: els paladins més esfor~atsde la nostra ccindependencia)) lingüística són massa sovint membres destacats d'aquelles classes que
han abandonat ostentosament l'idioma del paíss.13
I així, el mite del valencianisme idiomatic ha assolit, d'enga del 75, una
virulkncia increi'ble, la qual, tot i que té la zona neuralgica en la comarca
central de lJHorta, apareix de manera intermitent pels llocs més esparsos
de la nostra geografia, i adhuc s'ha projectat fora del país. Com a episodis
claus d'aquesta exacerbació planificada basten els següents: 1975, inici de
la cccampanya Ombuena)) (orquestrada des del seu diari Las Provincias,
organ de la dreta cavernícola i del franquisme residual valencians). 1977,
publicació del pamflet de Miquel Adlert En defensa de la llengua valenciael qual posava les bases (!) d'una ccnova llengua)). 1979, aparició de
llOrtografia de la llengua valenciana, de I'ccAcadkmia de Cultura Valenc i a n a ~ 1980,
. ~ ~ institució de la cecomissió Mixta), prevista per 1'0. M. de 7
juliol 1980, reguladora del Decret de bilingüisme (R. D. 2003179). Factor
determinant d'aquestes maniobres ha estat el Consell pre-autonbmic del
País Valencia: arran de la deserció socialista (1979), la institució caigué
en mans d'energúmens de la UCD, els quals no hi han menat cap activitat
més que la provocació constant entorn de l'idioma, provocaci6 que ha estat
al.lucinant d'enga de la remodelació del Consell (1981), mitjanqant els nous
inquilins de la Conselleria d'Educació.

'Vonflicte ..., o. c., p. 137.
l3
Conflicte..., o. c., p. 140.
l4
Valkncia, Del Cénia al Segura, 1977.
l5
DOSanys després, en la 2a edició, s'hi introdui'en reformes; posteriorment
s'hi han fet nous retocs.

Durant els darrers sis anys han aparegut noves publicacions en suport
del secessionisme lingüí~tic,'~
sobre les quals el judici més indulgent que
hom pot emetre és que s'autodesprestigien sistematicament. Els seus autors
parteixen de l'hostilitat envers el rigor de la normativa gramatical o dels criteris basics de lingiiística general, situant-se obertament i belligerant enfront de la Universitat, del conjunt d'intel.lectuals, dels professionals de
l'ensenyament i dels escriptors. Renegant de qualsevol metodologia i fins
i tot renunciant a la racionalitat, l'estratkgia d'aquests pseudo-gramatics Cs
manipular, mitian~antun populisme grosser, sentiments d'una societat indefensa i sotmesa a l'analfabetisme en la prbpia cultura.

3.1.2. De la intoxicació social a I'acció feixista
Un altre fenomen nou que apareix al si del País Valencia d'enga de
1975 és la programació de campanyes en contra de la normalització lingiiistica. Si abans la marginació del catala havia estat garantida per la superstructura jurídica i ideologica de l'aparell estatal, ara la nova conjuntura
política exigeix uns altres mktodes més agressius; alguns poden semblar
compatibles amb el sistema actual de formalitats democrhtiques; d'altres
reprodueixen sovint actuacions del més pur encuny nazi.
La degradació informativa dels mitjans de comunicació controlats pel
partit del govern (els diaris Las Provincias i Levante, així com l'emissora
de televisió ((Aitana)))ha esdevingut tan insuportable que ha calgut promoure, mitjangant subscripcions populars, l'aparició d'un diari democratic,
Diario de VaZencia (1980). En consonancia amb les campanyes promogudes
per aquella premsa i sota els auspicis més o menys encoberts de l'aparell
ccregional)) de la UCD, han aparegut per 1'Horta grups que tenen com a
norma la intransigkncia i el terror, els quals sovint incideixen en l'agressió
física. Originariament, els atemptats apuntaren a llibreries; posteriorment,
va rebre un paquet-bomba el Dr. M. Sanchis Guarner i, en dues ocasions,
les bombes esclataren en el domicili de Joan Fuster; el darrer atemptat
amb cbctels Molotov s'ha produi't a la Universitat. Aquesta mena d'actuacions formen part de la c(dialkctica* emprada en la defensa de la alengua
valenciana)).

3.1.3. Complicitat oberta de 1'Administració central
Hom no pot ignorar que 1'Estat espanyol, projectat sobre l'expansionisme castella, difícilment pot assumir les exigkncies de redregament d'altres
cultures nacionals; el ccontrol,) de manifestacions lingüístiques altres que
les castellanes és una de les funcions de l'administració central i perifbrica
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de llEstat. També la seva actuació als nostres dies ofereix una modalitat
nova que mereix atenció. Potser per primera vegada en la histbria, el Ministeri d1EducaciÓ s'ha decidit a actuar, de manera explícita, a favor d'una
alengua valencianas independent. La novetat és greu per les implicacions
polítiques, educatives i adhuc administratives; perb, a més, és desconcertant, donat que atempta contra les evidkncies proclamades per la lingüística
i, encara, contra actuacions precedents del mateix Ministeri. En efecte, els
textos per a l'ensenyament oficial -amb aprovació expressa ministerialsancionen inequívocament els parlars valencians com a constituents de la
llengua catalana. Malgrat aixb, veus autoritzades del Ministeri acaben d'eixir
a favor del secessionisme idiomatic. Puntualitzo que ni el franquisme dels
darrers anys havia gosat fer el pas de la defensa de l'independentisme lingüístic valencia. Vet ací una altra mostra de la involució política tocant a
l'idioma. Deu ser cas Únic en el món civilitzat que un ministeri dictamini
sobre competkncies exclusives de la lingüística, més encara si la seva opinió
repugna als criteris oficials de la Real Academia Española. Així un fet lingiiístic, precisament per les implicacions sociolingüístiques, es sotmet a la
manipulació política, la qual manifesta a les clares els seus mbbils de colonialisme o genocidi cultural.
Com a exigkncia de la nova conjuntura política (la Constitució propugna
l'oficialitat de les llengües territorials de llEstat), el Ministeri d1EducaciÓ
hagué de promulgar la famosa O. M. de 7-7-80, que regula la implantació
progressiva del catala en els diversos Centres educatius del País Valencia;
tanmateix, aquesta Ordre continua sense aplicar-se.

3.2. Els restaltats
3.2.1. Actitud idiomatica com a actitud política
La crispació social provocada sobre la ~o~lectivitat
valenciana encobreix
dos objectius inequívocs: tergiversar el conflicte lingüístic i alhora alienar
els ciutadans d'altres problemes peremptoris que afecten greument les seves
condicions laborals, polítiques, assistencials, culturals, etc. Al capdavall, la
dramatització lingüística es projecta com a (copi del poble valencia),. Paralalelament, amb el subterfugi de la ((defensa de la valencianíaa, es promouen atacs orquestrats per tal de desacreditar el procés democratic. Reproduint una coneguda tactica del franquisme de provocar mites que fossin
capacos de distreure el poble en moments crítics, el búnquer regionalista
inventa un problema (ala lengua valencianan) i un fantasma (el pancatalanisme) i els exhibeix com el gran i únic problema de la societat valenciana.
Ara, la dialkctica de la crispació comenca a produir reaccions imprevistes pels seus instigadors. No sols avanca el nacionalisme radical, sinó
que, per primera vegada en la histbria del País Valencia, extensos sectors
socials comencen a sensibilitzar-se per la situació, i les exigkncies, del propi
idioma. Es incre'ible la passió amb quk el tema de la llengua salta en qualsevol reunió ciutadana, així com les respostes ciutadanes de demanda
d'una educació en el propi idioma que mai no ha estat ofertada pels organismes oficials.

3.2.2. Bipolarització social
Els components classistes són tan decisius en la situació lingüística valenciana que difícilment trobarem d'altres comunitats modernes on les posicions ideolbgiques sobre la funcionalitat idiomatica puguin servir de referbncia tan nítida per a delimitar antagonismes socials. Les actituds lingüístiques constitueixen, ací, un magnífic test sociolbgic. El conjunt de l'espectre polític que comprbn des de les forces progressistes fins a l'esquerra
radical reconeix la catalanitat de la llengua dels valencians i accepta la
necessitat de normalitzar-la; inversament, les opcions de dreta intransigent, el tradicionalisme integrista i qualssevol modalitats de nazisme propugnen la degradació de la llengua prbpia del país i, doncs, la persistbncia
del conflicte idiomatic. Per bé que aquest esquema sigui vulnerable a causa
de la seva simplificació, considero que clarifica les grans coordenades de la
situació present i, segons les perspectives immediates, cada dia esdevindra
més rigorós. En efecte, no resulten estranyes les profundes coincidbncies
que, respecte de la llengua, detectem entre els sectors representats per la
direcció actual de la UCD provincial de Valbncia, AP, grups d'agitació del
pseudo-valencianisme ultra i FN.
En definitiva, l'espanyolisme idiomatic (que té com a succedani el ccvalencianismo bien entendido,,) s'identifica amb opcions polítiques retrogrades
mentre, a l'angle oposat, la dignificació de la llengua catalana al País Valencih és exigbncia de les opcions polítiques progressives. Aquest antagonisme comenGa a ser detectat per les classes populars valencianes, dins les
quals, fins i tot els immigrats descobreixen, cada dia més, que l'opressió
i la manipulació sobre la llengua catalana exemplifica l'opressib de classe,
contra la qual cal oposar una acció solidaria. En aquest sentit, constatem
el valor emblematic assolit per la llengua catalana entre les opcions polítiques alternatives (feminisme, ecologisme, antinuclears, pacifisme, objectors
de conscibncia, moviment ciutada, etc.).
La reconstrucció del País Valencia només sera viable des del protagonisme popular, per tal com la classe dominant ha dimitit histbricament del
destí d'aquesta col.lectivitat. El mateix conflicte lingüístic i I'unica via possible per a resoldre'l corroboren un tal pressupbsit.

El conflicte lingüístic valencia presenta contradiccions profundes: d'una
banda, el catala manté índexs notables de vitalitat social (tant pel que fa
a 1'6s real com pel que respecta a la superació, redui'da encara pero expansiva, de les pautes diglbssiques), fins al punt de constituir-se en l'exponent
de la lluita dJun poble per recuperar el protagonisme polític i Bdhuc per la
prbpia pervivbncia com a c~~lectivitat
definida.
Precisament la maduresa del moviment nacionalista i les perspectives
polítiques que ofereix el procés democratitzador estatal condicionen que
l'oligarquia~autbctonahi reaccioni amb energia, mitjan~antprocediments
insblits: intoxicació ideolbgica que no exclou actuacions feixistes. Es així
mateix ilalustratiu que, per primera vegada, el govern s'hi comprometi obertament. El recurs avui dia més efica~per a mitificar el conflicte és l'invent

d'una hipotbtica ((lengua valenciana),, thctica que, d'altra banda, reapareix
parallelament a les Illes Balears i amb mecanismes semblants.
Ara, l'exacerbació amb qub els sectors dominants s'oposen a la superació
del conflicte provoquen reaccions imprevistes: extensos sectors socials comencen a descobrir no sols els mbbils de l'opressió idiomatica, sinó adhuc
que aquesta esdevé exponent d'una opressió social més vasta, social i nacional. En aquest sentit, hom pot afirmar que les actituds idiomatiques
exemplifiquen les grans opcions polítiques valencianes. En termes globals,
l'esquerra es manifesta decidida per la catalanitat de la llengua dels valencians i per la normalització social (la normativització ja fou resolta el 1913
i assumida col.lectivament el 1932)) mentre que les dretes són belligerantment partidaries de mantenir l'statu quo idiomatic i encara d'aguditzar-10.
Fins al moment present, les diverses iniciatives engegades per tal de
resoldre el conflicte lingüístic són a carrec de grups i d'institucions privades. No sols no hi ha encara cap projecte de planificació lingüística, sinó
que les perspectives que hi ofereix l'avantprojecte dlEstatut d'autonomia
semblen absolutament tímides i, pitjor encara, confusionhries.
Si les expectatives d'accés al poder per part dels socialistes s'acompleixen a curt termini, segurament el País comptaria amb condicions favorables per a r e d r e ~ a rel drama lingüístic dels valencians.
Castelld de la Plana, 1981

