
COMUNICAT DE PREMSA DEL GRUP CATALA DE SOCIOLIN- 
GUf STICA 

El Grup Catala de Sociolingüística (GCS) manifesta la seva sorpresa 
davant l'aprovació, per part de la Comissió Mixta que ha d'aplicar llOrdre 
Ministerial del 7 de juliol de 1980, de ((les Normes or to gra fiques)^ elabo- 
rades per ctl'Academia de Cultura Valenciana)), i al respecte vol fer pu- 
blic que: 

1) Aquesta ((normativa)) ortografica no te la més mínima base de 
rigor científic ni de recolzament per cap entitat cultural de prestigi del 
País Valencia. 

2) Apareixen com un intent clarament confusionari donat que totes 
les institucions i escriptors en catala del País Valencia ja segueixen la 
normativa de I'IEC, públicament assumida el 1932 a la ciutat de Castelló 
de la Plana. Les <(Normes de Castelloa informen precisament d ' e n ~ a  del 
1932 la producció editorial en catala del País Valencia, amb estricta fide- 
litat: producció que, val a dir, és encara minsa, pero que ens permet 
de ser-hi optimistes de cara a un futur immediat. No pot, doncs, trobar 
cap justificació l'aparició d'una norma alternativa ortografica, ja defi- 
nitivament i rigorosament resolta. 

3) Declarem irregular el procediment seguit per la dita comissió 
amb l'aprovació de les ((Normes)), amb el rebuig de l'unic membre re- 
presentant de la Universitat de Valkncia, el doctor Manuel Sanchis Guar- 
ner i la inhibició injustificable dels sis membres delegats del Ministeri 
dJEducaciÓ. 

4) Finalment, denunciem l'intent explícit de les tals normes de negar 
la comunitat lingüística del catala, i de manera mes immediata, la d'apor- 
tar gravíssims entrebancs a l'accés del catala als plans oficials tant d'EGB 
com de FP i BUP, en el precís moment d'inici del curs escolar. 

Tot plegat demostra que els objectius amagats d'aquesta nova ma- 
niobra cal situar-10s no pas en el pla cultural i educatiu, sinó en uns 
interessos descaradament polítics de genocidi cultural del País Valencia. 

A Barcelona, el 26 de setembre de 1980. 


