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Estimar la llengua

Amb motiu de la 25a edició de la Festa per la Llengua a les nostres comarques, 
que enguany, com la primera del 1988, se celebra al Pinar de Grau de Castelló, la colla 
Rebombori ha volgut col·laborar amb els Col·lectius per la Llengua i ens ha cedit 
alguns dels textos que enguany ha publicat al llibre «Fem memòria» –el vintè de la seua 
col·lecció «Biblioteca Bàsica de Castelló»– que podeu trobar, llegir i baixar-vos al lloc 
web: collarebombori.cat. Són tres articles que volen explicar la situació del català a les 
nostres comarques, pel que fa a l’àmbit educatiu i també al social, i que estan signats 
per tres persones del món de l’ensenyament públic: Josep Miquel Carceller, Josep J. Conill 
i Vicent Pitarch, col·laboradors habituals de les Trobades i usuaris fidels de la nostra 
llengua tan poc prestigiada, ans al contrari, pels organismes oficials que haurien de vetlar 
per la seua custòdia, foment i enaltiment.

Creiem que els textos que us oferim seran del vostre interés i propiciaran el debat 
sobre l’estat de la qüestió, tan complicat i farcit d’entrebancs... O no?

Col·lectius per la llengua i la cultura
Castelló de la Plana, abril de 2012
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El camí atzarós del català 
a l’ensenyament

Vicent Pitarch i alMela

1. PRESENTACIÓ

Entre les expectatives de canvis socials que van suscitar-se en desaparèixer la dictadura franquis-
ta hi havia, sens dubte, les profundes esperances que es congriaven a l’entorn dels progressos vers 
la normalitat i la modernitat que s’obrien al futur immediat del País Valencià. Dins aquell clima de 
transformacions socials i com a resposta a la demanda popular, les Corts Valencianes promulgaren, el 
23 de novembre de 1983 (el 61è aniversari de la naixença de Joan Fuster), la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (LUEV) i el 4 de juliol de 1984 la Llei de creació de l’entitat pública RTVV, dos instruments 
legals que assenyalaven les primeres passes –tímides i deficitàries, però innovadores, al capdavall– en 
el camí vers la necessària adaptació que havia començat a fer la societat valenciana als nous temps.

Tanmateix les dues lleis esmentades, així com la legislació que se n’ha derivat, tan sols han tin-
gut una aplicació força restrictiva, marcada per les vacil·lacions que sovint han constituït una mena 
de pedra d’escàndol, si més no entre els sectors socials amb la sensibilitat més desperta envers el 
fenomen sociolingüístic ambiental. Per descomptat, ací tan sols ens proposem de traçar el perfil de la 
incidència que continua tenint la llei en la parcel·la que afecta el segment de l’educació, el segment, 
per cert, estel·lar en la LUEV fins al punt que aquesta s’autodefineix d’ensenyament. 

En l’elaboració de les notes presents hem recorregut, en primer lloc, al document de l’Àrea de 
política lingüística de l’STEPV intitulat De l’entrebanc a la involució. Informe sobre l’ensenyament 
en valencià. STEPV 2011. Com és sabut, d’ençà de 1999 aquest sindicat fa un seguiment exemplar i 
impagable de la política lingüística al sistema educatiu valencià no universitari. 

Diverses raons aconsellen d’ajornar per a una altra oportunitat la consideració del panorama 
sociolingüístic a l`àmbit universitari, respecte del qual recomanem el treball d’Artur aParici i Rafael 
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castelló (dirs.), Els usos lingüístics a les universitats pú-
bliques valencianes (València: Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, 2011), consultable en línia (<http://www.uji.
es/bin/serveis/slt/triam/ulupv.pdf>), dins el flamant 
Observatori Lingüístic, del Servei de Llengües i Termino-
logia de l’UJI. Tinguem en compte, de tota manera, que, 
al món universitari, la normalització lingüística hi cons-
titueix una fita de dimensions especials, que cal abordar 
amb forces renovades i, per descomptat, amb unes con-
viccions més fermes que les manifestades fins ara. Dis-
sortadament, no podem afirmar que els màxims responsa-
bles del funcionament de les universitats valencianes hi 
hagen exercit una política lingüística satisfactòria. Cer-
tament, ha esdevingut una tònica generalitzada que les 
nostres universitats es doten del corresponent Pla de Nor-
malització Lingüística. Tanmateix, són plans profunda-
ment deficitaris, incapaços d’abordar el problema crucial  

del reciclatge lingüístic del professorat i del perfil en ca-
talà de les places de nova creació i, sobretot, ben sovint 
les iniciatives d’actuació previstes es dilueixen en una 
vana expressió de bones intencions.

2. UN FENOMEN DE TRANSCENDèNCIA hISTòRICA

La LUEV no era una llei amb objectius ambiciosos 
(renunciava a constituir-se en llei de normalització lin-
güística) i més aviat naixia amb llacunes considerables; 
tanmateix ningú no pot negar-li que esdevingué un fe-
nomen que marcava, sens dubte, una fita en la història 
del país. De fet, la iniciativa legal emergia enmig d’un 
context social en què «el valencià no sols resulta despe-
nalitzat sinó que queda connotat alhora amb els valors 
del progrés i del desenvolupament socioeconòmic, i es-
devé així un dels ingredients indefugibles de la transició 
democràtica i del nou Estat autonòmic» (Els usos lingüís-
tics a les universitats públiques valencianes, o.c., p. 16).

Recordem que Joan Fuster arribà a entusiasmar-se 
amb la que ell considerà la gran obra del conseller Ciprià 
Ciscar, per bé que encara tingué temps de manifestar-hi 
el desencís que van provocar-li les timideses i vacil-
lacions amb què la llei tirava endavant. En qualsevol 
cas, fóra injust de no reconèixer que de la vigència de la 
llei d’Alacant, especialment en l’àmbit escolar, se n’han 
derivat uns rèdits substanciosos per a la societat va-
lenciana. Tot plegat va constituir una obra admirable 
–segurament, un dels edificis més sòlids que ha bastit 
la democràcia al nostre país–, una obra que els distints 
equips del govern valencià dels darrers setze anys sem-
bla que s’hagen proposat d’enderrocar.

Convé tenir present, d’entrada, que la legislació va-
lenciana sanciona l’educació bilingüe (això és, un ense-
nyament que garantesca el domini de les dues llengües 

Festa per la llengua, 2011 Foto: M. GóMez

COL·LECTIUS PER LA LLENGUA I LA CULTURA CASTELLÓ



ESTIMAR LA LLENGUA    7

oficials), la qual s’ha d’aplicar a les zones catalanopar-
lants del país, mitjançant el model educatiu que es con-
creta en els tres programes coneguts com a programa 
d’ensenyament en valencià (PEV), programa d’immersió 
lingüística (PIL) i programa d’incorporació progressiva 
(PIP). El PEV, monolingüe en valencià, s’adreça a cen-
tres amb alumnat majoritàriament catalanoparlant; el 
PIL –bilingüe, amb el valencià com a llengua d’esco-
larització inicial–, per a centres de majoria castellano-
parlant, en zona catalanòfona, i el PIP, per a la mateixa 
zona i també bilingüe, amb el benentès que la llengua 
d’escolarització inicial és el castellà en centres de ma-
joria castellanoparlant, i el català en centres de majoria 
d’alumnes catalanòfons. A les zones castellanoparlants 
del país hi és prevista la modalitat del PIP en la qual 
el valencià és tractat simplement com a àrea, això és, 
no pas com a llengua vehicular sinó com a assignatura. 

3. LA INVOLUCIÓ COM A PAUTA 

Situats a la distància de vora de trenta anys d’ha-
ver estat aprovada la LUEV, hom constata que aquella 
primitiva eufòria que ens va envair els primers anys de 
la seua aplicació-eufòria que era generada per l’accés 
de la llengua catalana al sistema educatiu– ha minvat 
en termes ostentosos i la causa no n’ha estat cap més 
que la paràlisi a què ha estat sotmès el vell projecte de 
valencianitzar l’ensenyament.

En efecte, entre els dèficits clamorosos del sistema 
educatiu valencià, i que han estat sovint denunciats, 
convé de remarcar-ne un parell: a) el caràcter d’opci-
onalitat individual que s’aplica a la tria de la llengua 
vehicular de l’ensenyament, i b) l’«ambigüitat absoluta» 
que plana damunt el marc jurídic de l’esfera educativa 
(absència de concreció d’una normativa que establesca 

obligacions, terminis i actuacions), conseqüència de la 
manca d’una voluntat política de dur endavant la pla-
nificació lingüística pendent. Fet i fet, els textos des-
tinats a reglamentar la llengua catalana dins el sistema 
educatiu valencià deriven sovint en pura retòrica, en 
passatges que hauria de desenvolupar un ordenament 
legal precís. 

Ben mirat, mereix d’ésser considerada un fiasco ab-
solut una legislació on, al cap de vint-i-vuit anys d’haver 
establert l’extensió dels programes d’educació bilingüe al 
conjunt de la població escolar de Primària i Secundà-
ria, l’ensenyament en valencià (programes PEV/PIL) amb 
prou feines han assolit el 29.05% del total de l’alumnat, 
enfront del 71.34% que estudia en PIP. A una tal des-
proporció hem d’afegir el factor negatiu de la davallada 
dels programes en valencià, en passar de la Primària 
(estudien en PEV/PIL el 35.29% d’alumnes d’Infantil/
Primària) a la Secundària (tan sols un 20.14%). Això 
és, en Infantil 4 de cada 10 alumnes reben l’educació 
en valencià; en Primària, 3 de cada 10; en Secundària, 
2 de cada 10 i, en Batxillerat tan sols 1 alumne de cada 
10. La situació s’agreuja definitivament si passem als 
cicles formatius, en els quals l’alumne no trobarà op-
ció a l’ensenyament en la llengua del país. «El camí no 
pot ser més decebedor. Com més edat té l’alumnat, més 
minven les seues oportunitats d’estudiar en valencià: 
de 4 a 0» (De l’entrebanc a la involució, o.c., p. 6). Així 
doncs, l’educació en valencià no sols arrossega una situ-
ació de minorització escandalosa sinó que esdevé més i 
més esquifida a mesura que avancem en la gradació de 
l’escolaritat. 

I val a dir que el diagnòstic que acabem de fer no és pas 
invalidat, ni tan sols l’atenuat, pel fet del creixement que 
experimenta, cada nou curs, l’ensenyament en català, un 
creixement que, ben mirat, no deixa de ser lent. Per exemple,  
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QUaDre 1. els ProGraMes PeV/Pil i PiP Per alUMnat i territoris  (cUrs 2010-2011)

territoris alumnat % PEV/PIL % PIP %
Castelló 90.641 11.85 61.13 38.87
València 397.802 52.00 30.21 69.79
Alacant 276.529 36.15 16.87 83.13
TOTAL 764.972 – – –

al llarg del decenni que transcorre des del curs 1998-99 al 
2007-08, el tal creixement no superava el 16%. En sentit 
estricte, «l’augment de l’ensenyament en valencià ha anat 
experimentant una desacceleració i ha acabat per estan-
car-se» (Vicent PASCUAL, L’escola valenciana. Un model 
d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu 
valencià. València: Escola Valenciana, s. d., p. 8. En línia: 
<http://www.fev.org/lesclaus>).

Certament, els programes d’educació en valencià 
mantenen un augment sostingut en termes absoluts als 
dos nivells educatius –Infantil/Primària i Secundària–, 
tant de centres com d’alumnat; tanmateix, aquesta és 
una dada que també ha d’ésser sotmesa a una revisió en 
profunditat en funció de les consideracions següents: 1) 
el programa PIP, que hauria d’ésser de mínims, recupera 
posicions dins el sistema educatiu gràcies a una polí-
tica que fomenta les exempcions en l’ensenyament en 
valencià; 2) sovintegen els casos de professors i profes-
sores sense competència en català que reben l’encàrrec 
d’impartir ensenyament a grups de perfil en valencià;  
3) els programes vigents en Primària no disposen de 
garantia de continuïtat en Secundària; 4) en conjunt, 
la situació en Secundària és de retrocés respecte de Pri-
mària, un panorama agreujat entre altres raons per l’ab-
sència de catalogació de centres i de llocs de treballs; 
5) per la seua banda, el sector privat resta notòriament 
més distant de la legalitat del que ho està el sector pú-
blic, una tendència que afavoreix la configuració d’una 

doble xarxa educativa: marcadament vehiculada en es-
panyol l’escola privada, i enfront, l’oberta al català com 
a llengua vehicular, que seria l’opció de l’escola pública.

En definitiva, la política lingüística que han aplicat 
al sistema educatiu valencià els darrers governs de la 
Generalitat es caracteritza pels profunds desequilibris 
que està introduint en el sistema, l’impacte dels quals 
s’estén per tres àmbits diferents: el territori, els trams 
educatius i la titularitat dels centres. 

a) En primer lloc, l’àmbit territorial està patint una 
fragmentació greu pel que fa a la presència de la llengua 
del país dins el sistema educatiu; en termes generals, a 
les comarques del nord l’ensenyament en valencià ofereix 
un panorama que podria considerar-se suportable men-
tre que, a mesura que ens desplacem cap al sud, aquest 
ensenyament esdevé més i més deficitari. 

El quadre 1 mostra el fort contrast que presenta 
l’ensenyament en valencià (PEV/PIL) a les comarques 
de Castelló (61.13%) en comparació amb les centrals 
(30.21%), amb un percentatge exactament el doble, i 
sobretot amb les d’Alacant, de les quals es distancia en 
proporcions ben cridaneres (del 61.13 al 16.87%).

b) Segonament, la major part de l’educació bilingüe 
es situa dins l’escola pública i, per contra, l’escola con-
certada es mostra greument refractària als mandats que 
deriven de la llei d’Alacant. En concret, mentre l’ensenya-
ment en valencià és impartit gairebé en la seua totalitat 
(el 93.09%) en centres públics, la xarxa privada solament 
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se’n fa càrrec d’un ridícul 6.32%. El corol·lari, susceptible 
d’afegir-hi una nova dosi de pessimisme, és la decisió del 
govern valencià d’accelerar el procés de privatització del 
sistema educatiu, i en aquesta direcció podem aportar la 
dada suplementària de la distribució de la despesa edu-
cativa: la invertida en la xarxa privada augmenta a uns 
ritmes proporcionalment més elevats que els dedicats als 
centres educatius públics. 

c) I en tercer lloc, el nivell de presència de la llen-
gua catalana als primers anys de l’escolarització, ben 
digne de ser tingut en compte, és inversament proporci-
onal a l’ascens en l’escala dels trams educatius, de ma-
nera que, a cada nou curs, l’alumnat valencià hi entro-
pessa amb noves i més greus dificultats per mantenir el 
nivell d’educació valenciana. 

QUaDre 2. els ProGraMes PeV/Pil Per traMs eDUcatiUs 

(% Del total Del sisteMa)

E. Infantil 35.95
E. Primària 33.27
E. Secundària Obligatòria 27.34
Batxillerat 18.03
Cicles Formatius de F. P.  4.57
TOTAL PÚBLICA + PRIVADA 28.98

(font: Ministeri d’Educació, 2011)

 Al conjunt dels dèficits acabats d’esmentar i que 
han esdevingut crònics en la política educativa valencia-
na, encara hi cal afegir el nou invent (un projecte curiós 
d’educació trilingüe, al qual sovint s’afegeix la peregrina 
proposta del xinès mandarí) del nostre govern de modi-
ficar els programes lingüístics instaurats, els quals, per 
cert, continuen mantenint un grau elevat d’eficàcia. Cer-
tament, i tal com acaba de confirmar Vicent Pascual, «si 
alguna cosa ha quedat demostrada des de la LUEV, és 

que l’escola valenciana ha sigut l’única opció vàlida per a 
impartir el model d’enriquiment d’educació bilingüe que 
el País Valencià necessitava». Sens dubte, la iniciativa 
institucional que arranca amb l’objectiu clar de qüesti-
onar aquest sistema educatiu no pot ésser considerada 
sinó com una maniobra per desactivar completament els 
recursos de normalització que manté la Llei d’Ús.

4. PER CONCLOURE. EL PROTAGONISME CIVIL

Una planificació lingüística eficaç comprèn no so-
lament el reducte de l’aula, sinó també tots els àmbits 
comunicatius del món escolar i, encara, ha de ser una 
planificació amb una perspectiva globalitzadora de di-
mensions tals que abrace l’entorn del Centre, això és, el 
conjunt de la pròpia localitat.

En qualsevol cas, els programes d’immersió haurien 
d’estendre’s a totes les bosses de castellanització, que 
tenen un pes considerable sobretot a les grans conurba-
cions. D’altra banda, l’educació a les comarques castella-
noparlants ha de garantir que, en acabar l’Ensenyament 
Secundari Obligatori, la totalitat de l’alumnat dispose 
d’una competència activa i passiva plena, si més no, 
oral. En aquest sentit, una altra mesura d’eficàcia con-
trastada hauria de ser la supressió immediata i en tots 
els nivells educatius, de les exempcions de les matèries 
curriculars en valencià.

Tampoc no ha sabut situar-se a l’alçada de les cir-
cumstàncies el govern valencià davant la nova situació 
de plurilingüisme i multiculturalitat que afecta de ma-
nera tan directa la societat valenciana, amb les reper-
cussions intenses amb què el fenomen migratori actual 
incideix damunt el sistema educatiu.

D’altra banda, a hores d’ara, la pedagogia empírica 
i la recerca sociològica de base estadística aplicada a 
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QUaDre 3. GrUPs De 3 anYs i 6È De PriMÀria en ciUtats De MÉs De 30.000 haBitants, 

coMarQUes Del norD, PercentatGes – XarXa PÚBlica (cUrs 2009-2010)

3 anys 6è de Primària
Municipi    PEV/PIL PIP PEV/PIL PIP
Castelló 84,75 15,25 82,26 17,74
Vila-real 100 0 100 0
Borriana 100 0 100 0
Vall d’Uixó 93,75 6,25 93,75 6,25

la realitat educativa valenciana conflueixen a demostrar 
que, per a l’alumnat valencià actual, el fet d’estudiar 
en castellà o en valencià no afecta la competència de 
l’espanyol, però sí la del català. En aquest sentit, única-
ment l’ensenyament en català garanteix que els xiquets 
i xiquetes en edat escolar esdevinguen competents en 
aquest idioma.

El diagnòstic que hem deixat establert més amunt 
sobre l’acció del govern valencià a l’ensenyament queda 
més arredonit si hi afegim que aquesta es caracteritza per 
la descoordinació i l’absència d’objectius, de planificació i 
de continuïtat. Així doncs, davant d’un tal abandó de les 
pròpies responsabilitats per part de les instàncies institu-
cionals, esdevé més nítida la conclusió que els guanys que 
la societat valenciana ha assolit en el camp de l’educació 
han de ser imputats, en primer lloc, al conjunt de les 
forces socials que intervenen en el moviment que conei-
xem com a Escola Valenciana. Precisament, en homenatge 
al 25è aniversari que celebrem enguany els Col·lectius 
per la Llengua i la Cultura a la Plana, ens plau d’addu-
ir ací unes dades encoratjadores, els elements positius  

de les quals cal atribuir, en primer lloc i sense dubtar-hi, 
a aquest moviment d’avantguarda social.

El quadre 3 exemplifica que una de les quatre ciu-
tats del país amb més de 100.000 habitants (Castelló), 
així com altres tres ciutats del grup de més de 30.000 
habitants (Vila-real, Borriana i Vall d’Uixó) s’han situat 
al capdavant dels municipis de les seues dimensions en 
el rànquing de l’ensenyament en català en Infantil i Pri-
mària, dins la xarxa pública. Castelló en concret hi supera 
no solament les del seu grup (més de 100.000 habitants) 
sinó també les de més de 50.000 habitants. I els casos de 
Vila-real i Borriana són, senzillament, insuperables.

A fi de comptes, el moviment Escola Valenciana 
constitueix un dels fenòmens socials més rellevants que 
ha produït el País Valencià de la segona meitat del segle 
XX. Per fortuna, ara mateix es manté com un referent em-
blemàtic, una garantia de qualitat i una llum d’esperança 
a l’interior de la comunitat catalanòfona, de la mateixa 
manera que ha esdevingut una de les aportacions més 
admirables i operatives amb què la societat valenciana 
contribueix a la construcció de l’Europa del segle XXI.
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Vint-i-cinc

JoseP MiQUel carceller Dols

Ferran i Pere van nàixer el mateix dia del mateix any: el dis-
sabte tres de març de 1945. I, si fa no fa, ho van fer a la matei-
xa hora que començava el primer Pregó, la cavalcada etnològica, 
imaginada i materialitzada per Manuel Segarra Ribes, per aquell 
apotecari «somniador de la gràcia popular», en paraules del seu 
amic, el poeta Bernat Artola. Ferran va fer el seu primer plor en un 
hospital públic de Mèxic, Districte Federal, quan allí faltava mitja 
hora pel migdia; Pere el va fer a Castelló, a la casa del carrer de 
l’Enginy, on sempre ha viscut, quan passaven trenta minuts de les 
cinc de la vesprada. 

El pare de Ferran, el germà gran de la mare de Pere, va conèixer 
la que seria la seua dona, una jove catalana, quan era estudiant 
d’arqueologia, en un creuer universitari, que, durant la República, 
en uns fructífers mesos de la primavera de 1933, havia fet viatjar de 

punta a punta de la Mediterrània, en el Ciudad de Cádiz, un vaixell de la Companyia Transmediterrà-
nia, a un bon grapat de jóvens i brillants aprenents de geògrafs, d’historiadors, d’arqueòlegs, acom-
panyats per alguns dels millors professors de la Universitat d’aquells anys d’esperances frustrades. 
havien vist de primera mà el que explicaven els llibres i s’hi havien impregnat de l’esperit dels pobles 
que van plantar les arrels de la nostra civilització, dels pobles que van edificar «les tombes faraò-
niques de la Vall del Nil, les grans mesquites de Kairuan, el Caire i Jerusalem, la senyorial grandesa 
de Santa Sofia, els murs impressionants de Tirint i Micenes, la serenor equilibrada dels monuments  
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D’esquerra a dreta, sobre l’entaulat, Vicent Marçà, Casimir Melià i Enric 
Soler i Godes. I Festa per la llengua, 1988. Foto: J. M. carceler

de l’Acròpolis d’Atenes, els llampants joiells arquitectò-
nics de la Sicília normanda,...». La llengua comuna, els 
interessos intel·lectuals, les idees compartides sobre la 
vida i la societat, i, per damunt de tot, allò indefinible 
i intangible que fa nàixer l’espurna de l’amor els va unir 
per sempre. Van ajuntar les seues vides i, després d’un 
matrimoni civil, celebrat a Barcelona, s’hi van instal·lar, 
perquè tots dos havien aconseguit feina al departament 
d’arqueologia de la Universitat. 

El cop d’estat que va iniciar la guerra civil, però, 
ho va desbaratar tot. Tres anys més tard els oncles de 
Pere, consumada la desfeta, arribaren a Veracruz. Comen-
çaven un incert exili a Mèxic, després d’haver travessat 
la frontera amb França el febrer del 39 i d’haver patit la 

indignitat del camp de concentració de Prats de Molló i 
el fred hivernal de la comarca del Vallespir, senyorejada 
pel massís del Canigó. Van tenir sort i van aconseguir un 
raconet al vaixell de càrrega Ipanema, que es dedicava 
al transport de bestiar oví de Casablanca a Marsella, però 
que aquell 14 de juny del 39 –quan a Castelló els fran-
quistes celebraven el primer aniversari de l’entrada del 
seu exèrcit– va emprendre el viatge per l’Atlàntic, des de 
l’estuari de la Gironda i va portar durant vint-i-cinc dies, 
escala a La Martinica inclosa, un miler llarg de passat-
gers, que abandonaven Europa cap al país centreameri-
cà, hospitalari i ple de possibilitats. Europa, embogida, 
es disposava a ofrenar milions de morts als déus de la 
barbàrie i de la indignitat en una guerra que va aca-
bar l’any que van nàixer els cosins Ferran i Pere. L’any 
que es van renovar, que es van refundar, les festes de 
la Magdalena, durant tants segles celebrades a Castelló, 
al voltant de la romeria penitencial que demanava a la 
divinitat el guariment de la pesta o la pluja benefactora 
que estalvia el ventre de penes. Les festes que durant 
moltes generacions van ser ben curtes, a l’entorn de la 
romeria, convertida en record i homenatge a la fundació 
i els fundadors, d’acord amb la llegenda acceptada pel 
poble, sabent que és això, una llegenda romàntica «que 
fa bonic» i per l’afany de proveir-se de mites, de símbols, 
de valors que donen identitat, «orgull de genealogia». 

Quasi no sabia parlar encara Pere i ja recitava de 
memòria per a satisfacció de pares, d’avis i de padrins la 
cançoneta que Tombatossals i la seua conlloga de gali-
fants van cantar per demanar la presència de la bonica, 
jove, capritxosa, adelerada i llépola infantona, que va 
acabar maridant-se amb un gran noble, un valerós cava-
ller d’Aragó, de nissaga de reis. La infanta òrfena de mare, 
«per culpa d’un enfit de codonyat» i filla del Rei Barbut, 
que senyorejava un regne «de vegetació extremada, més  
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Pinar de Castelló. I Festa per la llengua, 1988. Foto: J. M. carceler

tot abandonat...tot». La infanta que acabaria sent la 
regina d’aquelles terres, d’aquestes terres, heretades del 
pare, pacificades i convertides en fèrtils, gràcies als nos-
tres mítics herois.  

«Dalt d’un pi / hi ha un molí / que replica / el tamborí. /  
Va a la una, / va a les dos, / (...) / Herba seca / per al 
bou. / El bou i la vaca / rosseguen l’estaca.»

Sabia Pere aquella cançó i moltes altres, en el va-
lencià aprés a casa i al carrer, perquè a l’escola el valen-
cià, com tantes altres coses, s’ignorava, es menystenia, 
es menyspreava, es prohibia, se silenciava. Segons una 
llegenda antiga, vinguda de l’orient, com quasi tot, que 
vaig escoltar en un programa radiofònic sobre literatura, 

l’infant dins el ventre de la mare ho sap tot, ho coneix 
tot, ho entén tot, fins els últims i més amagats secrets de 
l’univers. Quan abandona la placenta i n’ix, tot saberut, 
pot veure finalment el món i parlar en veu alta, i voldria 
explicar a tothom allò que sap, però immediatament ve 
a veure’l l’àngel del silenci, que li posa el dit damunt de 
la boca, com un segell, li xiuxiueja un xssst! I fa que tot 
se li oblide i que la capacitat de la parla, al contrari que 
l’instint de xuclar i de respirar, requerisca d’un aprenen-
tatge lent i laboriós. D’aleshores ençà, tota la nostra vida 
és un intent de recordar allò que ja sabíem.

Va aprendre Pere, aviat també, l’inspirat Pregó del 
llorejat poeta Bernat Artola. Té ben viu el record de la 
mare llegint-li’l i explicant-li les paraules complicades, 
fent-lo sentir, infant embadalit, castellonenc i castelloner,  
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orgullós de ser de Castelló i de parlar valencià, però, en 
passar els anys va entendre, que allò no deixava de ser 
una bombolla que esclatava a la més mínima punxada, 
era un orgull que s’ajupia sovint, fent genuflexions i tenia 
un marc ben reduït. Era un Castelló que mantenia en la 
festa una identitat tòpica i superficial, que s’escolava a 
poc a poc en quasi tots el altres àmbits. 

La mare no li va parlar, però, del seu germà, de l’on-
cle exiliat. En algun llibre, no fa molt, va llegir Pere que 
la intel·ligència és la facultat d’entendre, és clar, però 
també la capacitat de trobar la paraula justa, el camí del 
mig, el gest exacte que evita el xoc i posa els fonaments 
per al futur. És a dir, que la intel·ligència és el seny, el 
sentit comú i alguna cosa més que no està massa lluny 
de la sensatesa. ¿Vol dir això que els seus pares van fer 
servir la intel·ligència en no parlar-li d’aquells membres 

de la seua família que van fer, a la força, les seues parti-
culars amèriques? ¿O era la por que tot ho contaminava? 
¿La por que el fill preguntara, pensara, es qüestionara 
el seu món farcit de consignes, de silencis, de veritats 
immutables, d’històries amagades? ¿O era la distància 
ideològica, més gran que els milers de milles nàutiques 
d’oceà que els separaven, d’aquell fill, d’aquell germà, 
d’aquell cunyat, d’aquell oncle, d’aquell castellonenc 
exiliat la resposta al silenci que li va amagar aquell frag-
ment tan significat de la història de la família?

Ploraven Ferran i Pere en aquell dissabte marcer 
del quaranta-cinc, quan començaven les renovades fes-
tes majors de Castelló, que no patronals, i quedaven 
reflectits els actes en el programa oficial de «La Feria y 
Fiestas de la Magdalena». Es tracta d’un programa editat 
a la impremta Armengot, de dotze pàgines, en castellà, 
amb una única fotografia en blanc i negre de l’ermitori 
de la Magdalena, a l’interior, el jou i les fletxes falangis-
tes al costat de l’escut municipal amb les quatre barres 
i la portada en color –blau i marrons dominants–, amb 
el cartell anunciador signat per Ruperto, que mostra «les 
xiquetes del meneo», un infant amb un rotllo a la mà 
dreta, una haca guarnida de festa, la gaiata amb un 
fanal encès i el turó amb la blanca ermita. 

Obrien els ulls al món els dos cosins i els seus plors 
vigorosos feien riure els pares respectius. Els de Ferran 
a Mèxic, els de Pere a Castelló, a la casa a tocar de la 
plaça Major on, en passar unes poques hores, en desper-
tar el dia, convocaria a la romeria el so afinat en sol de 
la campana Vicent, construïda de bell nou el 1939, per 
substituir la vella del segle XVIII. Sis-cents quilograms 
de bronze que repiquen cada any el tercer diumenge de 
quaresma, amb el rotllo i la canya gravats a la cara in-
terior i que, sempre, des de la romeria del quaranta-sis, 
llevat de l’any del servei militar, Pere ha escoltat fent  
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cua per agafar les canyes –i des del cinquanta-dos les 
cintes– a la mateixa plaça, acompanyat, en una seqüèn-
cia lògica, primer pels pares i després pels amics i la 
núvia, que va esdevenir muller, i la filla, Esther, i el 
fill, Rafel. Esther, seguint la tradició familiar, va venir al 
món quan començava el Pregó magdalener del 1976, sis 
anys abans de la primavera negra que es va endur a l’al-
tra riba de la vida l’àvia, amb temps, però, de trencar el 
silenci dolorós i llarguíssim i revelar-li a Pere l’existència 
de l’oncle desconegut. Aquell 1982 no hi havia internet, 
però no va ser massa difícil localitzar-lo i fer-li saber 
que la germana es moria i volia veure’l. Moria també 
la Magdalena d’aquell any, el mateix dia que naixia la 
primavera, quan els germans es van retrobar i els ponts 
es van reconstruir, i el silenci va esdevenir paraula i l’es-
tima fonda va trencar la crosta d’odi que no tenia arrel. 

Cinc anys llargs després, el 29 de febrer del 1988, 
va nàixer Rafel i pocs dies després a l’alegria de l’arri-
bada del fill es va ajuntar la produïda per la coneixença 
del cosí mexicà, que va trobar un Castelló immers en la 
festa magdalenera, i de la mà de Pere va viure en directe 
les contalles i les històries que li havia contat el pare. 
hi va haver temps per conèixer mites, llegendes, tra-
dicions, símbols, les colles que començaven, persones, 
conreus, camins antics, molins perduts,...Temps per as-
saborir menges típiques, per escoltar les músiques i els 
cantants d’ací, abandonats a mercè de les lleis ferotges 
del mercat. Temps per pujar les escales del Fadrí i els 
camins que porten al cim del Penyagolosa. Temps per 
anar a les Columbretes, per visitar el país que ja no era, 
ni és, com el va descriure el Dr. Francesc Esteve, el juliol 
del 33, quan, després del creuer on havia coincidit amb 
els pares del Ferran, tornava en tren des del Cabanyal a 
Castelló: «A fora l’horta, conreada amb primors de jardí, 
es retallava per marges estrets en parcel·les de raonada 

geometria; (...) matisant-se verds en la policromia suc-
cessiva de llegums i verdures forçades per a primícies, ar-
bres fruiters i atapeïdes plantacions de tarongers... (...) 
Exponent del treball intel·ligent i la sàvia experiència del 
nostre llaurador». I si, com diuen, dominar és manar, 
poblar, prohibir, forçar; si dominar és dibuixar una ratlla 
a terra, si dominar és també construir: aixecar temples i 
palaus, monestirs i castells, potser caldrà rebatre la te-
oria, si més no parcialment, que explica que la memòria 
són les pedres, els edificis que els éssers humans han 
bastit, i escoltar de nou les paraules que aquell savi, 
treballador incansable, escrivia: «(...) les obres grans 
ens parlen d’autòcrates absoluts, (...) Són també l’ex-
ponent d’unes estructures socio-polítiques que deixaren 
la seua empremta en la vida dels pobles que les crearen 
i les sofriren mentalitzant-los per al futur, camí de la 
resignació i del fatalisme. Molt lluny de la nostra tradició 
legalista i representativa en el règim de la cosa pública, 
fruint els ciutadans d’unes llibertats que possibilitaren 
l’acció, i dignificant el treball portaren major benestar i 
un millor repartiment dels beneficis. Era prou comparar 
aquells miserables llogarets que havia vist en la rica vall 
del Nil amb els pobles de l’horta valenciana,... d’alegre 
colorit, les cases espaioses i netes acoblant-se a l’entorn 
dels campanars de línies mogudes i elegants. Sí; més val 
que els nostres millors monuments, en la seua modèstia, 
no es feren en “pedres eternes”...». 

Aquell llunyà 1933 era temps de republicanes espe-
rances. El 1988 les esperances ja no eren republicanes, 
però encara n’eren moltes. Va ser l’any de la 1a Festa 
per la Llengua a Castelló, organitzada amb precarietat 
ben austera, però amb tones d’il·lusió i d’empenta pels 
Col·lectius per a la Defensa de la Llengua i de la Cultu-
ra, creats com a reacció necessària davant els intents, 
reeixits al principi, de la Coordinadora Pro-libertad de 

COL·LECTIUS PER LA LLENGUA I LA CULTURA CASTELLÓ



16    ESTIMAR LA LLENGUA

Pinar de Castelló. I Festa per la llengua, 1988. Foto: J. M. carceller

Enseñanza en Valenciano d’impedir que es concretara  la 
iniciativa de la Conselleria d’Educació d’impartir en va-
lencià l’assignatura d’Experiències. Dos mesos després, 
al maig, el Pinar es va omplir de festa, de gent, de jocs i 
de somriures. Enguany, per tant, vint-i-quatre anys des-
prés s’organitzarà la vint-i-cinquena edició a les nostres 
comarques d’aquesta festa, d’aquesta trobada lúdica, 
creativa,  reivindicativa. I ho farà al mateix lloc del 
Grau, per fer memòria d’aquella primera quasi heroica, 
malgrat que des del novembre de 1983 era vigent la Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià, que fruit del consens i 
de massa renúncies,  era la concreció lògica i necessària 
dels mandats emanats de la Constitució espanyola i de 
l’Estatut d’autonomia valencià i oficialitzava i regulava 
l’Ordre Transitòria, sense cap força, de juliol de 1979, 
durant l’etapa encara preautonòmica

És molt gran el deute que la societat té amb les 
escoles que han ensenyat en valencià, i qualsevol home-
natge no seria més que una gota dels milions de milions 
que haurien de regar la fèrtil obra, el pacient i talentós 
treball de tanta gent. És qüestió de ciència i d’estima i de 
creure, per exemple, que totes les llengües són l’expres-
sió de la identitat d’un poble i d’una manera d’entendre i 
de descriure la realitat. De creure que el sistema educatiu 
ha de contribuir a fomentar la capacitat d’autoexpressió, 
al manteniment i a la difusió de la llengua pròpia del 
territori i també, entre altres moltes coses, a facilitar 
la diversitat lingüística, perquè aprendre el valencià, el 
valencià del bo, que deia Josep Pascual Tirado al Tomba-
tossals, el valencià que no nega la unitat de la llengua 
que compartim amb altres pobles, no vol dir renunciar a 
aprendre altres llengües, ben al contrari. Els valenciano-
parlants, els catalanoparlants som, sense excepció, com 
a mínim bilingües, i sabem que això és bo i que encara és 
millor si som capaços d’entendre i fer-nos entendre amb 
altres llengües. I la gent que sap de pedagogia té molt 
clar que l’escola en valencià és una escola de qualitat 
–no pot ser d’una altra manera, ens hi juguem massa– 
i, més que ho serà, si qui pot ajudar-la té la voluntat 
de fer-ho. Els infants, si els majors no els emboliquem 
amb absurds prejudicis, no tenen cap dificultat per sumar 
aprenentatges, això ho saben els bons pedagogs i ho han 
experimentat en la pràctica, per exemple, les persones 
que van fer possible l’Escola «Censal», pionera de l’ense-
nyament públic en valencià i hereva de la Cooperativa «El 
Rotgle», la iniciativa d’un grup de persones compromeses 
amb el país i amb un model d’escola arrelada al medi, que 
apostava perquè un aire nou de llibertat –lúdic, partici-
patiu, democratitzador, sensible a les diferències, fidel al 
país– impregnara totes i cadascuna de les seues accions 
pedagògiques i vivencials. 
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Pinar de Castelló. I Festa per la llengua, 1988. Foto: c. aMorós

D’aquestes dues escoles va ser alumna Esther, que 
aquell 88 estudiava 6è d’EGB i aviat es va fer amiga de 
l’ànima de la seua cosina segona mexicana, que es deia 
com la seua àvia, Montserrat, i que per casualitat de les 
casualitats o per una màgia especial, reservada pel destí a 
aquella família, havia nascut, com els pares, a la mateixa 
hora del mateix dia del mateix any, nou mil quatre-cents 
quilòmetres en línia recta més a l’oest que la cosina, quan 
començava el Pregó de la Magdalena el 20 de març de 
1976, quan encara no sabia res de Castelló i les seues 
festes, ni que els seus estudis musicals la portarien a ser 
una virtuosa de la flauta travessera. Esther que ara és una 
arpista reconeguda arreu del món, va estar en aquella 
1a Festa del 88 amb els pares i el Rafelet que, amb dos 
mesos, mamava, dormia, mirava sense veure i escoltava 
cançonetes i rialles i ara, amb vint-i-quatre anys, acabat 
de llicenciar-se en Enginyeria Industrial, corre per terres 
japoneses fent servir el que ha aprés. Ja li contaran els 
pares, jubilats i voluntaris en mil empreses, quan el visi-
ten a l’estiu, com ha anat enguany aquesta vint-i-cinque-
na festa i li explicaran l’èxit extraordinari de la germana i 
de la cosina, integrants de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México, de gira per les Espanyes amb un programa que 
inclou el bellíssim Concert per a arpa, flauta i orquestra 
de Mozart, on elles dues són les solistes i hi excel·leixen, 
amb una interpretació celestial. Potser, però, abans li en-
viaran uns quants vídeos, el de la Festa per la Llengua del 
diumenge 29 d’abril de 2012 al Pinar del Grau, al «paratge 
delitós,… cobert tot d’una flairosa arbreda…», i el de 
l’actuació especial –que s’emmarcava en els actes que la 
complementaven durant tota una setmana– de Montserrat 
i d’Esther, a l’auditori de Castelló, la nit del divendres 27. 

Aquell matí, mentre les cosines, esdevingudes ger-
manes, passejaven pel centre de la ciutat, la castello-
nenca li explicava a la mexicana que ella havia estat a la 

primera festa i havia vist al costat de mestres, compa-
nyes i companys de la «Censal», l’actuació de Xarxa Te-
atre representant l’espectacle de carrer «La filla del Rei 
Barbut» i –mentre assaboria una fresca i dolça orxata a 
la Plaça de Santa Clara i es preparava per connectar-se 
per Internet amb el seu marit, Ferran, i amb el seu fill, 
Manel, de vuit anys, que havia heretat el seu talent per 
a la música, però semblava inclinar-se per la percussió– 
li seguia contant a Montserrat, que tastava l’aigua de 
civada, que «censal» és un substantiu que fa referència 
a l’obligació redimible de pagar una pensió anual a una 
persona i els seus successors, en virtut d’un capital re-
but per qui la contrau. «Així, que, ben mirat, d’alguna 
manera –li va dir– ja m’està bé fer aquest concert gratu-
ït per pagar un censal, mínim si vols, però ple d’emoció, 
de simbolisme i de gratitud envers gent com la que em 
va ensenyar a ser com sóc i que ha fet possible que hui, 
malgrat tot, encara hi haja esperança».
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El valencià dels castellonencs: 
final de trajecte?

 

JoseP J. conill

No han emigrat ells, sinó tu
Franz Kafka

LA FI DEL COMPTE ENRERE
 
El 21 de febrer del 1971 l’alcalde franquista de Castelló de la Plana, Granjel Mascarós, va inaugurar 

el recinte firal de La Pèrgola en l’entorn del Parc de Ribalta, concretament en el mateix lloc ocupat 
fins aleshores per una pèrgola on se celebraven les berbenes estiuenques. En l’imaginari de molts 
castellonencs, l’enderrocament de l’antiga pèrgola i la seua substitució pel deplorable edifici del mateix 
nom, de factura grotesca, estil indefinit i acústica atroç, constitueix l’acta de defunció del Castelló de 
la seua joventut, sovint recordat com una ciutat petita i entranyable, on tothom es coneixia. No cal 
dir que es tracta d’un clixé en bona mesura fals, producte a parts iguals de la (des)memòria selectiva i 
de la manipulació ideològica del discurs oficial, que l’extrema dreta continua atiant a través de certes 
emissores locals de televisió –com la Televisión de Castellón o Castalia Televisión– amb considerable 
èxit d’audiència entre un sector important de la població indígena, que es consideren a si mateixos 
castellonencs «de la soca». Ben mirat, però, aquesta percepció popular no està del tot mancada de 
fonament. D’una banda, la construcció de La Pèrgola cobra sentit quan la relacionem amb el projecte 
(en gran part reeixit) de recreació d’una identitat local de caire historicista i confessional, que les 
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Cinquanta aniversari de les Normes  de Castelló,1982. Foto: M. GóMez

forces vives de la ciutat van emprendre d’ençà de la guerra 
amb la creació de les Festes de la Magdalena, alguns 
dels principals actes de les quals havia d’albergar el nou 
recinte. De l’altra, la construcció de l’edifici s’emmarca en 
el context dels canvis que al llarg de les dècades dels 60 i 
els 70 van alterar radicalment la fesomia tradicional de la 
ciutat, transformant-la en un autèntic model negatiu de 
referència per als urbanistes, en virtut del seu casc històric 
ple de edificis nous d’altures inversemblants i l’infern de 
ciment dels seus barris sense zones verdes. En el terreny 
demogràfic, el trasbals no fou menor: la població s’hi va 
duplicar i el 1981 atenyia la xifra de 126.000 habitants, 
gràcies sobretot a l’afluència d’immigració procedent del 
sud i el centre d’Espanya, una part considerable de la qual 
es va instal·lar als barris perifèrics o als nombrosos grups 
que encara circumden la ciutat. Tot plegat es va produir en 

paral·lel a la transformació de l’activitat econòmica, on el 
predomini del sector primari, basat en el monocultiu de la 
taronja, va cedir protagonisme a la indústria i els serveis.

Entre les repercussions culturals d’aquest accés 
traumàtic a la modernitat, cal esmentar en primer lloc 
la substitució lingüística. En aquesta època es produeix, 
com recorda Enric Forner, «la gran empenta de la castella-
nització a nivell oral en termes quantitatius». El procés, 
però, venia de lluny: Brauli Montoya ha documentat l’inici 
de la interrupció de la transmissió de la llengua a la Vila, 
entre les classes benestants, circa 1875-1880, així com la 
seua propagació en l’última dècada del segle XIX al Raval 
de la Trinitat i mig segle després al Raval de Sant Fèlix. 
A partir d’ací, el fenomen es va generalitzar pertot arreu, 
independitzant-se de les dinàmiques de promoció social i 
cultural que n’havien presidit les primeres etapes. Cal tenir 
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present que el rocós monolingüisme oficial de la dictadura 
proscrivia el valencià i afavoria el canvi de llengua en tots 
els estrats socials. Per si això no fos prou, la penetració en 
els domicilis familiars d’un mitjà de comunicació de massa 
tan poderós com la televisió, al qual estigueren exposats 
des de la més tendra infància els infants de la generació 
del baby boom, es va encarregar de la resta. D’aleshores 
ençà, amb l’adveniment de la democràcia, la despenalitza-
ció del valencià i la seua posterior introducció al sistema 
d’ensenyament, el procés d’abandó de la llengua a penes 
ha experimentat variacions pel que fa als seus ritmes i ma-
nifestacions, de manera que, d’acord amb les estimacions 
d’Enric Forner, si no es produeix cap canvi, «la substitució 
del català a Castelló es completarà abans d’acabar la cen-
túria actual» i s’estendrà com una taca d’oli per tota l’àrea 
metropolitana de la ciutat, que inclou també els municipis 
de Vila-real, Borriana, Almassora, Benicàssim, i Borriol, 
amb un total de 298.000 habitants, gairebé la meitat del 
total de la província. 

 

DIAGNòSTIC: ASSASSINAT
 
Com el lector haurà pogut copsar, les previsions an-

teriors ens aboquen a un escenari de virtual desaparició 
del valencià a la ciutat de Castelló i el seu hinterland. 
No podem esperar, en aquest sentit, que l’actual crisi 
econòmica ature el procés, si bé no n’és descartable una 
desacceleració, derivada de la menor afluència de contin-
gents migratoris i la fallida dels projectes megalòmans de 
Carlos Fabra, com ara Aeroport Castelló o Mundo Ilusión, 
que haurien repercutit a mitjà termini en una intensa cas-
tellanització de la Plana Alta i el Baix Maestrat, si més no. 
L’statu quo tan sols arribaria a veure’s seriosament qüesti-
onat davant l’eventualitat (indesitjable) que l’actual crisi 
econòmica desemboqués en una crisi sistèmica agreujada 

amb les conseqüències de l’escalfament global –augment 
de les temperatures, desertització, salinització o conta-
minació dels aqüífers, crescuda del nivell del mar, etc.–, 
capaces d’ensorrar per complet el teixit productiu de la 
zona litoral, basat sobretot en el turisme, la construcció 
i la indústria taulellera, i d’incrementar al seu torn el pes 
relatiu dels territoris valencianoparlants de l’interior.

Ara com ara, però, tot això no passen de ser meres 
especulacions catastrofistes, i el sociòleg de la llengua 
ha de treballar amb les dades de què disposa. Aquestes 
dades assenyalen que les causes últimes de la substitució 
lingüística tenen molt poc a veure amb la darrera ona-
da immigratòria, composta per oriünds de l’est d’Europa, 
Sud-Amèrica i el Magrib. De fet, els romanesos –que en 
constitueixen de prou el contingent més nombrós– no 
alberguen envers el valencià els prejudicis característics 
dels nouvinguts de procedència espanyola i hispanoameri-
cana i, en unes altres circumstàncies menys desfavorables, 
s’haurien aclimatat sense problemes a la llengua del país. 
Si, finalment, el desenllaç ha estat tot un altre, ningú 
no té dret a culpar-los-en. No ens enganyem, la preca-
rietat de la situació actual de la llengua cal atribuir-la a 
la defecció sostinguda per part de les successives clas-
ses benestants valencianes i al seu confinament secular 
als àmbits col·loquials. Per a més inri, la llarga repressió 
franquista va complicar les coses fins el paroxisme. Ateses 
les circumstàncies, qui hauria estat capaç d’assimilar els 
enormes contingents de castellanoparlants que van arri-
bar-hi d’ençà dels anys 50? Així i tot, potser l’aspecte 
més dramàtic del procés que comentem tinga a veure, tal 
com hem assenyalat adés, amb la seua persistència en el 
temps, més enllà de les transformacions econòmiques i 
dels canvis de règim polític. El que això ens està indicant 
és que la substitució lingüística constitueix un mecanis-
me molt profundament arrelat en la societat valenciana, 
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la lògica del qual respon a l’orientació supremacista de 
l’Estat espanyol –també en la seua versió autonòmica– en 
matèria de política lingüística, mantinguda contra vent i 
marea al llarg dels darrers segles.

En el context castellonenc, la suma dels factors enu-
merats s’ha traduït en les últimes dècades en un especta-
cular retrocés del valencià, en paral·lel a la proliferació de 
les segones residències i la urbanització del litoral. Una 
urbanització, sobretot l’extensiva de tipus americà –les 
anomenades edge cities–, formada per habitatges unifa-
miliars, cadascun amb la seua parcel·la, que destrueix la 
xarxa de relacions socials tradicionals basada en el predo-
mini del veïnat, és a dir, del carrer i dels espais comunals, 
com ara la plaça o el parc, reemplaçant-la per una forma 
de vida basada en l’ús del cotxe i el consum en les grans 
superfícies, que han esdevingut alhora els nous centres 
d’oci. L’èxit sense precedents del Centre Comercial La Sa-
lera, simultani a la pèrdua de pes comercial del casc his-
tòric de Castelló, s’explica en funció d’aquests canvis en 
els hàbits de la població, sobretot entre els sectors més 
joves, que són també els més castellanitzats. No debades, 
com assenyala Rafael Castelló, «el procés urbanitzador 
que experimenta la societat valenciana genera uns efec-
tes estructuradors del capitals lingüístics que juguen, de 
forma creixent, en contra de la recuperació del valencià». 
En altres paraules: la desestructuració de la comunitat lin-
güística respon als mateixos paràmetres que la destrucció 
del territori, l’explotació econòmica i l’anorreament de la 
memòria històrica. 

Aquest diagnòstic es confirma quan apliquem a la 
població castellonenca, ni que siga de manera una mica 
aproximativa, la classificació dels habitus lingüístics dels 
valencians elaborada per Rafael Castelló. Segons això, a 
la ciutat i la seua àrea metropolitana es registraria un 
predomini de les següents categories: 

a)  L’assimilat, de llengua materna castellana, fill (o 
nét) de pares castellanoparlants d’origen, encara 
que també hi abunden els descendents de famílies 
valencianoparlants que interromperen la transmissió 
de la llengua una o dues generacions enrere. Molt 
sovint, la seua identitat com a valencians atorga gran 
importància al que els antropòlegs en diuen factors 
d’identitat aparent, de tipus tradicional, mentre que 
la seua actitud cap al valencià és d’aparent indiferèn-
cia, però sovint es transforma en rabiosa hostilitat 
quan se’ls exigeix alguna mena de coneixement for-
mal de la llengua. òbviament, aquesta categoria re-
sulta més habitual allà on la castellanització es troba 
més avançada, és a dir, a Castelló ciutat més que no 
a la seua àrea metropolitana. 

b)  L’idealitzador, constituït per valencians de primera 
generació, fills de parelles mixtes o de parelles va-
lencianoparlants que han recuperat la llengua que 
els seus pares no es van preocupar de transmetre’ls. 
Tenen el castellà com a llengua materna i empren poc 
el valencià en les relacions primàries, però el van ad-
quirir en l’àmbit acadèmic o laboral i posseeixen una 
visió francament positiva –«políticament correcta», 
en diríem– de l’extensió de l’ús de la llengua, a través 
de mesures com les línies en valencià. 

c)  El lleial, fill de pares valencianoparlants i valencia-
noparlant ell mateix, fa ús de la llengua tant en les 
relacions primàries com en les secundàries i procura 
transmetre-la a la generació següent. Això no signi-
fica, però, necessàriament l’existència d’una predis-
posició lúcida cap a la resistència lingüística, atès 
que les seues motivacions obeeixen amb freqüència 
a sentiments de caràcter folklòric o a un mer regio-
nalisme reactiu, del tot allunyats d’una consciència 
lingüística madura. 
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Per contra, el tipus d’habitus lingüístic predominant 
a les zones rurals de les comarques castellonenques és el 
subvalorador, propi d’aquells que tenen el valencià com a 
llengua materna i la utilitzen en les seues relacions pri-
màries, encara que amb un cert sentiment d’inferioritat. 
En general, es tracta de persones d’edat més avançada 
que les que integren el tipus lleial i la seua valoració de 
la llengua es troba molt influenciada pels estereotips pro-
pagats pel franquisme i l’administració autonòmica. En 
circumstàncies favorables a l’ús del valencià, aquest tipus 
pot donar lloc al tipus lleial, però en ambients urbans 
molt castellanitzats i ideològicament adversos, on la xar-
xa social valencianoparlant del subjecte es presenta molt 
reduïda, pot derivar cap al que podríem anomenar el tipus 
desertor, que constitueix el retrat robot de l’individu que 
abandona ell mateix la llengua o decideix no transmetre-
la als seus descendents.

òbviament, la gestació d’aquest repertori d’habi-
tus lingüístics és producte, en gran part, dels projectes 
identitaris enfrontats que han afaiçonat la història de la 
ciutat de Castelló des de finals del segle XIX, així com de 
la reelaboració que se’n va fer al llarg del franquisme i, 
posteriorment, d’ençà de la Transició. A grans trets, po-
dem parlar de l’existència d’un Castelló liberal o republicà 
i d’un Castelló conservador: el primer, fortament anticleri-
cal, identificava abusivament democràcia i espanyolisme i 
afavoria una rotunda exaltació del patriotisme provincial, 
que es resolia en una rivalitat pueril amb els habitants de 
València i la seua província; el segon, en canvi, s’aferra-
va a les formes de vida populars, propugnant una versió 
religiosa, jeràrquica i estantissa –tradicional en suma– de 
la societat, amerada d’agrarisme i localisme. En realitat, 
es tractava de dues versions diferents de l’esperit de cam-
panar, les quals podrien haver donat lloc a una síntesi 
prospectiva i progressista si el valencianisme republicà, 

representat entre altres pels huguet, hi hagués arribat a 
quallar. Però aquesta tendència, com la republicana ma-
teixa, es va veure dramàticament estroncada per la guerra 
civil i la dictadura subsegüent, durant la qual, en canvi, 
els sectors més representatius del conservadorisme local 
van gaudir d’àmplies prerrogatives en la matèria. Fruit 
de la seua actuació van ser les Festes de la Magdalena, 
una celebració de caràcter conservador al voltant del mite 
fundacional de la ciutat arran de la conquista cristiana, 
interpretada en clau religiosa i espanyolista, on el va-
lencià jugava un paper digne però subaltern. En altres 
llocs ens hem ocupat d’analitzar-ne la significació profun-
da; ací, doncs, ens acontentarem amb assenyalar que els 
ajuntaments democràtics van perpetuar aquesta herència 
festera sense a penes modificacions: els uns, els socialis-
tes, perquè mai no van disposar d’una proposta identità-
ria pròpia, escindits com es trobaven molts d’ells entre 
un cert valencianisme cultural i l’obediència a les con-
signes espanyolistes procedents de la cúpula madrilenya 
o valenciana del partit; els altres, els populars, perquè  
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el model de festa transmès s’ajustava com un guant a la 
ideologia que professen –no debades va ser dissenyat en 
bona part pels seus correligionaris de generacions ante-
riors. Això no significa, és clar, que la festa haja romàs 
inalterada amb el transcurs dels anys; al contrari, ha anat 
desnaturalitzant-se a mesura que la ciutat perdia la seua 
fesomia tradicional, fins esdevenir una carcassa sense 
contingut, manipulable a l’antull de les instàncies ofici-
als, que es complauen a fomentar un castellonerisme de 
vol gallinaci, en la línia d’un espanyolisme homogeneïtza-
dor, on els trets identitaris valencians, començant per la 
llengua, apareixen reduïts a la mínima expressió. 

En l’àmbit provincial, aquest projecte identitari tro-
ba la seua traducció en el que m’agrada designar com 
ideologia del «Castellón y provincia», a partir del sintag-
ma més repetit en els discursos institucionals emanats 
d’aquesta factoria del provincianisme que ha esdevingut 
la Diputació, un ens administratiu anacrònic, però que en 
contextos petits com el castellonenc adquireix una in-
fluència aclaparadora –sobretot si es troba en mans del 

PP i amb l’inefable Carlos Fabra al front, per bé que el 
PSOE no hi és tampoc aliè. És de justícia reconèixer, però, 
que la Diputació es troba ben lluny de constituir l’únic 
focus de propagació del provincianisme. De fet, aquest 
se’ns apareix com la perfecta encarnació del nacionalisme 
banal espanyol, a través d’un discurs imperceptible per 
omnipresent, tant se val si ens referim als mitjans de co-
municació de massa –des de les emissores de ràdio a les 
televisions, tant nacionals com locals– com a la premsa 
escrita, l’administració o les circumscripcions electorals, 
que hi actuen sense pudor com vertaders agents de con-
versió de la ciutadania. L’únic àmbit discrepant en aquest 
ordre de coses és l’administració eclesiàstica, que divideix 
les terres de Castelló entre la diòcesi de Tortosa i la diò-
cesi de Sogorb-Castelló i, de moment, encara no ha cedit 
a les pressions creixents per tal d’ajustar-la a la «realitat» 
provincial. Tot plegat configura una percepció del ciutadà 
castellonenc mediatitzada per una retòrica profundament 
antivalenciana, a partir del recurs perenne a l’argument 
del greuge comparatiu contra la província per part d’un 
pretès centralisme de València. Les repercussions d’aquest 
discurs sobre la representació que es fan de la llengua 
molts valencianoparlants de les comarques castellonen-
ques són fàcils d’aventurar: immersos en un context d’aï-
llament, on les referències a la totalitat del domini lingü-
ístic brillen per la seua absència, no associen tampoc de 
manera automàtica el seu idioma a un patrimoni cultural i 
comunicatiu comú, compartit si més no amb la resta dels 
valencians, sinó que alberguen sovint l’obscura sensació 
de parlar un «valencià de segona», un patois devaluat i in-
necessari, susceptible de ser abandonat sense conseqüèn-
cies, en la mesura en què resulta insuficient per a la vida 
quotidiana i és objecte alhora d’execració i exaltació si-
multànies per part de la ideologia dominant, consistent en 
una variació barroera del que Bertrand Russell (Unpopular 
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Essays, 1950) caracteritzava irònicament com «la virtut 
superior dels oprimits» (les nacions sotmeses, els pobres, 
les dones, els infants, etc.), és a dir, el prejudici sustentat 
en la creença que «si la virtut és el més gran dels béns, i 
si la subjecció fa els pobles virtuosos, és millor de refu-
sar-los el poder, ja que destruiria llur virtut».

CAP A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA hEGEMONIA

Els grans mals requereixen grans remeis, i la situa-
ció actual ens deixa molt poc de marge per a l’error. D’al-
tra banda, la magnitud de la crisi econòmica proporciona 
als enemics del valencià l’excusa perfecta per extremar 
el liquidacionisme idiomàtic sense trobar a penes resis-
tència, invocant la necessitat de retalls pressupostaris 
en totes aquelles partides que no siguen estrictament 
indispensables. Consumat el tancament de l’emissió de 
TV3, l’horitzó a curt i mitjà termini es presenta també 
molt ombrívol en relació amb qualsevol altra iniciativa 
d’extensió social de la llengua. Tant se val si pensem en 
les línies en valencià de les escoles com en les ajudes 
a la traducció i el doblatge, la producció de programes 
o l’augment del seu ús en els mitjans de comunicació 
de titularitat pública; la tendència predominant apunta 
inequívocament cap a la reculada progressiva del valen-
cià en tots els fronts. Una reculada que podria no haver 
fet més que començar, tenint en compte que la privatit-
zació de Radiotelevisió Valenciana o la seua hipotètica 
integració –tal com ha proposat la Unión de Televisiones 
Comerciales Asociadas (UTECA)– en un canal autonòmic 
únic sense publicitat, amb programació comuna i des-
connexions regionals, significaria la desaparició de facto 
del valencià en el camp dels mitjans audiovisuals; per 
no parlar del protagonisme cada vegada major que la 
política d’ampliació dels concerts escolars atorga a uns 

centres privats caracteritzats per una rocosa animadver-
sió cap a la llengua; o de les propostes de plurilingüisme 
escolar «equilibrat», on la introducció de l’anglès cons-
titueix tot sovint un mer subterfugi per fer-hi fóra el 
valencià per la porta del darrere. Tot això, és clar, sense 
comptar amb una eventualitat que acostumem a obviar, 
però que penja com una espasa de Dàmocles sobre l’en-
senyament del i en valencià: que no acabe esdevenint, 
tard o d’hora, una matèria escolar d’estudi voluntari. Cal-
dria recordar, en aquest sentit, que el PP mai no ha donat 
suport a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i en el 
seu programa continua defensant aquesta opció –encara 
que de moment no s’haja atrevit a aplicar-la, cosa que no 
significa que no ho intente en el futur. 

L’ofensiva contra el valencià es produeix, faríem bé 
de no oblidar-ho, en un context marcat per una autèntica 
apoteosi en tots els terrenys, no sols en l’econòmic, de les 
ideologies de tall neoliberal, sense que els mecanismes de 
legitimació de les polítiques lingüístiques hi suposen cap 
excepció. Estem parlant d’un àmbit en el qual ningú no ha 
gosat impugnar la supremacia de la llengua espanyola i 
on, des de fa anys, es ve afavorint amb notori èxit la con-
sideració de l’assumpte per part de la ciutadania com un 
problema personal, aliè per complet a les condicions desi-
guals d’existència del valencià en la seua pròpia societat. 
Es tracta d’una dada digna d’atenció, perquè és gràcies al 
suport majoritari obtingut per aquest plantejament que el 
PP ha aconseguit esborrar el valencià de l’agenda política. 
L’única manera de combatre tal ocultació passa per dotar 
novament de visibilitat social el nostre conflicte lingüís-
tic —inherent a les resistències suscitades per les temp-
tatives d’inversió del procés de substitució lingüística. A 
hores d’ara podem afirmar sense por a equivocar-nos que 
el contenciós polític sobre la identitat (valenciana ver-
sus catalana) de la llengua ha servit per paralitzar durant  
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dècades l’extensió del seu ús social, actuant com una ma-
niobra de distracció susceptible d’arrossegar les energies 
dels parlants lleials cap a una modalitat molt específica 
d’enfrontament estèril, que deixa al marge amplíssims 
sectors de la societat —sobretot els no usuaris del va-
lencià. Per aquest procediment, s’hi ha aconseguit de-
sactivar el potencial de canvi de què era portador el va-
lencianisme progressista a començaments de la Transició, 
reduint-lo a l’expressió d’un particularisme ple d’inanitat, 
amb escassíssima projecció social. No és gens casual 
que aquest procés de deslegitimació haja coincidit en el 
temps amb la construcció del discurs hegemònic de la 
dreta, el predomini del qual s’ha tornat tan aclaparador 
que ha aconseguit eliminar pràcticament del tauler del 
joc polític els seus contrincants, fent-los aparèixer com 
a antivalencians, de manera que els reiterats errors de 
govern no li reporten cost electoral, perquè el votant és 
incapaç de concebre l’existència de cap altra alternativa. 
Evidentment, la situació descrita és producte tant dels 
encerts estratègics de la dreta com dels errors comesos 
en el camp de l’esquerra. El valencianisme progressista no 
ha estat tampoc aliè a aquests errors, que convindria ven-
tilar i rectificar, no siga que estiguem contribuint sense 
voler a perpetuar una situació d’anomia sociolingüística, 
on els objectius socialment prescrits a la llengua resulten 
des de fa temps incompatibles amb els procediments que 
en regeixen la consecució. A tal fi, convindria disposar no 
sols d’un relat històric detallat i lúcid, sinó també d’una 
interpretació en termes teòrics del que s’hi ha esdevingut 
en relació amb l’assumpte d’ençà de la Transició. 

Com tindrem ocasió de comprovar tot seguit, les re-
flexions del teòric polític postmarxista argentí Ernesto La-
clau ens poden resultar molt útils per copsar la lògica sub-
jacent al procés i trobar-ne un possible desllorigador. Se-
gons la seua peculiar concepció tropològica de la política  

com a camp de la lluita per l’hegemonia i de la formació 
de les identitats socials, el populisme, més que no una 
ideologia concreta, constitueix una etapa indefugible en 
el camí cap a la constitució de qualsevol actor històric 
amb pretensions hegemòniques. En política —argumenta 
Laclau— la constitució de nous agents es gesta a través 
d’un procés d’acumulació de demandes democràtiques no 
reconegudes pel poder institucionalitzat. En la mesura 
en què es presenten de manera individualitzada, es mo-
uen encara a l’interior de les institucions, però quan les 
demandes insatisfetes s’acumulen poden esdevenir exi-
gències contra l’ordre institucional, la legitimitat del qual 
resulta indefectiblement qüestionada. Tard o d’hora, la 
pròpia simultaneïtat de les demandes afavorirà la seua 
articulació en una cadena equivalencial al voltant d’un 
lligam negatiu, derivat de l’absència de trets compartits, 
més enllà del fet de romandre insatisfetes en conjunt. De 
la seua transformació en un sistema estable de significa-
ció –que és qualitativament alguna cosa més que la mera 
suma dels lligams equivalencials– dependrà l’aparició 
d’una veritable identitat popular amb vocació d’universa-
litzar els seus continguts particulars, així com la formació 
d’una frontera interna antagònica que la separe del poder. 

El procés descrit s’ajusta prou bé a la dinàmica se-
guida pel moviment de contestació popular a la dicta-
dura franquista, que s’articulava a començaments de la 
Transició a través de la demanda de «Llibertat, Amnistia 
i Estatut d’Autonomia». La reivindicació lingüística, tal 
com l’expressava l’aspiració a la «normalització», consti-
tuïa una més de les demandes associades de manera con-
tingent en el si d’aquesta identitat popular que pugnava 
–ara sabem que endebades– per arraconar l’ordre emanat 
de la dictadura. Ara bé, les cadenes equivalencials no són 
estables per se, sinó que es troben subjectes a una sè-
rie de condicionaments, susceptibles d’afectar de manera 
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decisiva la sort de certes demandes democràtiques. En 
aquest sentit, Laclau precisa que «per a qualsevol de-
manda democràtica, la seua inscripció dins d’una cadena 
equivalencial constitueix una arma de doble tall. D’una 
banda, aquesta inscripció sens dubte atorga a la demanda 
una corporeïtat que d’una altra manera no tindria: deixa 
de ser una ocurrència fugaç, transitòria, i es transforma 
en part d’allò que Gramsci va anomenar una “guerra de 
posició”, és a dir, un conjunt discursiu-institucional que 
n’assegura la supervivència a llarg termini. D’altra banda, 
el “poble” (la cadena equivalencial) posseeix les seues 
pròpies lleis estratègiques de moviment, i res no garan-
teix que aquestes últimes no porten a sacrificar, o si més 
no a comprometre substancialment, els continguts im-
plicats en algunes de les demandes democràtiques par-
ticulars. Aquesta possibilitat és encara més real perquè 
cadascuna d’aquestes demandes està lligada a les altres 
només a través de la cadena equivalencial, la qual re-
sulta d’una construcció discursiva contingent i no d’una 
convergència imposada a priori. (...) Així, el destí del 
populisme està lligat estrictament al destí de la frontera 
política: si aquesta última desapareix, el “poble” com a 
actor històric es desintegra». De manera anàloga, el destí 
de la reivindicació lingüística, com el de tantes altres de-
mandes democràtiques de l’època, es va veure fatalment 
determinat per la reestructuració de la frontera política 
que durant el franquisme i l’inici de la Transició oposava 
les forces opositores als defensors del règim, a partir del 
moment en què les principals forces de l’oposició accep-
taren d’entrar en el joc parlamentari arbitrat per la mo-
narquia restaurada.

D’aleshores ençà, la lluita per la normalització lingü-
ística hi va perdre bona part del seu suport popular, deri-
vat de la inclusió en una cadena equivalencial de deman-
des democràtiques, i aparegué de sobte com una causa  

privativa d’algunes formacions nacionalistes i d’extrema 
esquerra, immersa en una crisi de representació que encara 
no ha aconseguit superar. Quan parlo de crisi representa-
ció, ho faig almenys en un triple sentit. En primer lloc, té a 
veure amb la redimensionalització  experimentada per les 
demandes de normalització, les quals, pel mer fet de com-
parèixer davant la societat desvinculades de les aspiraci-
ons hegemòniques del bloc nacionaldemocràtic antifran-
quista, es veieren de cop i volta amputades –en la mateixa 
mesura en què havien perdut el suport del «poble» que 
les havia «universalitzat»– de les seues aspiracions uni-
versalistes i quedaren automàticament reduïdes a la trista 
condició d’una causa «particular», lligada als interessos 
d’una part molt minoritària de la societat. Això enllaça, en 
segon lloc, amb la impossibilitat d’aconseguir representa-
ció parlamentària per part d’un nacionalisme valencià que, 
fins abans d’ahir com qui diu, s’ha estavellat contra una 
llei electoral especialment dissenyada amb el propòsit de 
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marginar-lo. Finalment, tot plegat es completa –d’acord 
amb la vella tàctica feixista que adjudica a l’adversari les 
pròpies intencions– amb l’estigmatització a mans del po-
pulisme hegemònic de la dreta, hereu directe de la retòrica 
del blaverisme, dels valencianistes com a antivalencians i 
agents a sou de l’imperialisme català. En aquest sentit, 
podríem dir que la funció de la demagògia blavera no sols 
va consistir a tornar popular una causa impopular, sinó 
sobretot a tornar impopular una causa popular.

El desconcert ocasionat entre les files del naciona-
lisme valencià per la maniobra descrita el va marcar de 
manera tan profunda i traumàtica que ha tardat dècades a 
refer-se’n. Potser el millor testimoni d’aquest desconcert 
el trobaríem en la fixació obsessiva en l’argumentum ex 
auctoritate com a mecanisme susceptible de clausurar el 
debat sobre la identitat dels valencians i la seua llengua, 
oblidant que «un discurs científic és un tipus de discurs més 
entre d’altres lluitant socialment pel seu reconeixement  

i assumpció social» (Rafel Castelló dixit). Aquesta estupe-
facció s’ha traduït en l’elaboració d’una ideologia de signe 
culturalista i defensiu, massa propensa a la commemora-
ció d’esdeveniments emblemàtics, com ara els aniversaris 
de les Normes de Castelló i els actes d’exaltació panegí-
rica de difunts il·lustres com Fuster, Estellés, Sanchis o 
Valor. Es tracta, deixeu-me remarcar-ho, de celebracions 
destinades a refermar la lleialtat a la causa dels (escas-
sos) incondicionals, però incapaces de suscitar la menor 
curiositat entre una gran majoria de la població. No diré 
ja entre els sectors juvenils, imprescindibles per a la su-
pervivència del valencianisme, tant pel que fa a la reno-
vació del personal com de la ideologia. Una il·lustració 
alarmant: des de fa alguns anys a la Web han començat 
a proliferar els blogs de «crítica literària» escrits per xi-
quets i adolescents lectors, entre ells un bon nombre de 
valencians, però ni un sol d’aquests espais és escrit en va-
lencià. A més a més, per si tot això no fos prou revelador, 
encara hi ha un altre motiu de pes per abandonar aquest 
mena de plantejaments: resulten fàcilment instrumenta-
litzables pel discurs hegemònic del PP, que identifica el 
valencianisme amb factors d’identitat aparent, de tipus 
religiós i tradicional –la referència al Monestir de San-
ta Maria de Valldigna inclosa en l’article 57 de l’Estatut 
d’Autonomia valencià, com a «temple espiritual, històric 
i cultural de l’antic Regne de València, i (...) símbol de 
la grandesa del poble valencià», constitueix una mostra 
impagable d’aquesta concepció identitària.

S’imposa, doncs, una profunda rectificació de les 
línies rectores del pensament valencianista, per tal de 
transformar-lo en una ideologia prospectiva, capaç de ca-
minar cap a la construcció d’una nova hegemonia, on les 
demandes lingüístiques ja no apareguen en un context 
aïllat i particularista –tal com ocorre, posem per cas, amb 
les campanyes d’Escola Valenciana, centrades a més a més 
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en un àmbit com l’escolar, de repercussions molt limita-
des de cara a la valencianització de la població–, sinó 
en el marc d’una cadena equivalencial, integradora de les 
reivindicacions del «poble» en tant que actor històric que 
s’enfronta a l’hegemonia de l’ordre establert i en qüestio-
na la legitimitat. Com ha recordat recentment el sociòleg 
Salvador Cardús, aquesta transformació passa, abans de 
tot, per la revisió de tres llocs comuns: a) l’associació 
retrospectiva de la idea d’arrels a la dels orígens ha de ser 
abandonada en benefici d’una concepció que les lligue 
amb el projecte de construir entre tots un País Valencià 
amb un futur viable, en el qual valga la pena arrelar, amb 
independència dels orígens de cadascú; b) la distinció 
entre establerts i nouvinguts (o immigrants), que associa 
la immigració a la presència d’una estrangeritat amenaça-
dora, ha de donar pas a la idea que la immigració és una 
experiència compartida també pels autòctons, sotmesos 
per la «lògica» econòmica del capitalisme global a unes 
experiències de desterritorialització-reterritorialització 
(idiomàtiques, culturals, laborals, de residència, etc.) 
similars en molts sentits a les experimentades pels nou-
vinguts; i c)  la identitat no ha d’enfocar-se com una 
qüestió d’autenticitat, sinó de reconeixement públic, lli-
gada a les lluites per l’hegemonia social, de manera que 
«l’únic debat identitari que ens interessa és el que deriva 
del combat per obtenir el poder polític que garanteixi 
el reconeixement d’una realitat social i cultural sense la 
murga d’haver d’estar donant explicacions fins a l’extenu-
ació de qui som o deixem de ser». Tot plegat vol dir que 
hem de prescindir de la concepció del valencianisme com 
a defensa, sectorial i enyoradissa, de les «essències», re-
emplaçant-la pel projecte de construcció d’una societat 
valenciana més reconeguda (i reconeixible), justa i igua-
litària, a partir d’una recuperació actualitzada de l’ideari 
de la socialdemocràcia, com la que proposa Tony Judt. Dit 

d’una altra manera: cal lluitar per una (re)politització de 
la nostra questione della lingua, defugint tant la «lingüit-
zació» dels contenciosos polítics (Ninyoles dixit), carac-
terística de la Transició, com la seua trivialització a mans 
d’una instància acadèmica (l’AVL) obsedida per una dèria 
castissista que, amb el pretext de preservar les formes 
«genuïnes», entrebanca l’extensió social de la llengua, 
així com la circulació dels productes culturals arreu del 
domini lingüístic. 
En el context de l’actual crisi econòmica, cobra més 
sentit que mai una concepció de la política lingüísti-
ca inserida en programes capaços d’unir els components 
de la classe treballadora i de la classe mitjana al vol-
tant de la defensa renovada de l’Estat del benestar. Des 
d’aquests paràmetres, que no podem explicitar ací, la 
facilitació del valencià adquireix el rang d’una prestació 
social, equiparable en tots els sentits a la universalitza-
ció del dret a l’educació –amb el qual manté una relació 
estretíssima–, la sanitat, les pensions o l’ajuda familiar 
i altres mesures adreçades a superar el marasme en què 
es troba immersa a hores d’ara la societat valenciana. De 
moment, sembla que a la Coalició Compromís ja hi ha 
gent que ha començat a entendre-ho, tot i que encara 
ens trobem als inicis d’un camí llarg i ple d’obstacles.

QUè S’hA FET I QUè POT FER-SE (DE MOMENT) A CASTELLÓ

A Castelló el desconcert ocasionat per la Transició 
entre les forces valencianistes va ser peculiar, atès que el 
populisme de dretes no hi va adquirir ni la virulència ni les 
característiques del seu homòleg de la ciutat de València, 
sinó els d’un provincianisme rabiosament espanyolista que 
no qüestionava la unitat de la llengua, per bé que apos-
tava (i aposta) sense embuts per la seua marginació total 
de la vida pública, reduint-la a un mer vehicle d’expressió  

COL·LECTIUS PER LA LLENGUA I LA CULTURA CASTELLÓ



30    ESTIMAR LA LLENGUA

folklòrica en el marc de les Festes de la Magdalena. Això 
no ha impedit, però, l’existència a casa nostra d’un sec-
tor ultradretà explícitament blaver, constituït per entitats 
sostingudes amb generoses subvencions oficials, com ara 
l’Associació Cultural Cardona Vives o les cadenes de tele-
visió dels telepredicadors locals Vicente Miralles Troncho 
i Josety. D’altra banda, convindria tenir ben present que, 
quan va caldre, les forces oposades a qualsevol conces-
sió en matèria lingüística foren capaces d’exhibir prou 
presència pública i capacitat de pressió com per aturar-
hi el desenvolupament de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià en aspectes decisius, com ara la implantació del 
valencià a les escoles en l’àrea de Ciències Socials. No 
debades, arran de la campanya, protagonitzada a mitjans 
de la dècada dels 80 per la Coordinadora Pro Libertad de 
Enseñanza en Valenciano, el seu portaveu local, José Luís 
Gimeno, adquirí una notorietat en la vida pública que 
el va portar a convertir-se en regidor el 1987 i a ocupar 
l’alcaldia de la ciutat com a candidat del PP al llarg del 
període 1991-2005. La dada resulta reveladora, perquè 
no resultaria gens fàcil trobar entre els alcaldes de les 
capitals valencianes un cas semblant de polític que haja 
forjat tota la seua reputació en el camp de la lluita contra 
l’extensió de l’ús social del valencià.

Ateses les circumstàncies, el primer que haurí-
em de fer a Castelló és cobrar consciència d’una vega-
da per totes de la gravetat de la situació, evitant el  
col·laboracionisme gratuït i procurant que els tòpics que 
els sectors lleials al valencià hi han contribuït a difondre  
–com ara, allò de «Ciutat de les Normes» i fidel a la llengua–  
no ens n’impedisquen l’anàlisi lúcida. La Universitat Jau-
me I hauria d’erigir-se en capdavantera d’aquesta tasca, 
però lamentablement la sociologia del llenguatge –per no 
parlar d’altres matèries– a penes figura entre els inte-
ressos del seu professorat, si no és des del punt de vista 

de la dialectologia social i en relació amb l’espanyol, de 
manera que les principals contribucions locals en aquesta 
matèria procedeixen de gent que realitza la seua labor to-
talment o parcial des de fora de la institució, com Vicent 
Pitarch, Enric Forner o qui signa aquestes línies. Aquesta 
absència de la sociologia del llenguatge no constitueix 
una anècdota merament acadèmica, atès el paper crucial 
jugat per la universitat en la formació dels equips diri-
gents que lideren les reivindicacions socials. Mentrestant, 
amb totes les limitacions apuntades, el nostre objectiu 
no pot ser altre que el combat per l’hegemonia, procu-
rant associar la causa de la reivindicació de la llengua 
al creixent paquet de demandes democràtiques desateses 
pel poder institucional. No repetiré ací arguments que ja 
he desenvolupat en altres ocasions; tan sols em limitaré 
a recordar que els defensors del valencià –que no hem de 
confondre amb els valencianoparlants tout court, entre els 
quals hi ha nombrosos partidaris de la defecció idiomà-
tica– no podem trobar-nos als dos costats de la trinxera, 
si no és que volem veure totalment compromesa la nos-
tra credibilitat. Ara més que mai, s’evidencia que l’únic 
projecte viable de país és el del valencianisme polític, 
l’aspiració a l’hegemonia del qual resulta indissociable de 
l’assoliment del liderat cultural. Es tracta d’una aspiració 
molt ambiciosa –potser algú dirà que massa i tot, ateses 
les nostres limitacions–, impossible de dur a terme sen-
se una coordinació acurada, destinada a optimitzar els 
recursos, de les iniciatives procedents dels àmbits polí-
tic i cultural, que hauria de traduir-se en un increment 
de l’oferta de valencià. Perquè, com va assenyalar Josep 
Inglès, si en una comunitat no es produeix la suficient 
oferta en una llengua, tampoc no s’hi genera comuni-
cació ni hi augmenta la competència idiomàtica de la 
ciutadania. Al capdavall, l’objectiu perseguit no és altre 
que la presència de la llengua en tots els àmbits de la 
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vida social, contribuint a corregir en la mesura de les 
nostres forces l’habitus de subvaloració dels parlants de 
les nostres comarques i fent alhora realitat el bilingüisme 
que tant es complauen a invocar retòricament les nos-
tres instàncies oficials. En gran mesura, això passa per 
recuperar la iniciativa individual i col·lectiva, construint 
xarxes de relació i associacions destinades a enfortir una 
societat civil corcada per la subvenció i el clientelisme. 
La fundació el 2011 de l’Associació El Pont Cooperativa 
de Lletres, on s’agrupen la majoria dels escriptors de les 
nostres comarques, podria esdevenir una eina valuosa al 
servei d’aquests objectius –sempre i quan no es transfor-
me, és clar, en una societat de bombos mutus al servei 
de la vanitat infantil dels seus integrants– i, sobretot, un 
exemple capaç d’estimular l’aparició d’iniciatives similars 
en altres camps. De fet, constitueix una autèntica vergo-
nya que a aquestes altures no disposem a penes de diaris, 
escoles o mitjans de comunicació audiovisuals privats en 
la nostra llengua, tenint en compte l’existència de pro-
fessionals sobradament preparats per gestionar-los i d’un 
mercat potencial que s’incrementaria amb l’oferta. Sens 
dubte, aquestes mancances deriven d’una fixació paralit-
zant en el rol de les institucions públiques, característica 
del que els politòlegs Gabriel Almond i Sidney Verba (The 
Civic Culture, 1963) van anomenar una cultura política de 
súbdit, definida per una orientació subjectiva —de ca-
ràcter afectiu i normatiu abans que cognitiu— dels ciu-
tadans envers el sistema polític globalment considerat i 
les prestacions que aquest els pugui aportar, que con-
trasta amb una nul·la tendència a la participació activa. 
La comparació amb la capacitat d’autoorganització d’un 
petit col·lectiu humà, d’unes 15.000 persones, com la 
petita Noruega de l’Alfàs del Pi, deixa en evidència aques-
ta dramàtica falta d’empenta dels valencianoparlants, a la 
qual hauríem de començar a posar remei.

L’alternativa no pot ser més ominosa: la reducció del 
valencià a la condició de llengua de museu. No cregueu 
que es tracta d’una llicència poètica, el projecte ja fa 
temps que va ser concebut pels dirigents del PP, quan 
es va decidir que el futur macroprojecte faraònic de La 
Ciudad de las lenguas, dedicat al «turisme idiomàtic» –és 
a dir, a l’ensenyament del castellà a estrangers–, havia 
d’albergar en les seues instal·lacions un Museo del Va-
lenciano, consistent en un arxiu sonor de les maneres de 
parlar actuals, destinat a les futures generacions, per tal 
que tinguen l’oportunitat d’escoltar la llengua dels seus 
avantpassats. Mentrestant, no passa dia que no ens acos-
tem a la realització d’aquest malson.
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