
Lo Rat Penat



ALFONS VILA I MORENO

Naixque en Canals (1941); pero ha vixcut “sempre”
en L’Alcudia de Crespins i es formà intelectualment en
Xativa, abans de passar a estudiar Magisteri en Va l e n-
cia. Actualment es Croniste Oficial de Cerda i Novele, i
colabora en diverses publicacions del poble de la roda-
lia, a mes d’haver escrit l’historia de L’Alcudia de Cres-
pins, Canals i Novele. Fon nomenat “Famos de La Cos-
tera” (Lletres), en la primera convocatoria d’este
guardo, pel Rotary Club (1997).

En Valencia estudià Magisteri (1958-61) i despre s
d’aprovar oposicions (1963) i d’una curta estancia en la
provincia de Terol, compaginà la docencia en nous estu-
dis: Pedagogia Terapeutica (1965), Llicenciatura en Filo-
sofia i Lletres (Historia, 1969; Pedagogia, 1972) i Docto-
rat en Historia (1983). Encara intentà fer estudis de
Filologia i, finalment de Psicologia que abandonaria en
5int) per a dedicar-se mes intensament a l’investigacio
historica.

Te una llarga fulla de servicis en el camp docent que
va des de l’area de l’ensenyança primaria a la docencia
universitaria: mestre en Monforte de Moyuela (Terol) i
en Quesa; director dels centres d’educacio especial
“Angel de la Guarda” de Rocafort i “Marques de Dos
Aigües” de Massanassa. Catedratic d’Historia en els
instituts de Molina de Aragón (Guadalajara), Vi l l e n a ,
Tavernes de la Valldigna i Alaquas. Psicopedagoc (con-
curs de merits en 1989) en Manises i Valencia. Professor
de practiques de l’Universitat de Valencia (Pedagogia
Terapeutica) i professor dels cursos del CAP de la
mateixa Universitat.

Ha ocupat carrecs en institucions com A N D E
(minusvalits), A N C A B A (Associacio de Catedratics),
C ronistes Oficials del Regne i en la Real Academia de
Cultura Valenciana, de la qual es Academic de Numero.

Entre els premis conseguits destaquem els de “Vila
de Canals”, “Calixte III” i “Francesc Bru” de Canals, el
“Jaume I” d’Alberich, el “González Lizondo” i el
“Jaume Roig” en Valencia i l’Accessit al premi Ajunta-
ment de Valencia en els Jocs Florals de 1995.

Ha participat en numerosos congressos, simposiums i
assamblees com a ponent en temes d’educacio especial,
toponimia i historia local. Te publicats un centenar llarc
d’articuls en revistes valencianes i quinze llibres, tots ells
relatius a temes d’historia i cultura valenciana. El tema
de la llengua vernacula començà a estudiar-lo en motiu
de la tesis doctoral, resumida en el llibre: “La lengua
valenciana en la administración parro q u i a l ”, despres l’ha
tractat en El valencià, llengua menyspre a d a i en N o r m e s
d’Ortografia Va l e n c i a n a. Actualment treballa en l’influen-
cia catalana sobre la nostra llengua valenciana.



COLECCIO AL VENT

LES NORMES DEL 32.
APORTACIO DOCUMENTAL

(Estudi al voltant de les Bases d’Ortografia
Valenciana de 1932)

PER

ALFONS VILA I MORENO



© ALFONS VILA I MORENO

Edita: LO RAT PENAT. 1997
C/. Aparisi i Guijarro, 10
46003 VALENCIA

En la colaboracio de l’Excelentissim Ajuntament de Valencia.

Cap de la Seccio de Publicacions: CONSUELO RUBIO I MARTÍNEZ

Assessorament tecnic i llingüistic: MARIVI FERRANDIS I OLMOS
JULI MORENO I MORENO

I.S.B.N.: 84-89069-27-1

Dep. Llegal: V-1998-1997

Disseny, maquetacio i fotolits: SERUMAC, S.L.

Imprimix: IMPRENTA ROMEU, S.L.
Santander, 3
46017 Valencia



5

PREAMBUL





El 21 de decembre de 1932, un grapat de valencians que destacaven per fer-se un
lloc en les lletres valencianes, firmaven en la seu de la “Sociedad Castellonense de Cul-
tura” les N o rmes d’Ortografia Va l e n c i a n a, es dir les 34 normes, bases o regles que s’es-
perava feren possible acabar en l’anarquia ortografica secular de la nostra llengua.

Hui, 64 anys mes tart, eixes simplificades regles, adaptades, manipulades i, de vega-
des, impostes, han propiciat no sols una nova anarquia ortografica sino tambe la confu-
sio sintactica i morfologica i lo que es molt mes greu: la crispacio en un ampli sector de
la societat i fins la confrontacio oberta entre entitats, grups i simples ciutadans.

Evidentment, la culpa –per lo manco tota la culpa–, a pesar del seu sempre decla-
rat acostament a les doctrines fabristes, no es de les susodites 34 bases, ara conegu-
des per “Normes de Castello”, perque be o mal compliren la tasca encomanada d’uni -
ficar els criteris ortografics, posant a l’abast d’escritors i tipografs els instru m e n t s
adequats per a un us consensuat de l’idioma1. En tot cas podem tirar en cara als fir-
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1A lo llarc de les gestions per arribar a l’acort es te sempre ben clar que no es tracta de fer unes nor-
mes fixes i duraderes, i en les mateixes “bases” que precedixen al text de l’acort es posa de relleu la provi-
sionalitat de les mateixes. L’intencio de convergir en les catalanes es secundaria i a llarc plaç. Lo que s’in-
tenta en eixe moment es, en paraules del provablement promotor de l’iniciativa –A. Pizcueta–, salvar la
situacio puntual de desgavell ortografic:

“No es tractava d’arribar a una decisió definitòria –com ara propugnen alguns– sinó de
donar un primer pas per a esmenar en part aquella situació caòtica, deixant que el temps i
la labor dels estudiosos en la materia influïren per a l’amillorament de les esmentades nor-
mes, aproximant-les o convergint amb les establertes en les àrees més avançades de la nostra
comunitat lingüística”. Del “Homenatge a Gaetà Huguet a Castelló” (15-X-1971).Vejau: A.
Pizcueta: “Memòries fragmentàries”, Valencia, 1990, pag. 53.

Portada del fullet impres per l’Ajuntament
de Valencia donant a coneixer les “Normes”



mants de les mateixes els dubtes que mostraren en alguns enunciats, el fet de dei-
xar-les inacabades (encarregant als futurs llingüistes l’acabament i millora, que, per
una atra part, era una maniobra de distraccio per a no produir un enfrontament este-
ril) i, per damunt de tot, la servil subjeccio mostrada a les directrius ya establides per
l’Institut d’Estudis Catalans. Pero a pesar d’aixo, les nomenades “Normes” no tenen
motius suficients per a donar peu a la crispacio que recorre les terres valencianes.
Crispacio –i confrontacio– a la que, conseqüentment, devem buscar l’orige en unes
atres circumstancies i actuacions, com volem denunciar en les llinies que seguixen i
no sense abans fer un analisis profunt de la gestacio, aprovacio i consolidacio de les
mateixes en els anys trenta2.

8

2Son numerosos els estudis que s’han publicat sobre les “Normes” si be la major part d’ells cal tindre
ls com meres apologies propagandistiques. En el nostre cas i partint dels treballs antagonistes de Pérez
Moragón i el P. Guinot, lo que volem donar a coneixer es l’aportacio documental relativa al tema, que a l’a-
nar espigolant de les fonts periodistiques contemporanees dels fets, hem comprovat cóm es practicament
desconeguda. Ella mateixa es, ademes, suficient per a comprovar el cóm i el per qué naixqueren les origi-
nariament nomenades Normes d’ortografia valenciana. 
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El desig d’acabar en l’anarquia or t o g r a f i c a
que dificultava l’utilisacio de la llengua vern a-
cula era un sentiment reiteradament expre s-
sat per diferents instancies des de les ultimes
decades del sigle passat i son coneguts
alguns intents en este sentit com els de R.
Chabás, J. Nebot, el P. Fullana i el mateix T.
L l o rente Falcó –des de Lo Rat Penat en maig
de 1930–. Esta intencio es manifesta tambe
en l’obra de Ll. Revest: La llengua valenciana.
Notes per al seu estudi i conre u3, encara que
no com a tesis principal. En esta es troba, per
una atra part, la que considere primera mani-
festacio escrita especificament favorable a l’a-
dopcio de la normativa fabrista –que anava
imponent-se rapidament en Va l e n c i a4– front a
la que defenia Fullana. Es, no obstant, en el
manifest de la revista “Taula de lletres valen-
cianes”, publicat com editorial del numero 34,
c o rresponent a juliol de 1930 i dirigit “Als
escriptors valencians i a les publicacions
valencianes” on, unanimement, trobem assignada pels diversos investigadors del tema
la genesis del moviment cultural que duria a cap la redaccio i firma de les “Normes” i
en eixe punt volem començar el nostre estudi, regirant en les investigacions ya fetes i
p rofundisant en noves troballes propies a fi de donar la llum suficient per a entendre
definitivament el cóm i el per qué de les “Normes de Castello”5.
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3Este treball va ser guardonat en els Jocs Florals de 1928 en el premi “G. Huguet” i publicat per la
Societat Castellonense de Cultura en l’any 1930. Tambe s’inicià la seua reproduccio en els numeros de “El
Poble Valencià” (el 15). Sobre el mateix he parlat en “El valencià...”. Està en imprenta un atre tre b a l l
monografic del colectiu castellonenc “Valldaura”.

4Queda estudiar la primerenca adopcio –ya en 1914 per la Joventut Valencianista– (i inclus abans per
Valencia Nova) de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans en terres valencianes en moments de dispu -
tes i confrontacions entre els mateixos catalans que no acabaven de fer-les propies. A banda de les recia-
lles de la “germanor” i el prestigi que la tradicional defensa de la llengua catalana poguera tindre en Valen-
cia, actuaren a favor de l’assimilacio el moment politic i la carencia d’una intelectualitat solvent entre
nosatres.

5Es evident que les normes han rebut l’apelatiu “de Castello” perque en esta ciutat es firm a ren. La mitifi-
cacio d’aquelles s’ha fet tambe extensible al lloc d’orige i es habitual trobar justificacions com la que seguix:

“... no és casualitat que les “Normes” en virtut de les quals es promovia l’adhesió al
fabrisme foren aprovades a Castelló. A banda de l’impuls que hi donà la Societat Castello-
nenca de Cultura, les subscriuen castellonencs tan assenyalats en el procés de normalització
lingüística del País Valencià com Lluís Revest, Salvador Guinot, Angel Sánchez Gozalbo,
Gaetà Huguet, Josep Pasqual Tirado, Francesc Almela i Vi v e s . . . ”. En: A. López Quiles:
“Qüestions de vida cristiana”, pp. 9-10.

Opinio que es pot combatre en les precissions que fa el P. Guinot:
“...Alguns creuen que, pel sol fet de dir-se “de Castello”, la ciutat de Castello està obliga-

da a defendre-les. Ni la ciutat ni els homens de Castello que les firmaren son els autors o pro-
tagonistes de les normes...”. En: Les normes de Castello, p. 53 de “Serie Filologica” nº 13 de
la RACV.

Portada del llibre “La llengua
valenciana”, de Revest



1.1. LES PUBLICACIONS VALENCIANES

Els diversos estudis
que s’han fet sobre el pro-
ces unificador solen dei-
xar de banda el pro c e s
d’implantacio de la norma-
tiva fabrista en Va l e n c i a6

per a destacar el punt
d’inici que la crida o mani-
fest antecedent va supon-
d re en el desenroll del
moviment que desembocà
en la reunio de Castello, el
21 de decembre de 1932;
pero no es troben referen-
cies a la participacio d’a-
tres entitats i publicacions
valencianistes, si excep-
tuem la Castellonenca i el
seu bolleti, ni tan sols es
solen recollir les noticies
que, en els moments pre-
vis a la signatura, apare i-
xen en els mijos de comu-
n i c a c i o7. Ara volem fer la
recollida d’esta informacio
i presentar-la com a prova
de la premeditacio en que
s’actuà des de Va l e n c i a ,
com s’utilisaren els re c u r-
sos de Castello i qui for-

mava el grupet que tenía especial interes per l’acort. Cal resaltar tambe l’esperit d’a-
f i rmacio valencianista que envoltà les darre res gestions i darrerament l’alcanç de
l’acort establit.

12

6Com apuntem en atre lloc l’acceptacio de les normes fabristes es dona en Valencia en el mateix moment
de la seua formulacio i degut a la forta tendencia pancatalanista dels membres promotors de la Joventut
Valencianista (creada en 1908, dissolta en 1910 i refundada en 1914). Entre els fundadors de l’entitat tro b e m
alguns dels promotors de l’acort com M. Durán i To rtajada, E. Martínez Ferrando i C. Salvador.

7No es diu, per eixemple, que en els anys previs a la signatura ya utilisaven les normes del I.E.C.
publicacions com “El Cuento del Dumenge” (des de 1919; pero no en totes les etapes), el bolleti de la
Societat Castellonenca de Cultura (1920), “Taula de Lletres Valencianes” (1927), Editorial “L’Estel” (1928),
“Nostra Novel.la” (1930) i els periodics “Acció Valenciana”, “Avant”, “El Poble Valencià”, “El Camí”...

Portada del nº 1 de “Taula de Lletres Valencianes”



1.1.1. Taula de Lletres Valencianes

La publicacio “Taula de Lletres Valencianes” havia eixit a la llum en l’ultima
etapa de la dictadura primoriverista, concretament en octubre de 1927. Era un
intent lliterari d’un ample pomell de jovens escritors, en principi solament units per
l’entusiasme lliterari –avantguardiste i renovador–, encara que –a partir del segon
any en que passà a ser dirigida per Adolf Pizcueta– quedà reduida al sector mes
catalaniste d’aquells. Havien estat dirigits, en un primer moment, per Enric Nava-
rro - B o rr à s8 i formaven part del grup F. Caballero Muñoz, Enric Duran i To rt a j a d a ,
E d u a rt i Ernest Martínez Ferrando, Carles Salvador, Artur Perucho, Maximilia
Thous Llorens, B. Ortín, E. López-Chavarri... Atres colaboradors que trobem en les
seus pagines son: Pasqual Asins, F. Mateu i Llopis, A. Igual Ubeda, S. Ferr a n d i s
Lluna i el mateix J. Mª Bayarr i9. Tots ells utilisen el valencià en els seus escrits,
que tenen una tematica exclusivament lliteraria, encara que pronte trobem re p ro-
duccions de texts antics com Rondalla de Rondalles del P. Ll. Galiana i La Tr a g e d i a
de Caldesa de Roïç de Corella i un apartat dedicat a les noticies relacionades en
l ’ a rt, els llibres i la llengua. Els aspectes filologics o, simplement relacionats en la
llengua, a penes tenen cabuda en els primers numeros, si be es fa notar la seua pre-
sencia des de l’inici del 1928.

La revista publicà 38 numeros, desapareixent a finals de 1930. Entre el diversos
articuls relacionats en el tema llingüistic –quasi tots al voltant de la necessitat d’unifi-
car l’ortografia o fent l’apologia de la “unitat ortogràfica”– cal recordar l’editorial del
numero de giner de 1928 titulat “De l’idioma” en el que, a mes de la defensa de la
nostra llengua, arremet contra aquells que creuen que “el valencià es per a anar en
cos de camisa” i defen l’estudi tant de la llengua viva com l’usada pels escritors cla-
ssics10; i tambe cal tindre present els articuls firmats per E. Buil, Eduart Martínez
Ferrando, C. Salvador i A. Iniesta que anem a resumir.

E. Buil en “La pobra parla valenciana de hui” analisa l’estat de decadencia a que
han dut a la llengua vernacula aquells que fan menyspreu de la mateixa, principal-
ment en Valencia capital, i fa una crida per la seua recuperacio:
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8Navarro Borrás es despedi dels llectors en el nº 12 alegant la necessitat d’eixir de la rutina. Pareix
clar que, efectivament, demanà la substitucio i que la revista es tornà mes agil. Pizcueta parla del canvi en
carta a M. Aznar (recollida en “Memòries fragmentàries”) i al donar la descripcio de M. Thous Llorens (a.
Tohuets) a qui dona la culpa del canvi:

“Taula de poesia i la revista Taula les enverinà tant com pogué. Navarro Borràs deixà
la direcció d’aquesta revista, i la vaig assumir jo, per incompatibilitat amb Thous Llorens,
que no feia res i criticava molt”. En: Memòries fragmentàries, pag. 44.

De totes maneres, en agost de 1930, Pizcueta deixà la publicacio en mans d Almela i Vives (qui nomes
pogue traure tres numeros mes) i es dedicà a la constitucio de l’Agrupació Valencianista Republicana i a la
direccio del semanari “Avant”, orgue de la mateixa.

9Com a nota curiosa podem dir que en el primer numero queda tancat per un requadro comercial de
la “Llibreria Ortega” de la Baixada de Sant Francesc, 7 de Valencia en el que destaquen les obres del P.
Fullana i especialment el Vocabulari Ortografic.

10En el nº 4, pp. 3-4. Afig: “Sabem que sense renaiximent espiritual no hi ha València possible, pero
creem i afirmem que sense renaiximent llingüistic tampoc hi ha espiritualitat possible: Perque tots saben
que l’ànima del poble és l’idioma...”.
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“Dona tristor advertir el menyspreu en qué es té la nostra llengua; un menys-
preu inconscient...” 11.

M a rtínez Ferrando en ...i de la sintaxi, què? posa l’enfasis en esta part de la gra-
matica, necessaria, junt a la normalisacio ortografica, per al renaixer de la llengua i
p ropon obertament com a model el catala, en base a la mes llarga tradicio en la
recuperacio idiomatica per esta via1 2. Pero es la critica que fa al llibre de Ll. Revest:
La llengua valenciana... la que mes atrau la nostra atencio, tant per la fer v e n t
defensa que fa de l’unitat de la llengua i la supremacia del catala com per l’oposicio
f rontal que mostra a les teories de l’archiver castellonenc, ampliada a Fullana i
A l c o v e r, als qui acusa d’utilisar un lexic que “imprimeix a les seues pàgines un estil
v u l g a rot, orfe de tot gust literari” en contraposicio a l’art que ha donat Fabra al seu
l l e n g u a g e .

Clarament partidari del cami des de dalt –“els filòlegs han d’encarrilar al poble en
el seu parlar”– es permet aconsellar a l’amic Revest en el moment previ a la publica-
cio de la “crida”:

“Molta cura, doncs; però molta cura en la qüestió, volgut amic Revest, perquè
bé podrien les seues autoritzades teories significar un retard per a la desitjada
unificació de la llengua en primer terme...” 13.

que posa de relleu una de les qüestions internes que va posar en perill l’acceptacio
de l’acort per part de la propia Castellonenca, argüint que era un pas arrere ya que
havien assumit anteriorment les normes del “Institut”.

C. Salvador firma dos articuls que marquen sendes llinies de la seua actuacio
futura. En el primer “El nostre camí i la nostra veu” propon en tota claritat la practica
de les normes de P. Fabra procurant l’homologacio en el model catala per a buscar la
“unitat llingüistica”

“Fitem la ruta, amics, amb tremolosos banderins de colors. I qui entre en ella
sàpia quin és el nostre ritme i quina la cançó que floreix als llavis”.

“I remarquem cada dia: l’extensió i unitat de la llengua”.

“I practiquem cada dia: les Normes gramaticals de Mestre Fabra” 14.

I en el segon: “Sobre l’acció dels solitaris” aporta l’idea –que ell, degut a la condi-
cio de “solitari” en Benassal, practicava en fruïcio– de l’ensenyança del valencià per
correspondencia. Idea que, per cert, posaria prontament en practica des del semana-
ri “El Camí” i que

15

11“Taula” nº 9, juliol 1928, pag. 13.
12Idem nº 8, maig 1928, pag. 3.
13Idem nº 32, maig 1930, pag. 5.
14Idem nº 17, febrer 1929, pp. 8-9.
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“si no és una novetat pedagògica és una tàctica encara verge en els costums
de propagar el valencià. L’ensenyament de l’idioma és factible ja que a ciutat
tenim homes coneixedors de la llengua i mestres, solvents, per a dirigir-la”.

“Establir cursets de quatre o cinc mesos de durada, de lliçons bisetmanals,
fòra suficient per a començar.”.

“Els cursos d’immediata implantació podrien ésser:
a) Gramàtica.
b) Ortografia.
c) Literatura i la seua història” 15.

A. Iniesta es un mestre (despres Inspector) fortament preocupat pel problema del
bilingüisme en l’escola, tema que, per atra part, es reiteratiu en estos moments de
discussions politiques. Manté una postura totalmente favorable a l’us de la llengua
materna en l’ensenyança primaria16.

En el numero de juliol de 1930 apareix com editorial l’abans nomenada crida als
escritors i les editorials valencianes, instant a la redaccio d’unes

“normes fixes que deixen fora del gust o del caprici personal les formes gràfi-
ques del valencià, que faciliten la labor del literat, que unifiquen totes les aporta-
cions a la nostra literatura i que donen la sensació al lector de que el valencià és
una llengua ordenada, coherent i apta”.

De forma que acaben en els

“ p rejuïns que irroga l’anarquia ortogràfica” i prenent “la re s p o n s a b i l i t a t
d’una iniciativa que pot ser utilissima si tots aquells als quals dirigim la nostra
crida responen com és degut”.

Esta crida va ser positivament rebuda per les distintes instancies valencianistes
en uns moments en que les circumstancies politiques17 favorien el renaiximent del
valencianisme i especialment el moviment llingüistic; pero l’acollida va ser especial
des del sector de la “Castellonenca de Cultura” com ya es posava de manifest en el
numero doble de setembre-octubre del mateix any en la nota titulada “Per la unifica-
ció ortogràfica. La nostra convocatoria”, seguida d’un extracte de l’articul del presi-
dent Salvador Guinot que, en eixe sentit, havia publicat el “Boletín” d’aquella i afegint
una opinio que sera clau en la “solucio” que es done al problema:

16

15Idem nº 18, març 1929, pag. 4.
16Idem nº 35, agost 1930, pag. 9. Est articul va apareixer originariament escrit en castella en la revista

“La Gaceta de Levante” d’Alcoy. 
17Es el moment de la transicio entre la Dictadura de Primo de Rivera i la proclamacio de la II Republi-

ca, es dir el periodo que s’ha nomenat “Dictablanda” baix la tutela del general Berenguer.



“Creiem que res més pràctic i beneficiós pot ésser que aceptar les “Normes” de
l’Institut, procurant que eixa benemèrita institució òbriga més la mà...” 18.

En el document de “Taula” no hi havia cap referencia a les normes fabristes; pero
a l’hora de concretar l’estrategia a seguir per arredonir l’unitat ortografica ya veem
com a l’apartar-se dels referents populars i del principi d’autoritat s’albira el cami cap
al N., donant per bona l’estrategia —aparentment inofensiva– de Pompeu Fabra com
confessaria molts anys despres el mateix Pizcueta:

“Poc més o menys, aspiràvem a fer allò que havia recomanat Pompeu Fabra,
convençut que si s’obrava de bona fe i intel.ligentment arribaríem a l’única conclu-
sió possible, a la unitat de la llengua de Catalunya, Mallorca i el País Va l e n c i à ” 1 9.

Heus aci el restant de la crida:

“Quan hom guaita en el camp de les lletres valencianes, se n’adona en pri-
mer terme de la ilimitada varietat ortogràfica. Cada escriptor usa la llengua
d’una manera diferent i inclús moltes vegades el mateix escriptor incorre en
enormes contradiccions, segons el destí que dona al seu escrit i la necessitat de
fer-lo més o menys asequible al públic, mitjançant “concesions” que consistixen en
evitar les formes figurades, perquè l’ideal del públic seria que el valencià s’escri-
guera igual que es parla, sense les diferències convencionals que hi ha en atres
llengües. Aquesta varietat podria estar presidida per l’existència de diferents cri-
teris ortogràfics, però encara que semble rar en la matjoria dels casos no és la
raó sistematitzada la que produix divergències en una materia en la qual no
deuen existir, sinó el gust, l’instint, preferències inexplicables, etc.”

“L’estat caòtic del valencià ens ha fet pedre una gran cantitat de públic i és
una dificultat insuperable per a l’escriptor. Si ací tinguerem gramàtics d’autori-
tat reconeguda –no ignorem alguns treballs i alguns noms– el problema fora
reglat des de fa temps, amb els consegüents beneficis per a tots. No es podria pre-
sentar el cas revoltant de que es pose en dubte l’existència literària del valencià
per el fet de que no hi hagen normes precises i comunes a tots per a escriure-lo. I
hem de suplir aquella falta evident, perquè la reglamentació ortogràfica del
valencià és inajornable. Un dia o altre, si les corrents actuals no s’estronquen, el
valencià assolirà la categoria que tots desitgem, però aleshores seria imperdona-
ble que mantinguerem la confusió actual.”

“Com podria arr i b a r-se a una unificació ortogràfica? Hem pensat diverses
vegades sobre l’asumpte. El públic vol seguir la línia que re p resente el minim
esforç, és dir, vol trobar-se amb un valencià que no siga distint al que parla i que
s’escriga lo mateix que es pronuncia. L’escriptor, massa identificat amb el públic,

17

18L’escrit aparegue en les pagines 304-306 del volum XI, corresponent a setembre-octubre de 1930 del
“Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura” i va ser reproduit d’immediat en el nº 36-37 de “Taula”,
pagines 13-14.

19“Homenatge a Gaetà Huguet a Castelló” (15 octubre 1977). En “Memòries fragmentàries”, pag. 53.
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també es produix amb idèntiques condicions. Ambdós obliden que la llengua
escrita ha de ser per naturalesa distinta a la parlada, com ocorre en totes les lite-
ratures (...) Per a arribar a la unificació ortogràfica no veiem més que un camí.
No és el de les autoritats, que ja està vist que ningú reconeix, ni el de la imposi-
ció, sinó el de l’acord (...) Per això creiem que la idea deu realitzar-se a través de
les publicacions valencianes. Afortunadament les tenim en calitat i cantitat sufi-
cients. Butlletí de la Societat Castellonenca, Cultura Valenciana, L’estel, Acció
Valenciana i TAULA, per mig d’una representació, podrien pendre aquesta feina
de redactar les normes ortogràfiques que haurien d’adoptar aquelles publicacions
i tots els escriptors valencians que vullguen contribuir a la prosperitat de la nos-
tra llengua i de les nostres lletres.” 20.

Les tendencies i re f e rencies catalanisadores de la revista havien segut evidents
en els ultims mesos per part de C. Salvador, F. Caballero o E. Martínez Ferr a n d o
entre atres. Este ultim fea afirmacions tan clares i rotundes en este sentit –i precisa-
ment en el mateix numero on apareix la “crida”– com les següents:

“Tinc per una veritat axiomàtica que la llengua parlada desde’l segle XIII en
el principat de Catalunya, regne de Valencia i illes Balears és la mateixa (...) Si
Catalunya, València i Balears parlen el mateix idioma, una Acadèmia o Institut
únic ha de estudiar-la, netejar-la i fixar-la (...) fer una Acadèmia valenciana
independent, seria com fer una andaluça independent de la de Madrid, o una
argentina o mexicana” 21.

Pero les primeres indicacions clares d’acostament a la normativa fabrista venen
des del bolleti “Acció Valenciana” i de Castello. Ya ho havien insinuat Revest i Guinot
i ara els jovens d’Acció Cultural Valenciana ho diuen sense amagatalls, pretenent i
demanant en urgencia mes de lo que aparentment desijaven els catalans en la seua
tactica d’anar a poc a poc. Tant P. Fabra com Nicolau d’Olwer insistien una i una atra
vegada en posar l’emfasis en la depuracio dels castellanismes mes que en l’aproxima-
cio mimetica al catala. Manifestacions d’este tipo les trobem no sols en les “Conver-
ses Filològiques” del primer i en les declaracions que personalment fa a M. Duràn en
visita a Valencia i en referencia

“als joves de Taula de Lletres Valencianes, de L’Estel i d’altres...(als qui acon-
sellava) que cal continuar sense desfalliments l’obra de depuració de la llengua
valenciana, encara que no es preocupin gaire d’acostar-se al nostre català...” 22.

Mes be, en realitat era practicament lo mateix que argumentava d’Olwer al con-
testar l’enquesta promoguda des de “Acció Valenciana” sobre la qüestio de la conve-
niencia o no d’una Academia de la Llengua:

20“Taula” nº 34, juliol 1930, pp. 3-4.
21“A proposit d’un llibre i una enquesta”, nº 34, juliol 1930, pp. 4-7. Nomes va signat per les inicials E.F.

que suponem cor responen a Ernest (Martínez) Ferrando. El llibre es el de Ll. Revest i l’enquesta va apa-
reixer semanalment en el nomenat bolleti “Accio Valenciana”.

22Segons Pérez Moragón, F., La posició de Pompeu Fabra en Les Normes de Castelló, “Quaderns 3 i 4”,
Valencia, 1982, pp. 60-72.



“Heu de fer la llengua vostra, ben vostra, fent-la vostra la fareu nostra...
Vosaltres deveu netejar la llengua pero conservar escrupulosament les formes que
tinguen quelcom de puresa” 23.

P e ro poc despres, –en novembre del mateix 1930– eixia al carrer l’ultim numero
de “Taula” i la convocatoria quedava gelada de moment. La perseverancia de Pizcueta
i l’estreta relacio que sostenia en Carles Salvador i Gaetà Huguet, ademes de la postu-
ra favorable de S. Guinot i l’aparicio de les noves publicacions “Acció Va l e n c i a n a ”
( 1 9 3 0 ) , ” Avant” (1930) i “Camí” (1932) impedirien, no obstant, que s’oblidara i pro n t e
renaixeria de mans, ya en el futur, de la “Castellonenca”; una societat que havia conse-
guit rapidament un ben guanyat prestigi i s’havia anticipat a adoptar oficialment les
n o rmes de l’Institut d’Estudis Catalans per als escrits valencians del seu “Butlletí”.

A. Pizcueta sería l’interlocutor valit en el grup com posaria de manifest en l’home-
nage a G. Huguet mes amunt citat. Tambe Pérez Moragón re p roduix esta opinio
reflectida en un document interessant al respecte:

“Per altra banda, quin organisme era el més idoni per a abordar el tema i
re s o l d re’l al gust de tots, sense vencedors ni vençuts? La Societat Castellonenca
de Cultura... estava al marge d’aquest assumpte, ja que havia declarat form a l-
ment que s’atenia a les normes de P. Fabra aprovades per l’ Institut d’Estudis
Catalans. Tanmateix, la seua intervenció esvairia molts rezels i potser seria
acceptada de millor grat que qualsevol altra provinent de la Ciutat de Va l e n-
c i a ” 2 4.

Des de “Taula” s’insistia en el tema i en l’oportunitat del moment (la practica tota-
litat de les publicacions estaven utilisant ya –com hem vist mes amunt– la normativa
fabrista, nomes calia que l’atre grup d’escritors, practicament sense veus d’expressio
colectives, les acceptaren) al temps que es donava conte de les actuacions fetes en
este sentit, donant com a imminent la convocatoria de la reunio que donarà pas a
l’acort unitari; pero, encara que ells no es donaren conte, la veu d’estos jovens s’es-
mortia i el seu mensage corria el perill de perdre’s:

“La nostra iniciativa ha vingut en un moment oportú. Algun temps abans no
hauria sigut viable per falta de publicacions que pogueren re a l i t z a r-la. Si ho
deixàrem correr tal vegada quan volguérem intentar-ho, tocar(í)em ja les conse-
qüencies de regir-se no per normes, sinó per intuicions, gusts o capricis. I deixar
el plet en mans de les publicacions valencianes és la millor manera de resoldre-lo
ràpidament, sense disidències entorpidores i amb la màxima eficàcia. Afortuna-
dament aquest acord existeix ja en en la part essencial i una volta s’extenga fins
a tots els detalls, podrem dir que el valencià, com totes les llengües cultes i treba-
llades no té més que una ortografia.”

19
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23“Acció Valenciana” nº 7 (15-7-1930), pag. 2. Estos consells de Fabra han segut reiteradament repro-
duits; pero en moltes ocasions mutilats de tal manera que no es donen conte de l’estrategia que propug-
nen. Vid. la seua publicacio, mes avant, al parlar de “El Poble Valencià”.

24Pérez Moragón, op. cit. pp. 86-87.



“Hem rebut de part d’escriptors i de publicacions valencianes la conformitat i
l’adhesió al nostre punt de vista. Toca, per tant, portar a cap la convocatòria,
reunir-se, exposar opinions, redactar les normes i fer-les públiques. Aviat envia-
rem a uns i altres el nostre avís per a celebrar la reunió, que no hem convocat ja
en atenció a les absències i vacances estiuenques” 25.

1.1.2. Accio Valenciana

20 25“L’ortografia valenciana. La nostra convocatòria”. En “Taula” nº 35 (agost 1930), pag. 2.

Portada del nº 1 de “Accio Valenciana”



Paralelament a l’iniciativa de “Taula” un grup de jovens universitaris pre p a r a v a
des del grup Acció Cultural Valenciana la publicacio d’un “Boletí” quinzenal: “Acció
Valenciana”, naixcut com a orgue de la propia entitat. Dirigit en un primer moment
per Mateu i Llopis (despres per L. Querol) tenía l’intencio de contribuir

“a la formació d’un esperit valencianista no folklòric, modern, d’horitzó uni-
versal”

ademes de propondre’s “endreçar la marxa de la Universitat” i fer-la “valenciana, jove
i europea”. El grup, format fonamentalment per jovens que acabaven d’abandonar
aquelles aules, estava format per E. Gómez Nadal, F. Carreres Calatayud, Carreres
Zacarés, Jesús G. Tolsá, F. Bañón y Visiedo, M. Sanchis Guarn e r, J. Feo, A. Igual
Ubeda, C. Tudela, J. Llavador i Joan Beneyto.

“Van desplegar una activitat cultural d’orientació i agitació molt diferent a la
practicada fins aleshores pel valencianisme, amb el màxim de rigor i d’exigència.
Van declarar-se catalanistes, alhora que afirmaven rotundament la unitat lin-
güística...” 26.

En l’editorial que encapçalava el primer numero –15 d’abril de 1930– manifesten
l’aspiracio a

“ c o n v e rtir la nostra fulla en font informativa de la nostra vida cultural i
artística i al mateix temps en mig divulgador de tots els aspectes vius i històrics
de la nostra patria” dins d’un marc eclectic en el que cap “la veu de tots aquells
conreadors autoritzats, de les nostres coses”

sense amagar la catalanitat ya apuntada al temps que es mostraven disposts a partici-
par en la tasca unificadora de la normativa ortografica abans de que “Taula” fera la
proposta:

“... hem de fer constar l’unitat de llengua i esperit amb Mallorca, Catalunya i
el Rosselló. Som cinc milions d’ànimes les que parlem una mateixa llengua y
perçò defensarem sempre la necessitat d’arribar a un acord per a la unificació de
les nostres diferències ortogràfiques, si be defensarem amb major energia si cal,
el nostre dret a emplear les nostres peculiaritats llingüístiques...”

En estos antecedents no es l’acort en la proposta de “Taula” lo que re s u l t a
estrany sino l’escas entusiasme que pareix manifestar el bolleti per la mateixa. Tan
sols al recollir el sumari del numero 34 s’afigen un parell de renglons, en els quals es
llig textualment:

21
26Cucó A. i Blasco R., El pensament valencianista (1868-1939), Valencia, 1992. “Veu” “Acció Cultural

Valenciana” en el Glossari Polític, pag. XLI.
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“Publica un article dirigint-se a les publicacions valencianes per a posar-se
d’acord i redactar unes normes. Ens pareix de tot punt encertada l’idea i de tot
cor ens adherim” 27.

I no trobem ya noves manifestacions especifiques sobre l’assunt. Sí apareixen, en
canvi, repetides demostracions del catalanisme que predica el grup i en l’estudi de
les mateixes podem trobar no sols les esperades coincidencies sino tambe cert e s
diferencies en els postulats defesos pels seus companyers de “Taula”. Com aquells,
son partidaris decidits de les normes de l’ Institut d’Estudis Catalans, considerades
“excel.lents”; pero es senten mes radicals i discrepen en quant a la forma en que s’ha
de conseguir l’homologacio i en la base en la que ha de refermar-se l’estandart llin-
güistic. Artur Perucho, defensor extremat de les tesis pancatalanistes, propugnà la
practica i radical acceptacio de les normes de Fabra d’immediat:

“... Millor que no això fóra fixar una ortografia científica –a base de la preco-
nitzada per l’Institut d’Estudis Catalans– i divulgar-la d’una manera eficaç, per
tots els àmbits del nostre poble, no poc a poc com fem ara (...) sinó d’una mane-
ra radical.”

“Si volem que la nostra tasca siga obra d’una generació i no d’una centúria,
ens hem de decidir a realitzar la fixació de les normes lingüístiques i a imposar-
les després amb un criteri intransigent, com han fet al Principat Català. Això es
podria fer mitjançant un congrés de persones idònies, el qual, al meu parer, hau-
ria de procedir així:”

“ 1 e r. Partir del Diccionari Ortogràfic de Pompeu Fabra, introduint-li les
menys modificacions possibles i, això, tan sols en casos de conveniència molt pro-
bada.”

“2on. Acceptar íntegre el cabdal lingüístic d’aquest Diccionari, distinguint pel
mitjà d’un signe els mots que no són correntment emprats pels valencians, però si
perfectament admisibles en la llengua escrita.”

“3er Afegir-hi els mots valencians correctes –d’ascendència literària– que no
hi són.”

“4rt Fixar les desinències verbals que ens són peculiars i alguns altres parti-
cularismes que es consideren acceptables.” 28.

Per la seua part i respecte a la temporalitat de l’acort, E.G.N. –un atre dels mes
radicals– no manifesta cap pressa al considerar que el temps juga de la seua part:

“Admetam per molt de temps encara la pluralitat de formes que la selecció ja
es fara per si mateix” 29.

22

27Secció “Informació valenciana”, apartat “Taula de Lletres valencianes”, nº 8, 30 agost 1930, pag. 2.
Cal tindre en conte que els numeros de “Taula” eixien el 15 de cada mes.

28“La llengua literària i la vulgar”. En “Acció Valenciana”, nº 16 (23-XII-1930), pag. 2.
2 9E(mili) G(ómez) N(adal), “La llengua valenciana, II”. En “Acció Valenciana” nº 5, 15 juny 1930, pag. 1.



Respecte al punt de partida o substrat des del qual iniciar el treball no hi ha
unanimitat. Mentres el citat E.G.N. en el mateix articul vol defugir del “localisme”
p e rque aixo significa reconeixer “una frontera lingüistica, que sols es un fantas-
ma”, Sanchis Sivera, que havia participat en els treballs del “Institut” des del pri-
mer moment, creu convenient fixar la mirada en la parla del poble i desconfia dels
a c a d e m i c s :

“No devem fer revolució des de dalt. La parla no la deprén el poble del acadé-
mic però este deu de netejar. El llenguatge popular de avui es el mateix del segle
XV... Este idioma fácil que encara es conserva hui es el que es te que curar, sobre
ell ja s’edificarà l’idioma literari” 30.

En definitiva podem dir que s’accepta l’idea d’un acort; pero sense cap entusias-
me, pot ser per dos raons. la primera es que ells no el necessiten ya que previament
han acceptat l’unitat llingüistica i les normes fabristes i en segon lloc perque mante-
nen una certa reserva front a una hipotetica assimilacio total per Catalunya. Esta acti-
tut, hui impensable en els “pancatalanistes”, podia ser en eixe moment factible en
uns esperits fortament nacionalistes i tant Sanchis Sivera com Gómez Nadal i el
mateix Revest intenten defendre no solament les nostres singularitats, sino que l’a-
cort quede reduit a les qüestions ortografiques. E. Gómez ho manifesta clarament
despres de reconeixer la superioritat llingüistica dels catalans i manifestar-se a favor
de la adopcio integra de les normes ortografiques:

“Mentres no ho fem així sols serem un satèlit del sol català. I així com ens ha
donat ja una ortografia –excelent, siga dit amb tota sinceritat!– ens impossarà
tal volta, una morfologia –cosa menys acceptable– per quina fixació no fa molts
mesos propugnava Pompeu Fabra des de les pàgines de “La Revista” 31.

1.1.3. Avant

El 13 de setembre de 19303 2 a p a rexia “Avant”, subtitulat “Setmanari Va l e n c i a n i s-
ta Republicà” i portaveu de l’Agrupacio Valencianista Republicana, escrit totalment
en valencià i en la normativa fabrista. Va publicar 32 numeros, emmudint en octu-
b re de l’any següent. La direccio en un primer moment corre a carrec d’Adolf Piz-
cueta, qui te com a redactor en cap a M. Thous Llorens, mentres que en la taula de
redaccio trobem noms importants i comuns a d’atres publicacions: F. Almela i
Vives, Eduard Buil, E. Durán i To rtajada, E. Navarro Borràs, A. Perucho o 
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30Sanchis Sivera J., T ret de l’entrevista publicada en el numero 5 de “Acció Valenciana”, corresponent
al 15 de juliol de 1930, pag. 2. 

3 1E(mili) G(omez) N(adal), “La lengua valenciana, III”. En “Acció Valenciana” nº 6 de 1 de julio de
1930, pag. 4.

32Era una data elegida previament ya que corresponia a la septima conmemoracio del colp d’estat de
Primo de Rivera. Estem encara en temps de la monarquia i el primer numero ha de sofrir, encara, el retall
de la censura. Evidentment el cami cap a la Republica està ya obert; pero com es llig en una cita del perio-
dic barceloni “L’Opinió” que s’inserta junt la capçalera: “Encara hi ha empresonats per idees, encara hi ha
exiliats per idees, encara hi ha monarquia”.
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Carles Salvador3 3. La tematica del semanari es, evidentment, politica; pero les
incursions en el mon cultural valencià son continuades, donant a entendre en la
p resentacio un intens sentiment valencianiste centrat, no solament en la potencia-
cio de la nostra llengua, sino tambe, en la simbolisacio i exaltacio de la nostra sen-
yera, posat de manifest en els “solts” o “arengues” que apareixen en el primer
n u m e ro3 4, pero que canvia d’immediat i pren un accent catalaniste des del numero
2, potser perque en eixe interval s’ha suprimit la censura de prensa i la publicacio
es torna fortament agressiva, politica i culturalment.

24

33El paper aglutinador d’Adolf Pizcueta es fa notar tambe en les continuades referencies comercials
incitant a la llectura de les atres publicacions valencianistes: “Taula” (inclus prou despres de la desapari-
cio), “Nostra Novela”, “Acció Valenciana” i editorial “L’Estel” que, per cert, havia fundat el citat Pizcueta.

34Com a eixemples reproduim estes cites:
“La llengua propia es una cosa viva que está per damunt de les disquisicions filológi-

ques, les remembrances de l'antigor i els patriotics acords oficials. I tan per damunt; en el
Poble...”.

“La Senyera representa ara la existència de les terres valencianes. Deu representar la
voluntat valenciana d’estes terres.”.

“Emocionar-se davant de la Senyera no ho es tot. Hi ha que voler ser forts, inteligents i
lliures pel nostre propi esforç, si volem tindre un símbol.”. 

Despres estes notetes propagandistiques prenen un caracter fortament politic i reivindicatiu.

Portada del nº 1 del semanari “Avant”



Tenint en conte que tant “Taula” com “Avant” tenen uns lligams personals molt
e s t rets, donat que bona part dels colaboradors son comuns, res mes llogic que
supondre una convergencia total en lo referent al tema de les normes; pero degut a
la data posterior d’aparicio i a la finalitat politica d’esta publicacio no trobem excessi-
ves alusions al mateix. Ara be en els dos moments clau del proces –i que per les sus-
dites raons temporals coincidixen en els dos primers numeros del semanari– es
manifesta la pertinent adhesio. Aixina trobem en el primer numero l’articul “Per
unes normes ortográfiques” que re p roduim en la seua totalitat pel seu interes, ya
que posen de manifest l’esperit obert que presidia la convocatoria:

“Un dels darrers números de la revista “Taula de les Lletres Va l e n c i a n e s ”
–que no ens cal pressentar a l’atenció dels nostres lectors, perque la deuen conei-
xer tots aquells que’s interessen per les coses valencianes– publicava un article
que era crida per a acabar en certa manera amb la desorientació, més que des-
gavell, que reina en bona part dels que escriuen en llengua valenciana i que es
una de les causes que més impedixen que la gent es decidixca a usar la llengua
nostra per a escriure al menys en la mateixa proporció que la usa per a parlar.”

“No es tracta de decidir definitivament tots els detalls que haja de tindre l’or-
tografia valenciana del perv i n d re, perque aixo potser pareguera ambicios a
molts. Es tracta, més practicament, d’arribar a un acord per a establir unes nor-
mes elementals que puguen ser depreses amb la major facilitat i que tots es com-
prometen a acatar, encara que alguna de les regles vaja contra un criteri perso-
nal. Davant el suprem interés de l’expansió de la llengua valenciana, potser hi
haja que tindre un poc de flexibilitat en el criteri científic.”

“Clar està que no es tracta de fer una vulgarisació... massa vulgar. Aquell
suprem interés de l’expansió de la llengua valenciana, te un “pendant” –si cap
parlar així– en la dignitat de la mateixa llengua”.

“Molt encertadament, “Taula de Lletres Valencianes” fea una crida a vàries
revistes i als escriptors. Elles han de dir la darrera paraula en aquesta tàctica. I
ells la deuen dir, ja que, com dia un assagista, a l’autor correspon l’autoritat.”

“AVANT té molt d’interés en fer constar la seua adhesió a eixa iniciativa i s’o-
ferix incondicionalment, amb tota la seua modèstia” 35.

L’atra intervencio del semanari en el tema es produix en el numero següent i ya
replega la favorable opinio de S. Guinot que havia segut publicada en el quadern V
del “Butlletí” de la “Castellonenca” i re p roduit en el numero doble –36–37– de la
mateixa “Taula” 36.
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35En “Avant” nº 1, del 13 de setembre de 1930, pag. 2. No porta firma ni cap sigla. Es de supondre que
fora del mateix director.

3 6Possiblemente “Avant” va traure el text al carrer abans que la mateixa “Taula”, que en aquells
moments estava ya a punt de desapareixer. El nº 2 d’este semanari porta data del 20 de setembre de 1930
mentres que el numero doble de “Taula” correspon a setembre-octubre i tenint en conte que la revista
solia eixir al carrer el 15 de cada mes es factible dita hipotesis. I no es qüestio de dates tan sol sino que ahi
veem la ma d’Adolf Pizcueta en l’intent personal de mantindre la proposta quan l’entitat iniciadora se
n’anava a terra.

DE L’ANARQUIA A L’UNIFICACIO



Mentres que en el següent es fa reso de la resposta donada per S. Guinot des de
les pagines del bolleti de la “Castellonenca”. Com dita resposta anira reproduida mes
avant, ara nomes cal recuperar l’introduccio i les notes adicionals. Est es un dels
documents mes interessant que hem trobat perque, deixant a banda els circumloquis
propis d’este moment, el redactor explica, en tota sinceritat, l’alcanç que es vol donar
a l’acort:

“En el quadern V del “Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura”,
suara publicat, i que correspon als mesos Setembre-Octubre, el senyor President,
En Salvador Guinot, se inserix la resposta que la dita Societat fa a la crida que
“Taula de les lletres valencianes” feu a les entitats interessades en que Val(e)ncia
tinga per a la seua llengua un criteri ortogràfic que se manifeste en totes les
seues publicacions”

Copiem part de la resposta: (...)

“Agraím tan bona disposició i creiem que, com diu ben bé el senyor Guinot,
éssent el nostre idioma catalanesc no ens cal més que admetre les “Normes” de
l’Institut, i que en ésser oportú, els filolegs i els gramàtics vagen a una revisió per
a que l’ortografia s’acoste més a les pronúncies de totes les terres de llengua cata-
lana” 37.

Es dir, l’acort –com vorem expressat en unes o atres paraules– deu re d u i r-se a una
revisio de les normes de manera que es puguen aplicar a “totes les terres de llengua
catalana”. Ni tan sols parla de l’acomodacio a les caracteristiques valencianes.

1.1.4. El Poble Valencià

El dia 4 de juliol reapareixia –”segon época”, diu la capçalera– el semanari valen-
cianiste “El Poble Valenciá”38, que intentava promoure un ambient favorable per a la
consecucio de l’estatut d’autonomia regional i que s’ha considerat com l’embrio de
l’Agrupacio Valencianista de Dretes (“Accio Valenciana”). Es una publicacio atipica
dins del reduit conjunt que estem revisant, tant per la estricta neutralitat que el seu
promotor Jose Mª Esteve intentà mantindre –per lo manco en els primers numeros–,
com per la curta duracio de l’empresa (nomes 19 numeros) i el canvi en l’orientacio
en els dar rers numeros i, especialment, pel tractament que li dona a la problematica
llingüistica.

Este tractament es conseqüencia de l’ideologia nacionalista acerrima dels promo-
tors i de l’interval temporal en que es va publicar (4-VII al 7-XI-1931). D’ahi l’afany
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37La noticia apareix en la seccio “Terres Valencianes” i va sense firma. “Avant” nº 2, de 20 de setembre
de 1930, pag. 3.

38En 1917 havia eixit al carrer l’originari semanari “El Poble Valenciá”, subtitulat “Defensor de tots els
interessos del Regne de Valencia” i dirigit per Jose Mª Bayarri. Atres redactors eren F. Caballero Muñoz,
Almela i Vives, Morante Borrás i Emili Lluch. Nomes tragué sis numeros.



quasi visceral per la defensa del valencià dins de la problematica de l’estatut i la mar-
ginacio total del problema de la normativa unitaria. Si, ademes, tenim en conte que
entre els membres de la redaccio s’encontren homens tan distanciats ideologicament
com P. Asins, Jose Mª Bayarri, F. Caballero Muñoz, Jose Mª Esteve, B. Ortín i R. San-
m a rt í n3 9 p o d rem compre n d re la convivencia de les dos normatives “cultes” del
moment (encara que el predomini de la fabrista siga notori) i la plasmacio de la
doble ideologia que permet l’estricta neutralitat de la publicacio, recolzada tant pel
nou Centre d’Actuacio Valencianista com per Lo Rat Penat o la classica publicacio
fallera “Pensat i Fet”.

L’editorial de presentacio, que du per titul “Al reprendre el camí” intenta, com es
natural, explicar les intencions del “semanari valencianista” (com es subtitula) que
resumix aixina:

“En una paraula. EL POBLE VALENCIA ve a avivar, a fer recordar, a esti-
mular en els valencians el cumpliment dels seus deures primordials de patriotis-
me i a combatre –lleal, apassionadament– per la grandesa de la vida i l’esperit
de Valencia.”
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39Estos, mes J. Castañer Piera, J. Cervera Aviñó, F. García del Real, F. Molina Valero i E. Songel forma-
ven la redaccio en un primer moment (nº 2). Despres (nº 13) es fa una jerarquisacio de carrecs i compro-
vem la desaparicio de Bayarri i l’ascens de Caballero, que produix un llogic canvi cap les postures que
defenien les atres publicacions estudiades. Apareix un consell directiu format per Esteve, Caballero –que
es tambe cap de redaccio– i Josep Monmeneu Gómez (despres president de Lo Rat Penat). Com a secreta-
ri de redaccio apareix Cervera i com redactors els ya nomenats: Asins, Castañer, Ortín, Sanmartin, Songel
i els directius Esteve i Monmeneu.

Portada del nº 1 del semanari “El Poble Valencià”
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I per lo que es referix a la llengua proclama:

“Sent la llengua valenciana mèdula i essència de nostre ser –pedra de toc per
al contrast de la intensitat i puresa dels sentiments valencianistes dels individus–
serem intransigents en la exigència dels drets i honors que li pertoquen. Dema-
nem la oficialitat de nostra llengua en els centres oficials, tant com en els docents
i en totes les esferes de la vida social.”

“Volem un valencianisme en valencià.” 40.

En les seues fulles trobem repetida informacio sobre l’assunt de l’estatut i l’inclu-
sio de la cooficialitat de la llengua, tambe sobre el bilingüisme4 1 i la docencia en
valencià; pero mai referencies al proces unitari defes des de “Taula”, cosa natural si
tenim en conte que A. Pizcueta no forma part de la redaccio i estem en l’interval tem-
poral entre la desaparicio d’aquella i la represa de les gestions des de la “Castellonen-
ca”. Ni tan sols l’orientacio que li dona Caballero (que comença a usar el pseudonim
de Daniel Tossal) que porta a l’inclusio de l’editorial del nº 12, que ara comentem,
s e rvix com a pretext per parlar de la necessitat de l’unificacio ortografica com es
repetix en unes atres publicacions.

L’articul “Una norma invariable” apareix en la fulla 2 del numero 12 sense signa-
tura, com veem en atres eixemplars, per lo que deduim que pot ser una especie
d’editorial deguda a la ploma de F. Caballero. En ell es reproduixen els consells de
Fabra insistentment reproduits: “Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa...” que
pretenen servir

“per a marcar la norma que els escritors valencians, valencianistes, deuen
seguir”.

Pero la “novetat” que aporta es la reproduccio dels consells en la part correspo-
nent a la convergencia futura, que no sol incloure’s en atres ocasions:

“... que tractèssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i enriquir-
lo, procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals. Així
tot fent una obra purament valencianista, es trobarieu haver fet una obra catala-
nista d’acostament al nostre català: elevant la vostra llengua escrita per damunt
dels parlars valencians actuals, recolzant-lo en el valencià del XV segle, produi-
rieu un valencià que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó
la modalitat valenciana de la llengua catalana, al costat de la nostra modalitat
catalana i de la modalitat balear.”

I l’anonim autor fa l’aplicacio practica que vol vendre als llectors utilisant concep-
tes que giren en torn a la problematica de la normativa; pero sense aludir ad ella:
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40L’articul està signat per “La Redaccio” i apareix en la primera fulla del nº 1, de 4 de juliol de 1931.
4 1Es interessant l’articul “El valencià en la llar”, signat per Valentina (Elisa García Villalba). En “El

Poble Valenciá” nº 13, pag. 3.



“Després de les paraules reproduídes, creem que queda suficientment fixada
la opinió dels centres culturals catalans, davant d’un assumpte que açí, a Valen-
cia, tants recels desperta.”

“La misió, puix, nostra, és dir, de tots els valencians amants de la seua llen-
gua, deu ser eixa que preconisa l’eminent filòleg en les anteriors paraules (...)
Treballem, puix, per la depuració, per la higiene de la nostra llengua, sense preo-
cupacions partidistes, estèrils i embolicadores...”

Tampoc veem cap alusio en els darrers numeros quan s’inicia la reproduccio de
La Llengua Valenciana de Revest en la primera fulla del nº 15 i al costat en la seccio
“Tribuna lliure” escriu “Un Filòleg” sobre “La unitat del nostre idioma” acusant d’ig-
norants a aquells que rebugen este fet cientific, prova en els dos casos de que la pro-
posta de A. Pizcueta està en estos moments totalment descartada.

“Encara hi ha ignorants que neguen la unitat del nostre Verb. També n’hi ha
d ’ a t res que tot i estant-ne convençuts pareix que tinguen por a pro c l a m a r-ho als
q u a t re vents com si este fet no fos el baluard invencible del valencianisme i l’org u l l
més noble per als escriptors valencians, en saber que la nostra parla no és qualse-
vol dialecte de mala mort... sino que la nostra llengua és un gran idioma...”

1.1.5. El Cami

L’ultima publicacio totalment valenciana implicada en el futur acort es “El Camí”, un
semanari teoricament independent i eclectic, estructurat com un periodic d’inform a c i o
general que, per tant, dona noticies de tot lo mon en les sis fulles que publica; pero a
l’estar estretament vinculat al Centre d’Actuacio Valencianista i dirigit per Joaquim
R e i g4 2, presta una especialissima atencio a la tematica vernacula. Per la llarga trayecto-
ria –comparada en les anteriors, ya que trau al carrer 134 numeros i aplega fins a octu-
b re de 1934–, la coincidencia en les dates de l’acort i tambe el fet de que s’estrene com
a “gramatic” i encara com a escritor de tematica pedagogica, el “solitari de Benassal”;
“El Camí” resulta basic per a compre n d re el verdader alcanç de lo que podem denomi-
nar “fet valencianiste”, centrat en l’actuacio d’un grup minoritari pero fortament actiu,
de tendencia republicana i en alta pro p o rcio intensament catalanisat, que treballen per
a rrastrar a les classes benestants a una accio nacionalista des de l’escola i des dels
g rups pro g ressistes, tant els apolitics com els de clara tendencia ideologica4 3.
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42Es habitual la referencia a J. Reig com a director del semanari, encara que el seu verdader paper era
el de “promotor” o, inclus, “propietari”. En la primera fulla del nº 55 (25 març 1933) i en l’articul “En defen-
sa pròpia” s’aclaria que 

“EL CAMÍ no té Director i és controlat per un Comité de Redacció, del que formen part
–iguals en drets i en prerrogatives– cinc escriptors valencianistes amb criteri propi i inde-
pendent”.

43Es digne d’admiracio l’esforç dels valencianistes de l’epoca per la tasca que dugueren avant practica-
ment sense mijos; pero tambe cal reconeixer lo reduit del grup. Es aclaridora al respecte l’afirmacio de
Pizcueta al senyalar que:

“Abans de la guerra civil es publicaven a València ciutat sis diaris i alguna revista o set-
manari. Els valencianistes érem quatre gats”.
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El primer numero de “El Camí” apareix el 5 de març de 1932, despres que els pre-
cedents estudiats hagueren emmudit i arreplega alguns dels seus colaboradors,
entre els que cal destacar a Adolf Pizcueta (sol utilisar el pseudonim Pere Cardona)
– redactor en cap–, E. Gómez Nadal, P. Asins, Navarro Borrás, E. Buil, Caballero
Muñoz, Sanchis Zabalza, F. Mateu i Llopis o Carles Salvador, les aportacions mes
ocasionals de G. Huguet, Carre res Calatayud, Bosch Morata, T. Llorente Falcó i
inclus la, cada vegada major, intervencio del grup de jovens que despres tindran un
destacat paper en la vida cultural valenciana: Soler i Godes, Jordi Va l o r, E. Beüt,
Enric Valor o Sanchis Guarner.

Com sol ser habitual, en este numero s’inclou un editorial que intenta definir i
donar a coneixer el programa basic d’actuacio, que copiem parcialment:

“EL CAMÍ vol ser el portaveu de l’ideal valencianista; vol reflectir el pensar i
el sentir dels hòmens conscients, fills de les nostres terres des del Cenia fins Orio-
la; vol ser la expressió de la nostra cultura, per que creu que els pobles es retro-
ben quan se orienten cap a l’esperit”.

“Per la heterogènia procedència dels elements que l’integren, EL CAMÍ, serà
un periòdic amplament acollidor i respetuós amb totes les opinions. Deslligat de
tota mena de compromisos de partit o de grup, sols aspira a representar, en la
seua varietat de matiços, el moviment valencianista...”.30

Fulla de “El Camí” donant conte de “L’unificació ortogràfica”



“La fesomía del periòdic permetix enriquir-lo amb tota classe d’elements, car
la nostra concepció d’EL CAMÍ, no sols no exclou a ningú, sinó que per el contra-
ri obri la porta a totes les colaboracions”.

“EL CAMÍ publicarà tots els dissabtes sis o vuit pàgines, portarà un resum
dels esdeveniments més importants de la setmana, un comentari de l’actualitat
internacional, espanyola i valenciana; una recensió de premsa; estudis polítics,
socials i econòmics; crítica de llibres, d’art, de teatres, de cinema, de deport s .
Serà un periòdic viu i despert” 44.

Efectivament trobem un re p e rtori mes viu i variat en esta publicacio, inclus hem
pogut recollir una certa critica en quant a l’aspecte temporal de l’acort per part de
Nicolau Primitiu4 5 i algun chicotet desacort en les actuacions o intencions d’algun
g rup valencianiste i nous punts de vista en el plantejament del problema; pero poques
d i s c repancies en definitiva. Entre els plantejaments novedosos i al mateix temps re a-
listes ningun tan clarificador, tal volta, com l’expost per Angelí Castanyer en l’art i c u l
titulat “Per al Foment de la Parla Valenciana”, del que copiem alguns paragrafs:
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44“Salutacio” que apareix com editorial del 1º numero, (5-3-1932), pag. 2.
45“Cregam que la necessitat inmediata és propagar i fer comprendre l’alt interés nacionalista de que tot el

món parle i escriga en valenciana llengua, com puga i com sàpia; lo important és que parlem i escrigam...
puix no pot haure, en ningún règim de llibertat i democràcia, disposicio ninguna que prive d’emprar-la, car
si tal fóra seria tirànica i revoltant”.

“...si s’acorda una unificació normativa –tot i creguent en la seua inopor tunitat de
moment, pot ser un punt espinós que ens ha de dividir i hui pot ser de conseqüencies greus–,
que no deu pedre d’esment que esta unificació no pot ni deu tindre més que un interés: el
polític nacionalista valencià i com tal devem resoldre’l de fronteres endins, sense preocupar-
nos del veinat, si no volem renunciar a la nostra personalitat o divorciar-nos del poble, més
de lo que estem”.

Carta datada en Massarrojos el 15 d’agost de 1932 i publicada en el nº 27 (3 de setembre), pag. 3.

“Avís als escriptors valencians” comunicant l’acort de Castello (“El Camí”)
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“Hem arribat al màxim de la discussió, i es força dilucidar-la”.

“Tots coincidim en que hi ha que unificar l’ortografia del nostre idioma i en
que hi ha que fomentar la nostra parla. Es a dir: que hem de resoldre dos proble-
mes: un científic i un atre polític, i que els dos mereixen igual respecte. Pero jo
tinc per a mí que no els dos reclamen el mateix grau d’atenció”.

“... Dins el problema de l’ortografia, confessem que no és que hi hagen diver-
ses tendències i que cal anar a una unificació. No. Hi ha dos tendències només:
la que surt de la ciencia i es trova al deure d’incorporar-se al poble, i la que va
des del poble i pugna per arribar a un punt coincident entre les doctrines nacio-
nalistes i el sentiment valencianista. Quina deu ser la solució és que tots els filò-
legs donen un poc de la seua banda i fassen per establir unes normes ortogràfi-
ques d’acord amb el moment politic; unes normes que mantinguen
decorosament, honestament, les essencies fonétiques del nostre idioma, que eviten
ferir la susceptibilitat de les persones no massa cultes valencianistament; un
terme mig que concilie la raó científica i l’imperatiu polític. ¿Per què? Per que a
més de constituir un poble frustrat, no som encara un poble que desitge recupe-
r a r-se; i abans de totes les caracterisatiques nacionals que es puguen aduir, li
manca al nostre poble la més essencial, tan més essencial per quan és la més
m o d e rna: la conciència de ser, el desig de constituir una substantivitat na-
cional”.

***
“I com ha de adquirir esta principal característica? Fent-la nosatres asequi-

ble. Lluitem per incorporar-la, no per imposar-la. Parlar i escriure hui en propie-
tat, hui que el nostre poble està encara absent de les seues propietats, hui que
encara l’essencia valenciana patix la fel de lo inconcret, de lo nebulós, és simple-
ment un somni. Esta època de transit, demana transaccions, no transicions”.

“Els filòlegs, des del seu punt de vista científic, tenen raó. Pero per a que eixa
raó estiga reconeguda el dia de demà, és força que hui renunciem a ella”.

***
“Un estol de romàntics –hòmens de sana intenció– feu possible esta colla nom-

brosa d’entusiastes discernidors de la patria valenciana. I esta colla actual, dis-
posta al sacrifici de l’actuació –hòmens de bona voluntat– crearà els estadistes
que fixen d’una manera indubitable el fet polític, els hòmens de lletres, els artis-
tes, els fruidors de la bellesa, de la nova bellesa, alçaran el vol de València per
tots els indrets del mon com un fet humà que no podrà admetre contradictors. I
llavors la nostra filologia esdevindrà un contingut més normal, més just, més bell
i més sublim, que la que ara, de bona fe, ens volen servir els campions de l’estu-
di, sense parar-se a pensar que es facilissim dependre’s una gramàtica, pero que
és dificil, mol dificil, forjar des de baix un esperit nou de valenciania per l’entu-
siasme i l’acció. Lo primer és una forma d’imperialisme, més o manco objetiva;
lo segon es tota una doctrina lliberal pel racionalisme i la discreció”.32



***
“Jo crec sincerament que ens fa falta un petit llibre que diga: “Normes tran-

saccionals per al foment de la parla valenciana” suscrit per un nombre d’escrip-
tors i filolegs i avalat per la re p resentació de totes les entitasts valencianistes.
Serà lo més polític i lo més democràtic” 46.

No es pot dir que l’escrit fora profetic perque per aquells dies practicament estava
tancant-se l’acort baix unes premises paregudes; pero si cal destacar-se l’esperit con-
ciliador –transaccional– que el presidix, el fet de reconeixer l’existencia d’un atre
bandol, fins ara no nomenat i la coincidencia en el plantejament de P. Asins davant
l’actuacio solament investigadora que preten potenciar l’universitat: 

“Però la qüestió té dos caires, al nostre mode de vore, molt distints. El un cien-
tífic –el que fixa el Dr. Gonzalvo– de depravació lexicogràfica, de captació de les
f o rmes pures, de fixació i re p resentació pels signes adequats i correctes de les
paraules. Feina costosa, lenta, difícil, de laboratori. Però a l’atre didàctic, urg e n t ,
de conreu, expansió, ensenyament, inmediat. Per a lo primer precisa el laboratori
i la col.laboració de tots els que estimen la llengua i volen arborar-la. Lo segon
justifica la reposició de la càtedra. Es el moment qui imposa la re h a b i l i t a c i ó ” 4 7.

Una novetat que trobem en la publicacio es la presencia d’espais dedicats a l’en-
senyança de la llengua. Esta actuacio que aixi mateix estan duent a terme algunes
associacions i grups valencianistes es conseqüencia de la campanya per a la cooficia-
litat de la llengua i la seua inclusio en un futur –i en definitiva no nat– estatut d’auto-
nomia.

Carles Salvador, que ya havia firmat un articul en el primer numero de la publica-
cio, enceta el proyecte traent la seccio “Notes gramaticals”, que s’inicia en el numero
7. Mes avant –a partir del 16– apareix un nou espai en una pareguda finalitat. Es
nomena “Parlem bé!” i va signada per Daniel Tossal, pseudonim de F. Caballero
Muñoz, que aixi mateix ya havia participat escrivint sobre temes culturals en nume-
ros anteriors i que tambe va referit al desig de fer la neteja de castellanismes que
conté el valencià, desig tan repetitiu en el mestre de Benassal: 

“Simplement hem de parlar valencià clar i net. Sobre tot, net. Net de grolle-
ries i castellanismes (...) Comencem per rebutjar totes aquelles paraules i locu-
cions que no siguen genuinament nostres...” 48.

Repassant l’apartat “Les principals faltes de Gramàtica” dels “Manuals de Gramà-
tica Catalana” de P. Fabra49 tinc l’impressio de que tant l’un com l’atre s’inspiraren en
este text per a escriure les respectives “lliçons”.
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46A. Castanyer, “Per al Foment de la Parla Valenciana” en “El Camí” nº 30 (24-9-1932), pag. 1.
4 7P. Asins, “La càtedra de llengua valenciana” dins l’espai “Pedagogia”. En “El Camí” nº 33 (15-10-

1932), pag. 6. En l’articul es dona conte de l’eleccio de M. Sanchis Guarner “per a que s’especialice en
fonètica i s’encarregue d’esta secció del laboratori”.

48D. Tossal, “Parlem bé!. En “El Camí” nº 16 (18-6-1932), pag. 1.
49Ed. Barcino, Barcelona, 1927.

DE L’ANARQUIA A L’UNIFICACIO



Pero tornem a les “Notes gramaticals” d’aquell, expostes en columna semanal i
que venen a ser la seua iniciacio en el tema filologic perque, com ell mateix reconeix,
no es este el seu camp de treball:

“Jo no soc un gramàtic. Soc, senzillament, un mestre d’escola que prepara les
lliçons i les ensenya... No sóc gramàtic com no sóc matemàtic, ni geògraf, ni
dibuixant” 50.

El primer articul va dedicat al pronom relatiu “qual” i no te cap introduccio espe-
cial. Parla, com en ell es habitual, de les errades que es cometen al escriure en valen-
cià i manifesta l’avanç que es nota ultimament en la depuracio i mirament dels texts
valencians, consideracions en les que insistirà en numeros successius, per lo que
c o n s i d e rem mes adequat re p roduir les seues idees traent-les del següent art i c u l ,
dedicat al verp “Agarrar”, el qual acaba fent les següents consideracions:

“La puresa d’un idioma es conserva amb la bona voluntat de les persones que
el parlen i l’escriuen. Res no guanyaria el valencianisme polític si esta voluntat
d ’ a u t o g o v e rnament no és manifestada en la correcció i integritat de l’idioma.
Sembla no haver connexió entre l’interés material i l’interés espiritual d’un
poble. Però és ben vist que les nacions són sotmeses quan els nacionals abando-
nen, per unes causes o atres, la pròpia llengua que ès l’ànima d’un poble i que es
recobra la llibertat en recobrar l’ànima” 51.

“En estes hores de possible renaiximent valencià hem de netejar, hem de puri-
ficar la nostra visible i tangible ànima colectiva; hem de voler-la perfecta, lliura-
da dels forasterismes lingüistics que son els que més nosa fan. Ens obliga la nos-
tra dignitat de valencians i, també, el goig de parlar i d’escriure bé la llengua
valenciana.”

Son moments d’intens treball filologic i didactic perque en el nº 39, que cor respon
al 26 de novembre, propon un pas prou decisiu en esta labor didactica: un “Exercici
gramatical” que en principi presenta este objetiu:

“averiguar la correcció d’ escriptura dels nostres lectors i si, en veritat, inte-
ressen les Notes que venim redactant”

Pero el proyecte es prou mes ambicios:

“Si l’èxit corona esta provatura –èxit de lectors interessats– donarem des d’”El
Camí” un “Curset d’Ortografia”.

No tingue massa acceptacio en quant a resultats perque nomes contestaren 16
lectors al requeriment; pero tampoc es feu arrere, pel seu caracter optimiste i potser
perque ya tenía preparat o molt alvançat el “Curset”:
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51C. Salvador, “Notes gramaticals: Agarrar”. En “El Camí” nº 9, pag. 3.



“El nostre Exercici ha tingut una bona acollida, pero no ha estat un èxit. El
volum de lectors d’ El Camí fea esperar una major manifestació d’interessats...”

“Per al cas d’unes probables dotzenes de lectors interessats teniem concertat
amb el Centre d’Actuació Valencianista un “Curset d’Ortografia” per corre s-
pondència, gratuït. Creem que, per ara, no cal muntar unes Oficines per a aten-
dre un número escàs d’estudiosos”.

“No obstant, per complaure als senyors que ens animen a donar este Curset,
anunciem que pròximament apareixerà en estes columnes la primera lliçò amb
els exercicis corresponents...” 52.

Efectivament el “Curs d’Ortografia Valenciana per correspondència” s’anuncia
per re q u a d ro comercial a partir del nº 50 i te una triple presentacio en el numero
següent. Per una part parla d’ell Pasqual Asins des de la seua seccio semanal de
“Pedagogia”, en la mateixa pagina –la darrera–, i dins de la seccio “Colps de Mall”
firma un articul de benvinguda Xavier Pallarés i, encara, la columna “Notes Gramati-
cals” va dedicada a la presentacio del mateix: “El curset d’Ortografia valenciana”.
Reproduim lo mes important dels tres texts seguint l’orde enunciat:

“Hui estan fets tots els estu-
dis i hi ha un acord5 3. El
valencià que de hui en avant
no escriga correcte el seu idio-
ma podrà ser per manca de
voluntat; però no d’orienta-
cions ni mitjos”

“El Curs d’Or t o g r a f i a
Valenciana que se inaugura
en EL CAMÍ, obri les port e s
de la nova etapa del re s o rg i-
ment idiomàtic. A tots inte-
ressa l’èxit. A no dubtar, els
mestres i els escritors, desam-
parats fins ara d’orientacions
fixes per al nostre part i c u l a-
risme lingüístic, deuen aten-
d re este curs tan suggestiu
que es normarà per les regles
convingudes en la genero s a
transacció i acoblament dels
técnics i les entitats més signi-
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52L’exercici aparegue en el nº 39 de “El Camí”. En el 40 estaven les correccions que calia fer i en el 42
(17-12-1932), pag. 3, la cita recollida.

53El nº 51 porta data del 25 de febrer de 1933, pero es precisament en el mateix a on es pot trobar la
primerenca informacio sobre l’acort.
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ficades en el moviment valencianista, tot i resolent el conflicte i desgavell de les
ortografies de criteri personal”.

“Que no es malogre esta ocasió de fer labor útil i pedagògica per al nostre
idioma. Als mestres especialment els cridem l’atenció sobre el Curs d’Ortografia
Valenciana per Correspondència, per a què el seguixquen i col.laboren en la seua
propaganda i difusió”.

———
“Amb un goig i una satisfacció que no sé expressar, he vist hui anunciat amb

grans lletres, en les pàgines de EL CAMÍ, la propera inauguració del Curset
d’Ortografia Valenciana per correspondència; curset que molts valencians espe-
raven ja fa temps”.

“Però per lo que més ens entristia el no tindre una ortografia de la qual
poguerem fiarnos, era al corregir els escrits que fem fer en valencià als xiquets
d’escola, degut a que tots els pobles tenen certes paraules que parlen d’una mane-
ra pròpia d’ells, paraules que són valencianes però que per la seua forma espe-
cial de ser pronunciades al poble, a l’escriure-les, les escriuen també modificant
algunes lletres i en alguns casos fins la paraula i tot canvien, i això moltes voltes
ens fea dubtar al corregir-ho, puix a l’escriure-ho tal com creiem, suprimíem l’ex-
pressió pròpia del poble, i a més de suprimir eixa expressió, ens quedàvem amb el
dubte de si tindríem raó o nó”.

“I tots eixos dubtes, el Curset d’Ortografia Valenciana, ajudat pel vocabulari
ortogràfic valencià de propera publicació, ens farà envair; puix si bé és cert que
els qui, com jo, sols tenim una intel.ligència mitjana, no arribarem amb trenta
lliçons a la completa seguretat d’escriure bé el valencià, tindrem, això sí, un
camí segur en la nostra tasca, per a corregir-nos a nosatres en primer lloc i als
nostres deixebles després”.

———
“EL CAMÍ, tot seguint el seu programa, anúncia un Curs d’Ortografia per

Correspondència que es desenvoluparà sota les normes següents:
“EL CAMÍ publicarà setmanalment una lliçò teòrica corresponent a una

qüestió ortogràfica seguida d’uns Exercicis pràctics amb els advertiments nece-
ssaris per a la bona execució dels mateixos”.

“Els cursetistes resoldran els exercicis i els remetran, escrits en un full de
paper blanc i amb tinta negra a les oficines que anotem al peu, dins plica oberta
(franqueig de 0’10 pessetes). Una vegada corregits els Exercicis, els cursetistes els
rebran per correu amb notes i els advertiments corresponents...”

“... La setmana pròxima donarem la primera lliçó”.

Les oficines anunciades al peu de pagina (la 5 concretament) son per a Valencia: el
C e n t re d’Actuació Valencianista. C/ Barques 17 i l’Agrupació Valencianista Republica-
na. C/ Redemció 8. Per a Castello nomes es dona el domicili: Plaça Pintor Carbó, 1. 

Efectivament en el nº 52, corresponent al 4 de març, apareixia la primera i tambe
la segona lliço, la tercera no es publicaria fins el nº 54 i les restants, fins la nº XXVI,36



que completava el “Curset”, en el nº 77 (26-8-1933) aparegueren en regularitat. El seu
acabament significà, igualment el final de l’aportacio gramatical de C. Salvador i de la
seccio “Parlem bé! signada per D. Tossal. Poc despres estes lliçons serien recopila-
des i donades a l’imprenta en forma del “Quadern d’Orientació Valencianista nº 3” i
uns anys darrere tornarien a ser reimpreses, en esta ocasio degut al patronage de la
“Conselleria de Cultura” (Diputacio).

La tematica de la llengua havia segut llargament tractada en este semanari tan
preocupat pel tema de l’ensenyança de la llengua materna i son numerosos els arti-
culs i les cartes publicades urgint la necessitat de fer escola i materials pedagogics
conseqüentment, en valencià; pero este es un tema que devem deixar a banda per a
reprendre les noticies aparegudes al voltant del proces de l’acort sobre l’unificacio
ortografica i que no obstant de l’informacio de primera ma que tenien els redactors
no apareixen en la freqüencia i concrecio que calia esperar, potser per la convenien-
cia de dur l’assunt en molt de tacte; pero tambe perque va ser mes una qüestio de
negociacions personals que d’un estudi serios i cientific en el que fora quantificable
la progressio.

Siga per lo que siga, el semanari s’estalvia de tal manera l’informacio sobre l’estat
de les conversacions que no parla directament de l’assunt fins al 17 de decembre ,
quan l’acort ya es veu prou clar. Es en el nº 42, corresponent a la data mencionada,
quan s’escriu obertament de “L’unificació ortogràfica” en l’editorial d’este nom que
apareix en la darrera pagina, sense signar:

“Des de que la desapareguda revista “Taula” proposà l’unificació ortogràfica
fins a hui, s’ha avançat molt en la consecució d’aquell propòsit. Segurament dins
de poc podrem ja parlar concretament d’este assumpte, essencialíssim per a l’ús i
divulgació de la nostra llengua”

“EL CAMÍ ha estat sempre partidari de l’unitat de la nostra ortografía i una
de les seues preocupacions més extremades ha estat també la de reduir a unes
regles fixes i constants l’ús de la nostra llengua. Des del primer número venim
aplicant al nostre periòdic el mateix criteri ortogràfic, basat en les normes de
més corrent acceptació entre els escriptors valencians i que re p resentant una
depuració de la nostra llengua, no ens distancien del poble per un problema de
comprensió”.

“Tenim com a segur que la nostra tasca en este aspecte ha contribuit en gran
manera a decidir a la Societat Castellonenca de Cultura a renovar aquella pro-
posta d’unificació. Si en atra época hagueren pogut existir resistències naixcudes
del punt de vista particular en la matèria, confessem que ara el patriotisme de
tots ha estat la garantia d’un acord. Les societats culturals, les publicacions i per-
sonalitats del nostre món valencianista, han copsat la convivència suprema d’u-
nificació ortogràfica, elaborada amb mutus sacrificis i amb guanys per a tots.
D’ara en avant, el valencià s’haurà d’escriure amb sujecció a unes soles regles i
haurem acabat amb aquell període de diversitat, o millor dit, anarquia, que tant
ha perjudicat a la difusió de la nostra llengua”

“L’acord s’ha concertat en principi en Castelló, entre elements de la Societat
Castellonenca de Cultura, del Centre de Cultura Valenciana i companys nostres i 37

DE L’ANARQUIA A L’UNIFICACIO



a ell ha prestat la seua conformitat personalitats de gran relleu en la nostra cul-
tura. La seua publicació formarà part d’un Vocabulari ortogràfic per a la seua
eficàcia i major comprensió de tots.”

“Encara que per a l’efectivitat d’este acord sols manca ja, segons les nostres
notícies, la seua publicació, res més podem avançar en el moment present. La
joia que experimenta el nostre cor de patriotes, ens dicta este comentari en el
qual volem expressar el nostre agraiment a la Societat Castellonenca de Cultura
per la seua iniciativa i ponència i a tots quan han intervingut o inspirant-se en
els més alts interessos del País Valencià, no sols no han dificultat aquella entente,
sinò que ademés l’han avalat amb el seu nom prestigiós.” 

Queda clar que en este moment ya està pres l’acort. Un atre articul del mateix
numero ho reafirma al fer la cronica de l’estancia d’un grup de valencians en la seu
de la Castellonenca uns dies abans:

“S’acaba l’any i hi han promeses falagueres per al vinent, dins el camp cultu-
ral. Era una necessitat, cada dia més sentida, l’acabament de l’anarq u i a
ortogràfica; era necessari l’unificació de les diverses tendències (...)

“Una ambaixada de conreadors de la nostra llengua, una colla de patriotes
vinguts de València, s’assegueren el redós de la taula de la nostra “Societat Cas-
tellonense de Cultura” el divendres passat. Cridats per la nostra entitat, acudiren
tots, molt animats i ben ensinistrats; el seny d’uns i atres senyorejà l’estatge hospi-
talari i la gràcia alada de la intel.ligència sagellà la discusió i junyí els cors amb
un ritme únic.”

“On hi ha cor i on hi ha intel.ligència aviat surt la comprensió. Ara cal espe-
rar que tots abrandats d’un gran fervor patriòtic estimen l’esforç d’estos hòmens
benemèrits i accepten sense reserves este instrument de la nostra cultura forjat
divendres passat.”

“Benvinguts sigau, valencians!.” 54.
La data de l’encontre no la trobem en este semanari; pero la podem deduir tenint

en conte que va ser en divendres i abans del 14 –dia en que es publicà una nota pare-
guda en “Las Provincias”–. Deduim, per tant, que el viage es faria el dia 9 de decem-
bre i, en tota seguritat, en la reunio es deixaren tancats tots el assunts pendents. La
tan repetidament assignada data del 21 de decembre per a la firma no te cap reper-
cussio en “El Camí” i han de passar encara unes semanes per a que es faça oficial l’a-
cort... si es que “oficial” es pot dir l’anunci mig publicitari, mig avis que s’inserix en la
darrera pagina del nº 45 –de 14 de giner de 1933– i que porta per capçalera:” Avís als
escriptors valencians”. El reproduim tot seguit:

“ E n t re les principals entitats culturals valencianes s’ha arribat a un acord
d’unificació ortogràfica, les bases del qual es faràn públiques amb el vocabulari
ortogràfic que té en preparació l’editorial “L’Estel”.
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17 de decembre de 1932, pag. 2.



“Es propòsit de tots que les esmentades bases tinguen el major número d’adhe-
sións possible i a fi de que els escriptors valencians que vullguen, manifesten la
seua conformitat i aceptació de les mateixes, es posa en el seu coneiximent que
les bases d’unificació ortogràfica estan a la disposició dels que desitgen consultar-
les en la Redacció d’EL CAMÍ.”

Les bases no aparegueren mai en les pagines del periodic. Lo que sí es publicà es
la declaracio que va precedint-les en el folletet de C. Salvador que pareix tindre –ara
sí– la consideracio de “oficial”. I aço no va ocorrer fins el 11 de març de 1933, quan
ya havien recollit la firma del sector mes reaci, especialment, del P. Fullana que no
estava certament per eixe tipo d’acort.

S’ha dit que fins a tres viages feren els promotors de l’acort a Madrid per conse-
guir la conformitat –molt condicional com es comprova en el document original– del
P. Lluïs Fullana, a qui se li reservava el primer lloc en la llista dels firmants. Pizcueta
s’atribuix l’exit d’esta gestio55 i des de”El Camí” es feu un calit elogi –al donar les gra-
cies als que l’havien fet possible– no sols al francisca sino tambe a Lo Rat Penat,
igualment reaci a participar en l’empresa unificadora:

“Es ja un fet l’acord a que han arribat entitats i escriptors valencianistes per
emprar unes mateixes normes ortogràfiques. Per a les bases s’estan arreplegant
les signatures i prompte seran publicades amb un vocabulari que respon ja, fidel-
ment, a les normes i que editarà “L’Estel”. Encara que el treball no es pot fer tot
lo depresa que la legítima impaciència dels entusiastes reclama, no tardarà molt
en vore la llum. Han treballat amb un fervor que mai serà prou recompensat, els
elements de la Societat Castellonenca de Cultura i els representants del Centre de
Cultura Valenciana. Totes les atres entitats valencianistes, culturals i polítiques
han ajudat eficaçment per a què la obra assolira l’èxit tan esperat.”

“Però hui volem destacar la virtut solidària de la més vella de les entitats: ens
referim a “Lo Rat Penat”. I no asoles de “Lo Rat-Penat”, sinó també d’un estu-
diós, d’un formidable treballador que es diu el P. Fullana.”

“Lo Rat Penat”, institució i el Pare Fullana, individualitat, són dos forçes en
el valencianisme tradicional, als quals per una atra banda no cal, ara, des-
cobrir.

“Quantes vegades la simpàtica irreverància dels joves valencianistes ha ata-
cat “l’encarcament” del “Rat-Penat” i el gest tradicional i lent del Pare Fullana!”

“Puix hui és el dia de fer-los un elogi públic i sincer. El P. Fullana i “Lo Rat
Penat” han suscrit les normes ortogràfiques. No suposa esta decisió un gest tole-
rant, modern i patriòtic? No és més d’agrair això en aquells que tenen una histò-
ria, una tradició, unes nobles idees preconcebudes? No digau que els que tenen
són uns endarrerits, puix en este cas aquelles idees són germanes de les que por-
taren a Pasteur al més gran dels seus èxits.”

55Segons Pérez Moragón en Adolf Pizcueta. Memòries fragmentàries , pag. 17: “El mateix Pizcueta va
obtenir l’adhesió que semblava més difícil, la del franciscà Lluis Fullana, antic partidari de les normes de
l’Institut que després adoptà posicions secessionistes”. 39

DE L’ANARQUIA A L’UNIFICACIO



“El fet és a destacar, fet a elo-
g i a r, penyora de nous pro g re s s o s ,
que per primera vegada els valen-
cianistes han arribat a un acord
totalitari. Les normes ort o g r à f i-
ques són acceptades per tots. “El
Rat-Penat” i “L’Estel”; EL CAMÍ i
el P. Fullana, el Centre de Cultu-
ra i el d’Actuació; l’A.V.R. i la
Societat Castellonenca de Cultu-
ra. Tots estem conformes, tots som
uns davant este problema d’unifi-
cació. Des de Castelló fins Ala-
cant han estat acceptades les
mateixes normes ort o g r à f i q u e s .
S’ha acabat l’anarquia envilidora
del nostre idioma valencià.”

“El P. Fullana ha escoltat el
seu cor de patriota; no abandona,
com és natural, les seues investi-
gacions científiques, les seues
re c e rques d’intelectual, però
f i rma les bases. “Lo Rat Penat”
oblida vells agravis, no vol pre-
sentar la prioritat en l’iniciativa
de l’unitat ortogràfica, s’inspira
sols en el seu patriotisme valen-
cià. Per als dos vol tindre EL
CAMÍ les seues paraules millors,
els seus elogis més purs.”

“La delicada i amada planta
de la convivència i de la tolerància ha produit al bell mig del País Valencià una
de les flors més preuades.” 56.

Son moments d’unitat, d’euforia. El fet valencianiste pareix triumfant5 7 i des de
“El Camí” es creu que l’unitat es pot estendre a l’ambit cultural i fins al politic potser.
En el mateix numero i en una atra editorial es llança l’idea d’un congres:
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56“Les normes ortogràfiques”, editorial del nº 51 d’“El Camí” (25-2-1933).
57Es dificil poder fer una panoramica del valencianisme en els anys de la Republica per falta d’una visio

total, ya que des de la dreta –triumfant en 1933– no s’oferix la suficient informacio per a un estudi equili-
brat. Evidentment existia una divisio latent entre grups del mateix signe politic i sovintegen les escisions,
com senyala N. Primitiu en el discurs de presa de possessio del carrec de president de Lo Rat Penat; pero
la força de cada una de les faccions es molt desigual:

“ Va analisar el panorama actual del valencianisme, lamentant la divisió latent del
diversos grups integrants que, ajudada per les passions polítiques, amenaça amb una lluita
de bandositats...”. De “El Camí” nº 45 (14 giner 1933), pag. 2.

Fulla del bolleti de la “Castellonenca” anunciant la
represa de l’iniciativa per a l’acort.



“Creem arribat el moment de proposar una fòrmula concreta. I diem a tots
els valencianistes i en especial a les entitats Unió Valencianista, Agru p a c i ó
Valencianista Republicana, Centre d’Actuació Valencianista: EL CAMÍ cre u
arribada l’hora de celebrar un gran Congrés Valencianista que tinga com a fina-
litat elaborar democràticament unes afirmacions doctrinals mínimes, qual reali-
sació puga ajuntar a tots.”

“Bella i generosa empresa, EL CAMÍ llança la idea i espera les adhesions per
a fer la convocatòria (...) Ara, els valencianistes tenen la paraula.”

El Congres es va realisar mesos despres i tambe en Castello... pero aixo ya es un
a t re tema. To rnem al moment, abans citat, en que per fi s’oferix als lectors el resultat de
l ’ a c o rt, encara que sense aportar les 34 bases acordades, la publicacio primerenca de
les mateixes estava re s e rvada al quadern de “L’Estel” i al bolleti de la Castellonenca:

“La pròxima setmana es publicarà un quadern de “L’Estel” amb les Normes
d’Unificació, seguides d’un Vocabulari Ortogràfic de Carles Salvador 58. Heus ací
la Declaració que obri el citat quadern:

“Es un fet acceptat hui, per casi bé tots, que la llengua pròpia ès la més alta
manifestació de la personalitat d’un poble i que aquells pobles que han re c o-
brat la seua consciència com a tals no sols s’entreguen a l’ús del seu propi par-
l a r, sinó que aspiren a la seua màxima depuració com a fenòmen cultural i
com a prova que volen tornar a ser ells mateixos. Moltes causes, no totes literà-
ries i cap d’elles desconeguda, han produït a l’hora d’ara una curiositat viva i
d e s p e r ta envers totes les manifestacions espirituals del País Valencià i singu-
l a rment envers el seu parlar. Es a dir, que el nostre poble comença a sentir la
dignitat de la llengua pròpia. Deure de patriotisme i de cultura és treballar per
a què eixe impuls no s’afeblixca i per a re m o u re tots els obstacles que s’oposen a
la seua expansió. U d’ells, potser el més gran, radica en la manca d’unitat
o r togràfica, que posa els editors i en general qui ha d’escriure en la nostra llen-
gua, en situació semblant al pianista confús davant un instrument on no tin-
gués la certitud que les notes són correctament colocades i obliga demés al lle-
gidor a una veritable crítica d’interpretació dels textos, a la qual ni és, ni té
per què ser preparat el gran pùblic. Es, doncs, necessària l’adopció d’un siste-
ma ortogràfic unitari, si no volem ofegar al bressol mateix eixe esplet de curio-
sitat patriòtica tan prometedor de fruits.” 

***
“Posat que tot sistema ortogràfic és per força imperfecte i convencional, no

semblarà de primer antuvi el problema de tanta magnitut com nosatres pensem;
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58Les “Notes gramaticals” del nº 57 (8-4-33) van dedicades al “Us del Vocabulari Ortogràfic”, concebut
com un element necessari de consulta:

“El Vocabulari com a llibret de consulta té un lloc determinat d’estància. No és tancat
dins la llibreria, pret entre atres llibres de filologia. El seu lloc propi és damunt de la taula
de treball i ben prop dels ulls, i més prop, encara, de la mà.”

“No és cap vergonya tindre’l obert damunt de la taula. Pel contrari, és un senyal de dis-
tinció, d´amor a la llengua ...” 



més té dificultats que molts no sospiten. Es la primera, la necessitat de posar l’a-
cord, sincerament i eficaç, a aquells que en les seues produccions intel.lectuals
empren la nostra llengua i obtindre després un consentiment automàtic i sense
reserves de la massa de lectors. Es la segona, que per a què siga útil un sistema
ortogràfic cal fer-lo poc complicat, lògic, servit de mitjans eficaços de propaganda
i sense notes que puguen provocar discrepàncies d’importància.”

“Es per esta raó que un sistema de creació individual, sense un mínim inicial
prou creixcut d’adhesions incondicionals, no és moralment viable i, per la matei-
xa, cal fer tots els possibles per no deturar-se en eixe mínim, a fi que les adhesions
arriben al màxim i siguen quant més eficaces i representatives, millor.”

“Eixa és la nostra més gran satisfacció. Els escriptors i investigadors del País
Valencià, les Corporacions i publicacions més preparades de la nostra terra, amb
un patriotisme que mai no s’enaltirà prou, han arribat a l’acord transaccional
que suposa el sistema que ací s’explana. Va sense dir que no hi ha cap vençut,
puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de vista
científics, penyora viva de nous progressos. Però tots acaten les grafies aprovades.
Al temps, a aquelles autoritats i a la novella generació d’estudiosos pertany la
cura i la missió, prou feixuga i prou llarga, d’anar rectificant i millorant un sis-
tema –a base també, naturalment, d’amples acords– que deixeçant a un costat
atres raons no pot ser tan madurat com caldria si hem d’acodir oportunament a
la satisfacció legítima que de manera imperativa demanen tant les necessitats
com les inquietuts de l’hora present.”

“A este efecten, s’inserten les Bases ortogràfiques unificadores i es publica el
Vocabulari a elles adaptat, que tan útil ha de ser a tots els estudiosos i per
aquells fills d’esta terra que senten l’orgull del propi idioma.”

“I no res més sinó demanar la cooperació entusiasta del nostre poble en esta
obra de depuració, de dignificació, d’estilisació de la llengua vernàcula, manifes-
tació la més autèntica del seu esperit i del seu propi geni.”

Com hem dit abans no s’inserten en esta ocasio les “Normes”; pero si s’adjunta la
llista de les entitats i personalitats que s’han adherit a l’acort. Llista que es definitiva
i, per tant igual a les publicades mes avant. Les entitats valencianistes venen encapça-
lades per la Castellonenca i tanca la serie El Camí, precisament les dos entitats que
mes han treballat per la consecucio de l’acort:

“Societat Castellonenca de Cultura, Centre de Cultura Valenciana, Seminari
de Filología de la Universitat de València, Lo Rat-Penat, Unió Va l e n c i a n i s t a ,
Agrupació Valencianista Republicana, Centre d’Actuació Valencianista, Agrupa-
ció Valencianista Escolar, Centre Valencianista d’Alcoi, Centre Valencianista de
Bocairent, Centre Valencianista de Cocentaina, Joventut Valencianista Republi-
cana de Manises, L’Estel, EL CAMI.”

Per lo que respecta a les personalitats firmants es guardà el lloc d’honor per al
Pare Fullana encara que no tingueren la seua conformitat fins a l’ultim moment, pa-42



ssant a ocupar el segon lloc el principal redactor de les Normes: D. Lluïs Revest,
seguit dels prohoms mes majors i respectables, quedant els mes jovens per als llocs
darrers:

“P. Lluís Fullana Mira, Lluís Revest Corzo, Lluís Cebrian Mezquita, J. San-
chis Sivera, Salvador Carreres Zacarés, Francesc Martínez i Martínez, Bernat
Ortín, Salvador Guinot, Nicolau Primitiu, Angel Sánchez Gozalvo, Eduard L.
C h a v a rri, G. Huguet Segarra, T. Llorente Falcó, Eduard Martínez Ferr a n d o ,
Leopold Trénor, Lluís Cebrián Ibor, Josep Pasqual Tirado, Carles Salvador, Llo-
renç Sorlí, Ignaci Villalonga, Constantino Gómez, Ramón Huguet, F. A l m e l a
Vives, Joan Bta. Porc a r, Joaquim Reig, Miquel Martí, E.G. Nadal, Maximià
Alloza, Emili Calduc, E. Navarro Borràs, E. Soler Godes, F. Caballero Muñoz.
M. Tohous Orts, Honori García, Adolf Pizcueta, Miquel Peña Masip, Lluís Sales
Bobi, Thous Lloréns, Joan Simón, Enric Durán To rtajada, F. Mateu Llopis,
Francesc Alcayde, Pasqual Asins, F. Carreres Calatayud, Manuel Sanchis Guar-
ner, Antoni Igual, Ferràn Escrivà Cantos” 59.

D e s p res d’esta “Decla-
ració” decau sensiblement
l ’ i n t e res del semanari pel
tema o, millor dit, s’acaba
p e rque, alcançat el dret al
billingüisme i apro v a d e s
les “Normes”, nomes
queda fer un seguiment
de la seua implantacio i
dels possibles entre b a n c s
p resentats. D’estos pare i x
que no se´n dona cap per-
que a l’acort van adherint-
se tacita o explicitament
tots els autors, les publica-
cions i les editorials que
tenen una certa força i
p restigi i d’aquella tampoc
abunden les noticies per-
que l’acceptacio de les
“noves” “Norm e s ” h a v i a
segut un fet pro g ressiu en
els ultims anys i el canvi
no donava peu a cap
re b o m b o r i .

59“Per la unificació ortogràfica. Declaració”. Editorial del nº 53 d’“El Camí” (11-3-1933), pag. 1ª. 43

Portada del “Vocabulari” on ixqueren inicialment les
“Normes”
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1.1.6. Las Provincias

D ’ e n t re els sis diaris que es publicaven en Valencia capital, en aquells anys,
nomes hem buidat a fondo els eixemplars del periodic deca i, molt llaugerament, “El
Pueblo” i “El Mercantil Valenciano” per fer el seguiment del proces degut a tre s
raons exclusivament:

1ª) Tots ells estan habitualment escrits en castella i poc els importa els proble-
mes que puguen tindre els qui escriuen en valencià. Ni tan sols com a noticia de la
que cal fer seguiment.

2ª) El director de “Las Provincias” –D. Teodoro Llorente Falcó– es Director de
Numero del Centre de Cultura Valenciana i membre destacat de Lo Rat Penat, tambe
te escrites diverses obres en valencià i fortes inquietuts “regionalistes” que dona a
coneixer, baix el pseudonim de Jordi de Fenollar, des de les pagines del seu periodic
i, mes tart, en dos volums que duen el sugestiu titul de En defensa de la personalidad
valenciana. Es llogic, puix, que en diferents ocasions fera referencia a l’unitat orto-
grafica i al proces que està seguint-se per arribar a tal acort, que veu, des d’una pos-
tura personal, favorable en linees generals, encara que en prou prevencions perque
està mirant de reüll el perill catalanisador.

3 ª ) D i rectament relacionades en este periodic trobem dos fonts d’inform a c i o
que, en certa manera, permeten suplir la consulta directa d’este i fa, per tant, mes
assequible la tasca investigadora: La ya citada publicacio antologica del director i,
especialment, els “Almanaques” que condensen les noticies valencianes de cada
anualitat.

Llorente en l’articul titulat “La unidad ortográfica” expon el seu sentir al respecte:

“Ni aquellos arcaismos de la primera generación que fundó “Lo Rat Penat”, y
que fueron causa de que la gente se apartase de aquel movimiento... ni tampoco
esa catalanización que ha producido el mismo resultado de apartamiento por
parte del gran público, no por hostilidad, sino porque no es su expresión”. (...)

“Hacer lo contrario, tanto en el sentido de que se escriba como se habla, como
el de sumarse al movimiento catalán, aceptando todas sus actuales normas, lo
juzgamos completamente estéril para el resurgimiento que se busca...” 60.

En dates proximes al moment de l’acort i l´idea fixa per la defensa de la personali-
tat valenciana el porta a posicions que poden consider-se com ya marcadament anti-
catalanistes encara que no es manifesten en un temor i molt manco rebuig declarat
cap a la normativa en gestacio:

“Conviene dejar este punto bien dilucidado. Valencia no ha pre t e n d i d o
nunca, ni quiere ahora, sumarse a Cataluña en el sentido de perder su persona-
lidad y quedar sometida a aquella región, aunque sienta por ella cariños frater-
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60Jordi de Fenollar: “La unidad ortográfica”, articul aparegut en “Las Provincias” i recopilat en el llibre

En defensa de la personalidad valenciana, Tomo II, pag. 191, Valencia s.a.(1930).



nales y admire la obra de reconstitución que ha llevado a cabo. Esto no le ha
pasado por la cabeza a ninguno que discurra medianamente, ni lo pudo pensar
la misma Cataluña...” 61.

———

“En Barcelona s’ha constituit una societat valencianista ab el titol de “Actua-
ció Valencianista” i esta nova entitat ha dirigit un Manifest a tots els ciutadans
fills d’Alacant, Castelló i Valencia, encabezantlo ab estes paraules: “¡Valencianis-
tes, si! ¡Catalanistes, no!...”

“... La orientació d’esta nova societat ens pareix molt acertada. Valencia te la
seua significació propia i mai ha dependit de Catalunya, ni de ningú, fins que
vingueren los temps del centralisme” 62.

P e ro l’actuacio del periodic no està tan tancada a l’innovacio com a mes de sis
decades vista pot pareixer, ni tan sols tan “centralista” com la redaccio de “El Camí”
dona a entendre en tot el respecte del mon a T. Llorente –aixo si– i de tant en quant
publíca cartes o articuls de tematica i tambe sobre llengua valenciana, com els
escrits de Francesc Solaz Palau dirigit a l´ alcalde D. Vicent Lambies i referida a l’a-
provacio de l’Estatut i el del mestre de Castellfort J.F. Boix Sanmartí defenent l’us de
la llengua materna en l’escola sense rebujar el castella63.

No es d’estranyar, puix, que tant el periodic com el “Almanaque” es feren reso de
l’aprovacio de les “Normes”. El primer dona noticia de la reunio de Castello celebra-
da a primers de decembre, aportant senyes que no trobem en unes atres fonts –com
el nom dels membres assistents– o matisos fortament aclaridors com el de senyalar
que l’encontre es va concertar “per iniciativa de l´ Editorial Estel”:

“Ara pareix que va de veres. Per iniciativa de la Editorial Estel, les agrupa-
cions culturals que més cultiven la llengua valenciana s’han reunit ab els repre-
sentans de l’editorial castellonenca del “Boletin de la Sociedad Castellonense de
Cultura”, i en principi han confeccionat unes normes ortográfiques que puguen
posar terme a la present anarquia”

“La reunió en que se estudiaren estes normes se celebrá en Castelló i asistiren
en Salvador Carre res, per el Centre de Cultura Valenciana; en Joaquim Reig,
per el periódic “El Camí”; en Emili Gómez Nadal, per la Agrupacio Valencianis-
ta, i en Adolf Pizcueta, per la editorial Estel; y per part de Castelló, en C.
Huguet, en Andrés Revest (sic), en Salvador Guinot i en E. Sánchez Gozalbo,
persones unes i atres totes de sólida solvencia filológica cultural.”

“Segóns nostres noticies, dins de pocs dies se podrán firmar per les esmentades
entitats les noves normes d’una gran amplitut per a que tots se creguen incluits
en elles, i serán fermes per dites entitats, podense entonces afirmar que els més
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61J. de Fenollar, Op. cit. T. II, pag. 137.
62Idem, “De Regionalisme. ¡Valencianistes,si! ¡Catalanistes, no!”. “Las Provincias”, 3-12-1932, pag. 1.
63Publicats en les pagines 10 del 16-11-1932 i 13 del 25-10-32 respectivament.
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importants nuclis intelectuals de Castelló y Valencia haurán aplegat a un acord
i probablement esta unificació se fará extensiva a Alacant, mediant la conformi-
tat dels elements que en aquella provincia cultiven la llengua nativa.”

“Segurament que per part de tots els escriptors valenciáns se posará la millor
voluntat per a que una nova era facilite el desenrrollament de nostre moviment
lliterari.” 64.

Pero, com els atres mijos de comunicacio, obvia totalment la firma de l’acort el
dia 21. Per una atra banda el “Almanaque” de l’any 1934 (que recull les noticies de
1933) reproduix integres les “Normes d’Ortografia Valenciana, per les entitats valen-
cianistes del antic Regne” (sic) en les pagines 405-409 sense afegir cap comentari,
nota o re f e rencia. A part i en la seccio dedicada al Centre de Cultura Va l e n c i a n a ,
tambe se fa un referent d’aquella:

“El Centro de Cultura Valenciana, siempre atento a los deseos y anhelos de
nuestra región, hacía tiempo propugnaba la unificación de las normas ortográfi-
cas de nuestro idioma, así es que al proponerse con tal fin una reunión que se
había de celebrar en Castellón, designó a su secretario para que asistiera en su
nombre; de todos es conocido el resultado satisfactorio de esta reunión.” 65.

1.2. ENTITATS CULTURALS I EDITORIALS

El buidat de les revistes anteriors nos ha permes tindre un cert coneiximent del
proces que, iniciat per “Taula”, donaria lloc, dos anys despres, a l’acort de Castello;
pero tenim tambe unes atres publicacions, trimestrals en este cas, que si be no apor-
ten a penes noticies d’este periodo, resulten essencials a l’hora de donar a coneixer
els resultats. Ens referim, concretament, als “Anales del Centro de Cultura Valencia-
na” i d’una manera especial al “Boletin de la Asociación Castellonense de Cultura”.

1.2.1. Centre de Cultura Valenciana

El “Centro de Cultura Valenciana” –hui “Real Academia de Cultura Valenciana”–
havia naixcut en 1915, auspiciat per la Diputacio Provincial de Valencia i a iniciativa
del seu president D. José Martínez Aloy i del Diputat D. Juan Pérez Lucia. Participa-
va tambe en les despeses necessaries per al seu manteniment l’Ajuntament de la
Capital, que va cedir la Llonja –en 1917– per a seu de l’institucio. Composta nomes
per dotze Directors en un primer moment, va anar aumentant el numero dels matei-
xos fins a l’ampliacio definitiva a quaranta, en febrer de 1932. La seua creixent activi-
tat dels primers anys havia declinat en l’ultima decada i tampoc participava massa en
la represa valencianista que estava donant-se en la decada dels trenta. Pero es, preci-
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64Jordi de Fenollar, “La unificació ortogràfica”, dins la serie “De Regionalisme”. En “Las Provincias”
del 14 de decembre de 1932, pag. 1.

65“Centro de Cultura Valenciana” en “Almanaque” de “Las Provincias” de 1934, pag. 111.



sament, en estos moments quan, com hem vist, es modifiquen els estatuts i s’amplia
el numero dels components, entrant un estol de jovens que hem vist participar en els
treballs de les publicacions estudiades.

Estos canvis en el reglament, i els pertinents nomenaments, es feren publics en
l ’ o rgue oficial de l’entitat des de 1926: els “Anales” –nº 11, corresponent al primer
t r i m e s t re del dit any 1932– pero abans s’havien fet publics els acorts per la pre n s a
diaria. D’ahi la satisfaccio que, des de les pagines de “El Camí”, manifesta Caballe-
ro Muñoz al donar la noticia dels nous nomenaments, els primers dies de març de
1 9 3 2 :

“Acabem de llegir en la prensa diària la llista de nomenaments de nous
Directors que en la Junta que’l Centre va celebrar el dia 4 es varen fer. La seua
lectura ens ompli d’optimisme. No cal dir que la nostra apreciació és purament
objetiva, lliure de tota influència que, en nosatres, pogueren exercir raons d’afec-
te i amistat.”

“El sol enunciat dels noms, sense adjetivacions inoportunes, diu prou per a
que les nostres paraules no hi ha ombra d’adulació, ni sixquera mòbil de una
petita vanitat, per atra banda ben excusable. Joaquim Reig i Rodríguez, Ferran
LLorca, Eduard Martínez Ferrando, Francesc Almela i Vives, Francesc Alcayde
Vilar, Francesc Beltrán Bigorra, Emili Gómez Nadal, Vicent Genovés Amorós,
Antoni Igual Ubeda.”

“La significació marcadament valencianista dels nous Directors permet ima-
ginar quan fructifer ha de ser per a la seua orientació futura este empelt de sang
jove que, en bona hora, és fet en el cos, una mica caduc, del Centre”

“I ací fem punt. L’haver entre’ls senyors distinguits una majoria d’amics nos-
tres i redactors d’EL CAMÍ, ens veda de dir les paraules elogioses que bé merei-
xen...” 66.

Els “Anales” no es l’espai adequat per a trobar noticies sobre el proces que s’està
gestant (cal estudiar les actes en les que trobem la designacio de Nicolau Primitiu
com a re p resentant en un primer moment, renunciant despres al vore que no s’al-
vançava en el proyecte); pero per lo manco, comprovem com el “Centre de Cultura”
està tambe immers en el mateix en els ultims moments al publicar no sols la següent
nota (“cliché” de les anteriors), sino tambe el text complet de l’acort i les bases, que
s’inclouen en el nº 15:

“Desig feia ja temps sentit per molts valencianistes era arribar a la unitat
o rtogràfica de la nostra llengua, aquesta vegada creguem s’aconseguirá. A les
darreries de l’any passat es celebrá una reunió a Castelló a la que concorregue-
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66F. Caballero, “Centre de Cultura Valenciana”. En “El Camí” nº 2 (12-3-1932), pag. 6. Tambe dona la
noticia el “Almanaque” de “Las Provincias” de 1933, pag. 295:

“Durante el pasado año esta entidad cultural ha sufrido una hondísima transformación.
Con el deseo de darle vida más intensa, del seno de ella nació la idea de ampliar el número
de Directores hasta 40...”.
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ren prestigiosos elements d’aquesta ciutat arribant per fi a un acord, i sabem que
son molts els escriptors del País valencià que han donat ja la seua conformitat a
les esmentades normes que breument es publicarán seguides d’un Vocabulari a
elles adaptat.” 67.

1.2.2. Lo Rat Penat

Tambe va haver re n o v a c i o
en l’entitat veterana Lo Rat
Penat, encara que en este
cas es ya posterior a la firm a
de l’acort (el 22 de decem-
b re concretament); pero
contemporaneu al periodo
de la recollida d’adhesions
per lo que possiblement
encara afectarà al pro c e s
unificador del que, per cert ,
havia quedat prou al marg e
(la queixa quedà re f l e x a d a
en el document de la firm a )
p e rque les entitats pro m o t o-
res considaraven la societat
decana com “carca” i poc
p ropicia a la “modern i s a c i o ”
que suponia l’acostament a
C a t a l u n y a6 8. Per aixo la seua
p a rticipacio es de compro-
mis, despres d’haver estat
francament en contra del
p royecte i no per eixe encar-
carament que se li tira en
cara sino perque, senzilla-
ment, mantenen l’atra actitut

que es manifesta davant la necessitat d’unificar els escrits: la defensada per Fullana,
M a rtínez i Martínez, Llorente i, en certa manera, per Nicolau Primitiu i per Bayarr i6 9.
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67Nota “A l’entorn de l’unitat ortogràfica” en la “Miscel.lania” del nº 14 dels “Anales” (oct.-dic. 1932),
pag. 244. En el nº 15 (enero-marzo 1933), pp.44-49 apareixen la “Declaracio” i les “Normes”.

68En decembre de 1930 va presentar la dimissio D. Manuel González Martí i el va substituir D. Carles
Sarthou Francesch. En la Junta estava T. Llorente Falcó i N. Primitiu. En les eleccions de 1931 el va substi-
tuir D. Agustí Alamar. Les resenyes del “Almanaque” de “Las Provincias” donen a entendre que les activi-
tats dutes a terme eren notables. Ve a coincidir en esta opinió A. Igual (Hª de Lo Rat-Penat, pag. 105) quan
parla de 1932: “També fou notable l’actuació de “Lo Rat Penat” durant l’any 1932...”. Per cert, no menciona
per a res l’aprovacio de les Normes i aixo que era u dels firmants.

69Bona prova de l’activitat que manté la Societat i en la que participaren alguns dels redactors de les
publicacions valencianistes, es troba en el resum que publica el “Almanaque” de “Las Provincias” de 1933,
pp. 121-125.

Anunci de l’acort de Castello en els “Anales“ del C.C.V.



Per aixo, encara que cronologicament es posterior a la reunio de Castello, en la
practica, el discurs del president entrant en l’acte de presa de possessio, al ser simul-
taneu d’estos fets, resulta aclaridor sobre la baralla existent entre els elements valen-
cianistes, circumstancies que no solen re f l e c t i r-se en la documentacio impresa. La
referencia –ya recollida mes amunt– es de “El Camí” i senyala que:

“ Va analisar el panorama actual del valencianisme, lamentant la divisió
latent dels diversos grups integrants que, ajudada per les passions polítiques,
amenaça amb una lluita de bandositats...” 70.

I no resistim el comentar una atra nota de prensa publicada en la pagina següent
del mateix semanari que acabem de citar i que nos dona un panorama –confirmat per
atres fonts– prou menys idealisat del que volen donar a coneixer alguns apologetes
del valencianisme:

“Els que seguixquen amb certa atenció el moviment literari valencià hauran
pogut observar que, d’algun temps ençà, el silenci és la nota més característica
dins nostra migrada vida de les lletres...” 71.

1.2.3. L’Estel

No anava desencaminat Llorente quan atribuia a l’editorial “L’Estel” l’iniciativa per
sagellar l’acort final si tenim en conte el pes que en la mateixa tenien J. Reig (promo-
tor junt a I. Villalonga), A. Pizcueta (director) i bona part dels colaboradors de “El
Camí”. 

Fundada en 1928, publicà primerament un llibre de poesia d’Almela i Vives: L’es-
pill a trossos , el Vocabulari Valencià-Castellà de Joan de Resa i diverses obres de llite-
ratura abans d’iniciar els “Quaderns d’orientacio valencianista” on apareixerien les
primeres obres gramaticals de C. Salvador com el “Vocabulari” on es presentaven les
“Normes”72 i la “Ortografia”.

1.2.4. Societat Castellonenca de Cultura

Es en realitat el paper de la “Castellonenca” el que, en definitiva, va resultar mes
profitos per a dur a terme la mampresa en qüestio, encara que no trobem massa refe -
rencies en el seu “Boletín”.

La “Sociedad Castellonense de Cultura” va naixer en un caracter cientific, histo-
ric, lliterari i artistic, en novembre de 1919 a iniciativa d’un grup de castellonencs
entre els que estaven S. Guinot –el seu primer president– Angel Sánchez Gozalbo i
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70“El Camí” nº 45 (14-1-1933), pag. 2.
71“Parèntesi”, articul de D. Tossal en “El Camí” nº 45 (14-1-1933), pag. 3.
72Pizcueta en les Memòries fragmentàries recorda els moments de la fundacio en el capitul “Col.lecció

L’Estel”, pp. 44-48.
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Lluïs Revest. Mesos despres –concretament en maig de 1920– iniciava la publicacio
del seu “Boletín” que recull articuls relacionats en tots els aspectes de la cultura, his-
toria, art i folclor de la provincia i en el que participen alguns dels redactors que hem
vist en les publicacions mes amunt estudiades: P. Asins, G. Huguet, C. Salvador,
Nicolau Primitiu, Almela i Vives, Eduart Martínez Ferrando, Mateu i Llopis, A. Igual,
Soler i Godes, etc.
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Des d’esta publicacio, que ya en els primers moments havia adoptat una normati-
va pro-fabrista per als escassos articuls que publicava en valencià, ixque la mes entu-
siasta adhesio a la crida de “Taula” i per veu del president de la Societat D. Salvador
Guinot es feu la següent declaracio, que en el pas del temps es convertiria en la basti-
dora del proyecte unificador:

“... Lo pensar de la Societat Castellonenca de Cultura en allò que pertany a
la ortografia de la nostra llengua és ben clar i conegut per lo que venim fent des
de fa onze anys en les pàgines del nostre BUTLLETI, en les obres publicades per
la nostra Editorial i amb l’aparició del volum, suara sortit dins de la “Biblioteca
de Contemporanis”, “La llengua valenciana”, del confrare L. Revest. Cal esmen-
tar ara que la publicació d’aquesta obra ha augmentat l’estat de fermentació que
hi havia envers la unificació de la llengua nostra; ens cap aquesta petita ufania,
i si açò aplegara al vero no ens cabria lo goig al nostre pit de patriotes. Partim
de la unitat de la llengua catalanesca, no destruïda pels dialectes del Principat
de Catalunya, del reialme de València, de les illes Balears, d’Alguer i del Rosselló
... tenim vera i enlairada satisfacció en que la nostra modalitat valenciana no
perga les seues ingènites característiques fonètiques i morfològiques, ben ufans de
que poguerem arribar en l’esdevenidor a aquelles per feccions que feren dels
escriptors valencians els autors clàssics del pus bell catalanesc, com digué Ramón
Muntaner; i trobant-nos modernament, per minva d’estudis, en una varietat
anàrquica de grafies en València, mentrestant els nostres germans de Catalunya
han arribat a una gran unitat ortogràfica gràcies a les “Normes” de l’Institut
d’Estudis Catalans, creiem que res més pràctic i beneficiós pot ésser que acceptar
les “Normes” de l’Institut, procurant que eixa benemèrita institució òbriga més la
mà, adopte un criteri manco estret, més ample i comprensiu i més atent a la
llengua viva de la pagesia i a les normes en que coincidiren la major i millor
part dels nostres clàssics.”

“I dins les línies generals del nostre pensament, amb esperit obert a tota mena
de suggestions i de bons propòsits, estem sempre ben disposats a fer de nostra part
tot allò que ens pertoque per arribar a un acord amb tots los que tenen a gloria
conrear la llengua materna.”

“Per lo seu renaiximent tot ens sembla poc.” 73.

I el president Sr. Guinot hague de fer honor a la paraula donada perque ad ell
acudi A. Pizcueta quan comprovà que en Valencia tenía bones paraules i pocs fets per
a dur avant la seua proposta i al seu requeriment propon la represa de l’iniciativa per
part de la Castellonenca:

“Fa molts mesos lo nostre malguanyat confrare “Taula de lletres valencianes”
tingué la lloable iniciativa de fer una crida (...) Aquella iniciativa no tingué lo
ressó i la coral acollida que mereixia; allí, en aquelles pàgines morí...”
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“Pero la “Societat Castellonenca de Cultura” no pot creure que aquella inicia-
tiva puga morir de mort sobtada, en els mateixos moments en que per sota la
terra valenciana s’ou lo terratremol que fan idees que semblaven envellides i que
a les hores d’ara recobren nova vigoria, bramant per obrir-se pas, a bones o a
males, per a renovar en nova primavera los vells i endarrerits motllos d’una fic-
ció burocràtica que anava soterrant les llibertats...”

“La Societat Castellonenca de Cultura no pot estar a vora ratlla de la vida
nova... I per a predicar amb l’exemple pensem fer aviat una secció especial que
amb lo nom d’Oficina d’estudis gramaticals anirà fent tasca en pro de la nostra
llengua; tasca col.lectiva, de tots... els que ens vullgen afavorir amb llur consells,
aportacions, notes, etc; tasca col.lectiva que ... començarà per formar unes nor-
mes ortogràfiques provissionals, que bé volguera foren definitives re l a t i v a m e n t
com pot dir-se ho són hui les “Normes” de l’ Institut d’Estudis Catalans” 74.

El resultat final indica que les paraules anteriors no foren de mer compro m i s ;
pero no degue ser aquella la forma en que ana preparant-se l’acort, que va ser prou
mes improvisat de lo que podriem deduir d’estes intencions. Prova d’aixo es que no
torna a publicar-se en el “Boletín” cap noticia sobre els treballs a fer i els presunts
estudis no degueren passar d´amicals converses d’ultima hora. Quan torna a reeixir
el tema ya està tot resolt i nomes queda publicar l’acort. Aixo ocorre en el quadern
III, del tom XIV, cor responent als mesos de maig-juny de 1933 quan ya havien segut
reiteradament donades a coneixer. En este cas les repetidament dites “Bases d’unifi-
cació” van precedides d’una nota explicativa a on, entre unes atres noticies, es dona
per primera i unica ocasio la data de la reunio definitiva: el 21 de decembre:

“Un inici de tasca col.lectiva fet per “Taula de Lletres Valencianes” –la revis-
ta de València ja desapareguda– i arreplegat per nosaltres en estes pàgines no
caigué sortosament en terra erma, i ara, l’any darrer, poguérem joiosament reco-
llir l’esplet de la llavor que semblava perduda, gràcies a l’esforç i a la constància
de les entitats jovens de la capital de l’antic regne de València, que ens obligaren
a dur a terme la tasca d’un projecte de normes unificadores ortogràfiques.”

“En la nostra casa social i entorn de la nostra taula de treball, s’aplegaren re p re-
sentants destacats de vàries entitats culturals valencianes lo dia 21 de desembre de
1932 i posada a col.lació la proposta i després d’ampla i coral discusió va ésser ple-
nament aprovada i subscrita amb lleus esmenes per tots los ací aplegats, i pocs jorn s
venint per altres entitats i per més de cinquanta escriptors de la nostra terr a . ”

“Si un any abans hom s’haguera atrevit a predir allò que ja és un fet ningú
ho haguera cregut... Sembla miraculós alló que en tan poc temps s’ha pogut asso-
lir després d’haver estat tan poc afortunats tots els anteriors i esforçats intents
d’unificació ortogràfica de la nostra llengua. L’amor a la nostra terra, cada dia
més forta i més oberta a tot avençs han fet possible esta tasca.” 75.
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cio” que en uns atres llocs apareixen com “Declaració” i, sense solucio de continuïtat, les “Normes”, que
acaben en la pagina 280.
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La documentacio aportada fins al moment potser puga aclarir la trama ideologica
i les intencions dels qui lluitaven per la consecucio de l’acort unificador; pero poc ens
aclarix sobre la gestacio del mateix, ya que falten per tot arreu els noms i dates
i m p rescindibles per a fixar els passos previs a les reunions de decembre de 1932,
aixina com per saber quins eren els obstaculs que es pre s e n t a ren en les negocia-
cions, si es que estes existiren. D’alguns dels passos intermijos i de lo que estava
coent-se entre els bastidors informà Adolf Pizcueta a F. Pérez Moragón i este ho
contà primerament en un opusculet de la coleccio “Quaderns 3 i 4”: Les Normes de
C a s t e l l ó i, darrerament, en l’estudi-presentacio de les Memòries fragmentàries d e l
mateix Pizcueta. I, com no coneixem unes atres memories que hagen deixat els fir-
mants de les “Normes”, haurem de recorrer a estes per a intentar seguir el proces
de gestacio de l’acort, cosa que farem començant de nou des del moment de la tan-
tes vegades nomenada “Crida” de Taula. 

El rebuig de la Dictadura a les cultures periferiques i l’absencia del P. Fullana
que, ocupat en les tasques de la R.A.E., residia en Madrid, havia dixat raquitica a la
nostra terra d’activitats valencianistes, reduides estes a les encorsetades actuacions
que es realisaven al si de Lo Rat Penat, on la revitalisacio jovenil que havia tret al
carrer la revista “Germania” no havia acabat de quallar.

En 1927, quan començava el decreiximent del poder del general Primo de Rivera
es configurà una nova forma d’actuacio grupal que des d’una base purament llirica
s’obri a la cultura i, en definitiva, al fet valencianiste unitari i apolitic. Es tracta del
grup poetic que dona vida a les “Taules de Poesia” i es consolida temporalment en la
revista “Taula de les lletres valencianes”. En estos quefers, en principi especifica-
ment lliteraris, es troben persones d’arrelades conviccions nacionalistes –que en esta
ocasio equival a pancatalanistes– que posen sobre la taula de redaccio els seus arti-
culs referits a la llengua: C. Salvador, A. Pizcueta, E. Martínez Ferrando... i donant-se
conte del desgavell ortografic que es dona en les migrades i grolleres publicacions
del moment donen a l’imprenta la tantes vegades nomenada “Crida” que s’inserix en
el nº 34 de “Taula”, corresponent al mes de juliol de 1930.

La proposta tingue una irregular acollida. Les publicacions de caracter valencia-
niste manifestaren prontament l’adhesio; pero Lo Rat Penat, el “Centre”, les entitats
relacionades en el mon faller i la major part de les publicacions de fora de la capital
seguiren en els “dialectes” particulars. Eren moments de gran efervescencia politica
en vespres de l’arribada de la Republica, i els sentiments valencianistes brollaven per
tot arreu; no podia faltar el desig de recobrar la llengua ancestral i propia. Desig que
s’acreixia en els mijos culturals despres de la publicacio –a primers de 1930– del lli-
bre de Revest: La llengua valenciana notes per al seu estudi i conreu.

La proclamacio de la Republica, el decret de billingüisme, les contradiccions al
voltant de l’estatut d’autonomia, el bipolarisme ideologic... no feren mes que aumen-
tar el conreu del valencià; pero malbaratà, temporalment, l’afany unitari. Els partits i
les entitats valencianistes manifestaven una sana intencio de colaborar en el proces
cultural unitari; pero res mes. Entre setembre de 1930 i octubre de 1932 no trobem 55
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noticies del tema, encara que Guinot havia posat de manifest l’interes de la Castello-
nenca per constituir un seminari d’estudi sobre la llengua i la futura unificacio orto-
grafica. Ara be A. Pizcueta, G. Huguet, C. Salvador i A. Sánchez Gozalbo estaven tre-
ballant i mantenint una relacio epistolar que permetia anar aparcant obstaculs.

Els protagonistes de les conversacions, en sintomatica coincidencia, han refusat
sempre parlar de l’assunt, possiblement perque en aquells moments les negociacions
i, en conseqüencia, les transaccions fetes no tenien importancia mes que per als qua-
t re intelectuals nacionalistes que escrivien en valencià i ni podien somiar que mig
sigle despres eixe acort produiria tant de rebombori; pero tambe pot ser perq u e
jugaven en les cartes marcades. Ni la convocatoria de Taula ni la declaracio que obri
les Bases fan referencia ad atres aspectes que a l’exclusiu de l’ortografia valenciana.
Tots ells eren tambe conscients de que es tractava d’un pacte molt restringit i provi-
sional, on es barrejava la filologia i la necessitat d’assumir un compromis de valencia -
nitat compartida. Es tractava mes de cedir un poquet en els dos bandos que de ser
intransigents en les tesis de base. Tambe era un fet positiu la designacio de Ll.
Revest com a cap de la ponencia encarregada –juntament en C. Salvador– de redac-
tar les bases minimes.

Ara be, Revest havia caigut en la seua propia trampa i encara que les normes que
havia anat redactant76 no eren mes que meres traduccions de les catalanes –com els
components de la Castellonenca i de l’editorial L’Estel desijaven–, tampoc resolia en
claretat les distincions que havia preconisat anteriorment ni recollia totes les formes
propies que havia defes en el llibre.

2.1. ASPECTES CRONOLOGICS

Segons Pérez Moragón:

“En octubre de 1932 Gaietà Huguet i Segarra va rebre l’encar rec de proposar
a la Societat Castellonenca de Cultura que fos ella la que s’ocupàs de redactar les
bases normatives. La primera reunió va tenir lloc disapte dia 15 d’aquell mes...”

D’ella va eixir una ponencia 

“amb l’encàrrec d’estudiar i presentar a l’aprovació de la Societat unes bases
raonades” 77.

Esta mida no va contentar als membres de la societat local, perque havent admes
temps arrere les normes de l’Institut d’Estudis Catalans, el present acort significava
un “retroces” per ad ells, que Sánchez Gozalbo expresava aixina en carta dirigida a
C. Salvador:
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76El llibre La llengua valenciana ... s’havia publicat dos anys despres de ser premiat per Lo Rat Penat i
havia eixit en certes modificacions respecte al treball original. Les teories en aquells moments expostes
eren tengudes com a “Normes” i el benefactor castellonenc G. Huguet va arribar a establir un premi per
un manual escrit segons estes.

77Pérez Moragón, Francesc, Les normes de Castelló, Quaderns 3 i 4, Valencia, 1982, pag. 88.



“Gaetà Huguet ... va parlar-me del projecte de regles ortogràfiques transsac-
cionals. Jo vaig dir-li que això suposava un retrocés per a la Societat, que havia
acceptat de ple les Normes de l’Institut, pero que nosaltres estàvem decidits a no
discordar i a sumar-nos a la majoria pel bé de la llengua”.

I anuncia el retorn ad aquelles “en tot lo que foren obres d’alta investigació”. En la
nova normativa anirien, puix, nomes les obres considerades purament lliteraries.
L’aparent claudicacio tenía una finalitat de guany a mes llarc plaç: 

“Jo crec que no devem perdre de vista el dia que sigam tots uns els habitadors
de les terres de llengua catalana”.

Les manifestacions que seguixen son tan sumament aclaridores de les intencions
que mostraven dos dels principals impulsors de l’acort, les re f e rencies directes a
Catalunya i la personal visio de futur, que no necessiten cap comentari:

“També va parlar-me del desig dels de València de que fóra la Societat la que
llancés el projecte, per a evitar se personalitzés després l’obra com ha passat a
Catalunya amb Pompeu Fabra.”

“Caldria que vosté li escrigués a Gaetà Huguet a qui jo li parlaré d’aquell
projecte que em diu en la seua carta. Jo li tinc dit que cal que dit projecte siga
discutit i aprovat per totes les entitats de solvència i llançat després amb la firma
de totes les societats i publicacions.”

“Es llastimós que no vullguen apendre la llengua en lo de Pompeu, però poc a
poc farem que així siga.” 78

Com recull el mateix Pérez Moragón, nomes en una ocasio es reuni la Castello-
nenca per a discutir les normes redactades per Ll. Revest. Era el 12 de novembre i a
la mateixa no va poder assistir C. Salvador, qui envia una quartella en el seu parer.
No va haver cap problema com li comentava G. Huguet a Pizcueta per carta:

“Els elements que dins la Societat representaven tendències diverses i àdhuc
contràries han enfundat les espases des del primer moment i després d’un canvi
d’impressions han acordat declarar, que més importància que cercar el perfeccio-
nament tàctic en les susdites normes, té el procurar per a les mateixes i en un pla
sempre de dignitat científica, la major difussió possible amb l’adhesió de tots o de
casi tots els escriptors” 79.
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7 8C a rta d’Angel Sánchez Gozalbo a Carles Salvador, datada en 25 d’octubre de 1932. En estos
moments C. Salvador estava preparant, per encarrec d’Huguet, el “Vocabulari” i publicant les “lliçons” en
“El Camí”, aplicant ya en els dos casos les normes del IEC. Tot aço nos dona l’impressio de que ell anava
fent el cami pel seu conte, un tant deslligat de la convocatoria de Taula. Pareix mes be la concatenacio de
diverses circumstancies que nomes tenen el lligam promotor en l’iniciativa valenciana. La carta està repro-
duida en Pérez Moragón, op. cit. pp. 88-89, d’aon la copiem. 

79Id. nota anterior, pag. 90.
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Uns dies mes tart, el 14 de decembre es produiria el canvi d’impressions en els
“valencians” segons testimonia, entre atres, T. Llorente i es dona oficialitat a l’acort el
21 de decembre80, començant seguidament la captacio de firmes, que era totalment
necessaria perque les gestions i, per tant el coneiximent de lo acordat, era precari i
reduit als integrants de les tres entitats pro m o t o res. Aixo i el fet que “L’Estel” es
reservara la primicia de la publicacio –junt al Vocabulari que estava preparant C. Sal-
vador– es lo que explica el retart en la publicacio de les 34 bases. 

2.2. REFLEXIONS SOBRE EL TEMA

Mes avant tractarém de coneixer les 52 personalitats que signaren les “Normes” i
en un posterior capitul farem el seguiment de l’acort. Ara volem fer unes reflexions
que nos ajuden a presentar les conclusions personals sobre el proces estudiat i la sig -
nificacio que, en el nostre parer, donaren els contemporaneus a l’acort:

– En tot moment es presenta el tema com una qüestio estrictament ortografica.
La finalitat publicament expressada pels promotors sempre va dirigida a la millora de
l’aspecte formal dels escrits. En definitiva es busca, simplement, l’unificacio ortogra-
fica i l’uniformisacio del material tipografic (signes d’imprenta).

– Les re f e rencies a l’acostament i acoplament a les normes fabristes apare i x e n
com intencions personals de part dels promotors i son tremendament cridaneres en
els escrits personals (cartes) o articuls no referits directament al tema. De totes
maneres el proces d’unificacio catalanisadora sol apareixer sempre com un desig a
llarc determini.

– L’acort en qüestio no es fa des de la perspectiva de procurar unes estructures,
encara que siguen minimes, per a estendre el conreu de la llengua. Queda, pel con-
trari, vinculat a escritors, editors i associacions que voluntariament s’adherixquen al
mateix. En cap moment s’albira intencio alguna de donar oficialitat a les normes i no
es ni tan sols imaginable pensar en impondre-les.

– No està documentada l’existencia de discusions, ni inclus propostes, filologi-
ques. En el cas d’haver existit no s’han donat a coneixer.

– A lo llarc de tota la negociacio veem que l’acceptacio de les normes no significa-
va una atra cosa que un desig de remediar l’anarquia ortografica i es pot incloure
dins un marc unitari d’actuacio valencianista. El model catala (especialment el politic;
pero tambe el filologic) atrau fortament; pero es considera encara llunta.

– Si be la signatura de l’acort es feu en un moment d’elevat sentiment unitari,
tambe es de re m a rcar la forta buidor cultural, denunciada en les publicacions del
moment. Dona la sensacio que l’idea valencianista desplaça unes atres activitats llite-
raries. Per ixe motiu les distintes entitats i grups valencianistes eviten l’exclusio a
l’hora de signar el document elaborat en Castello. L’autoexclusio suponia una decisio
molt radical.
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cio de les Normes. La prensa del moment no es fa reso d’ella.



– La negociacio, transaccio i acort va ser obra d’un grup reduit de persones. Els
atres signants es llimitaren a fer de simples comparses recolzant els fets consumats.

– En el seu aspecte formal les 34 bases no son sino la sintetisacio i adaptacio dels
treballs catalans naixcuts a l’entorn de Fabra. Per la disposicio i contingut del Voca-
bulari de C. Salvador, on es publiquen com primicia, pareix que el mestre de Bena-
ssal no va fer mes que seguir l’estela del llibret Resum d’ortografia catalana i vocabu-
lari ort o g r à f i c8 1. El mateix Pérez Moragón ho diu cridanerament: “...les Normes de
Castelló en són una versió escurçada i lleument modificada, però amb l’ordre de presen-
tació dels principis lleugerament alterat.” 82.

– No apareixen, fins a moments molt posteriors, les denominacions actuals de
“Normes de Castelló” o “Normes del 32”. El nom utilisat pels contemporaneus es el
de “Normes d’Ortografia Valenciana” o, simplement, “Bases”.

– Les “Normes” son, en definitiva, el proces de convergencia valencianista mes
destacat en la nostra historia i com a tal digne de lloança. Despullat de connotacions
extrarregionals podria haver segut intensament aprofitable, inclus sabent que estava
basat en l’eixemple catala. Es la desvirtuacio posterior del mateix i la substitucio
amagada de les decisions del 32 les que han fet somoure i rebelar al nostre poble.

2.3. ELS FIRMANTS

Els estudiosos del tema estan d’acort en atribuir en exclusiva el treball d’elabora-
cio de les Normes a dos persones: Lluïs Revest i Carles Salvador. Unes atres perso-
nalitats del moment havien treballat per tal de fer possible l’acort83, entre ells Adolf
Pizcueta en primer lloc junt a Joaquim Reig, Emili Gómez Nadal i Salvador Carreres,
entre els de la capital del Regne i Salvador Guinot, Angel Sánchez Gonzalbo i Gaetà
Huguet com a destacats representants de la capital de la Plana. La resta dels firmants
–que possiblement foren alguns mes en els ultims moments– senzillament s’adheri-
ren a l’acort; pero no participaren en els treballs previs. 

Estos i uns atres noms han anat apareixent a lo llarc del present treball i d’alguns
hem tingut ocasio de coneixer les seues tendencies catalanistes. Sabem tambe que uns
a t res no creïen en l’unitat de la llengua i que les ideologies politiques que mantenien
anaven des de la esquerra a la dreta. Pero es convenient adentrar-nos breument en les
respectives biografies per a ser coneixedors de fins a quin grau eren “import a n t s ”
estes personalitats, quina era la seua capacitat filologica i fins a quin punt podem esti-
mar l’influencia i re p resentativitat que tenien entre la societat contemporanea.
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81Gelabert i Crosa, Joan, Resum d’Ortografia Catalana i Vocabulari Ortogràfic, Ed. Dalmau Carles, Pla.
S.A. Girona, 1932. Ballester diu del Vocabulari que “era una adaptació del Diccionari Ortogràfic Abreujat
de Pompeu Fabra”. Op. Cit, pag. 75. Pérez Moragón, per la seua part, dona a entendre que deriven de
“l’Exposició de l’Ortografia Catalana que encapçalava el Diccionari Ortogràfic de Pompeu Fabra, publicat
pel mateix Institut en 1917”. En op. cit. pag. 102.

82Pérez Moragón, op. cit. pag. 98.
83Tambe hi hague qui s’opongue o, simplement, rebujà la signatura, encara que d’ells no s’ha parlat,

llevat del cas de J. Mª Bayarri, que era un vehement anticatalaniste. Hem de supondre que en este hipote-
tic grup cabria posar a la major part dels ratpenatistes. Cas a part sería el dels alacantins que es quedaren
al marge –salvat el cas de Figueras Pacheco– de les gestions.
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P resentar les 52 biografies ya es, d’entrada, cosa complicada perque d’alguns
d’ells nomes es coneix el nom i poc mes. Es tractava en este cas d’un grupet de
m e m b res de l’estament cultural de Castello, d’alguna manera relacionats en la
“Societat” que foren invitats pels amics “intelectuals” i foren dels primers firmants.
Un atre grup sobre el que hi ha que posar l’emfasis es el dels jovens, que despres
han alcançat fama i renom; pero que en aquells moments eren tan sols novells uni-
versitaris.

D’uns i d’atres parla Pérez Moragón, que adjunta un recull biografic complemen-
tari –exclou de la mateixa els mes coneguts per haver parlat d’ells a lo llarc de l’obra–
i per orde alfabetic. Es la guia –junt a l’antologia de Cucó i Blasco: El pensament
valencianista (1868-1939)– que tenim a ma; pero que hem intentat completar en uns
atres detalls, rebuscant –en varies ocasions inutilment– en enciclopedies i monogra-
fies, per a donar una millor visio dels 52 firmants inclosos en la darrerament famosa
llista de Castello:

ALCAYDE VILAR, Francesc.
(Valencia 1890- ?). Advocat i catedratic de Pedagogia en l’Universitat de Valencia,

de la que arribà a ser deca. Colaborà en diversos periodics com “Las Pro v i n c i a s ” ,
“Levante” i “A.B.C.”. Publicà els ensajos: Las emociones, Utilitarismo de Luís Vives,
Las pasiones, enlace entre alma y cuerpo, Contra el valencianisme, les noveles: Car-
men i Teresa i algunes obres teatrals com Encara viu i Las medianias.

ALLOZA, Maximia.
(Castello de la Plana 1884-1945). Escritor i president de l’entitat valencianista “La

Nostra Terra”. Colaborador en diversos periodics de Castello. Es tambe autor d’un
llarc poema en sis cants: Ioesa (1914).

ALMELA VIVES, Francesc.
( Vi n a ros 1903-Valencia 1967). Periodiste i erudit. Dirigi la “Taula de les lletre s

valencianes” en els ultims numeros (1930) i colaborà en diverses publicacions del
moment con “Avant” i “El Camí” i en els periodics locals de la posguerra. Entre les
seus numeroses publicacions cal recordar L’Espill a trossos (1928), Joujou (1933), La
columna i les ro s e s (1950), Les taronges amarg u e s (1955). Fon Croniste oficial de
Valencia i membre del Centre de Cultura Valenciana.

ASINS LERMA, Pasqual.
( Valencia 1896-Benimaclet 1948). Mestre, escritor i poeta. President de l’entitat

“Nostra Parla”, colaborador en diverses publicacions del moment com “Foc i Flama”,
(de la que es cofundador), “Taula de Lletres Valencianes”, “El Camí” on tenía al seu
carrec la seccio de Pedagogia, i “La República de les Lletres”. Publicà dos reculls de
poemes Melodies (1916) i Poesies (1949). Fon membre d’Unio Valencianista i colaborà
en freqüencia en Lo Rat Penat.

BENEYTO PÉREZ, Joan.
(La Vilajoyosa 1907-Madrit 1994). Juriste i escritor. Colaborador del “Boletín de

la Sociedad Castellonense de Cultura”, “Cultura Valenciana”, “Acció Valenciana” i
unes atres publicacions del moment. Especialisat en dret catala i valencià i becat en
Italia, publicà P reliminars per a l’estudi del nostre dre t (1932), El diritto catalano in60



I t a l i a (1933), Iniciació a la hisòria del dret valencià (1934),etc. Trasladat a Madrit, a
on eixerci la docencia en l’Universitat, abandonà les idees valencianistes, re t o rn a n t
a una certa activitat ideologica en els seus ultims anys. Era membre del Centre de
Cultura Va l e n c i a n a .

BOSCH MORATA, Francesc. 
(Xativa 1902-Mexicali -Mexic-1950). Mege i politic. Fon secretari del comite poli-

tic de l’Agrupació Valencianista Republicana, President del Centre d’Actuació Valen-
cianista i dirigent del Partit Valencianista d’Esquerra. En temps de guerra fon Conse-
ller de Cultura (Valencia) i l’impulsor de l’Institut d’Estudis Valencians (1937-38). En
1939 hague d´ anar-se’n a l’exili mexica i dedicà el seu temps a l’eixercici de la medi-
cina.

CABALLERO MUÑOZ, Francesc.
(Valencia 1894-1982). Poeta i escritor de marcada tendencia catalanista. Colaborà

en “Taula”, “Pàtria Nova”, “El Camí”, “El Poble Valencià”, “Pensat i Fet” i “Foc i
Flama”. Es autor dels reculls Jardí espiritual (1915) i Camins de Llum.

CALDUC, Emili,
Fon un dels dirigents del Centre Regionalista (1910) i impulsà –junt a Joan Bte.

Porcar i Francesc Esteve– l’aparicio d’un grup politic valencianiste en Castello de la
Plana, frustrat per la Dictadura.

CARRERES DE CALATAYUD, Francesc.
(Valencia 1916-1989). Doctor en Filosofia, professor de l’Universitat de Valencia i

e s c r i t o r. Cofundador d’Acció Cultural Valenciana (1930). Colaborà en les publica-
cions “Acció Valenciana”, “El Camí” i el”Almanaque” de “Las Provincias”. Publicà Un
arxiver cerca núvia(1931) i El cavaller del dubte(1933). Ha segut secretari del Centre
(Academia) de Cultura Valenciana i Director de l’Institut Britanic de Valencia. Passà
de ser catalaniste en la seua joventut a mantindre unes idees contraries ya major.

CARRERES ZACARES, Salvador.
(Valencia 1882-1963). Erudit, Croniste oficial de Valencia i secretari del Centre de

Cultura Valenciana. Colaborà en “Acció Valenciana”. Publicà Ensayo de una bibliogra-
fia de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino (1925), Notes per a la
història dels bandos de Valencia (1930) i varios treballs d’historia de Valencia.

CASTANYER FONS, Angeli.
(Hunaja –Granada– 1905-Valencia 1974). Politic i escritor. S’inicià en el valencia-

nisme en Lo Rat Penat. Colaborà en publicacions com “Germania”, “El Camí” i
“Timó”. Fon redactor en cap de “El País Valencià”. Pertanygue a les dos primeres
directives del Centre d’Actuacio Valencianista i a la de Proa i ocupà els carrecs de
regidor de l’Ajuntament de Valencia (1936) pel Partit Valencianista d’Esquerre s ,
Comissari de la Defensa de la Cultura del Consell Provincial de Valencia i Conseller
de Cultura (1938). A l’acabar la guerra s’exilià a Paris, –no participà en politica–
retornant mes tart a Valencia. Publicà un unic llibre de versos Miratge (1954).

CEBRIÁN IBOR, Lluïs.
(Valencia 1885-1941). Escritor i poeta de cariç llorentiniste (Flor Natural dels Jocs

de 1922). Colaborador de “Patria Nova”. Publicà Los Fueros de Valencia (1925) i uns 61
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atres estudis historics. Archiver de la Diputacio i bibliotecari de l’Ateneu Mercantil.
Fon membre del Centre de Cultura Valenciana i de Lo Rat Penat (vicepresident en
1936).

CEBRIÁN MEZQUITA, Lluïs.
( Valencia 1851-1934). Mege, politic i escritor. Fon Croniste oficial de Va l e n c i a

(1911-34). Publicà Poesies (1915) i diversos treballs d’erudicio historica. Fon pre s i-
dent de Lo Rat Penat.

CEBRIÁN NAVARRO, Emili.
(Valencia 1902- ?)
Fundador-president (1931) i secretari (1933) del Centre d’Actuació Valencianista i

un dels principals organisadors de les “Setmanes Culturals” celebrades en Valencia
–capital– a partir de 1932. Fon secretari d’Unio Valencianista, fundador de les “Joven-
tuts Ratpenatistes” (1923) i directiu d’esta entitat. 

DURÁN TORTAJADA, Enric.
(Valencia 1895-1967). Escritor. Colaborador de “El Conte del Dumenge”, “Avant”,

“Valencia Cultural”, “Pàtria Nova”, etc. i cofundador de “Nostra Novel.la”. Fon mem-
bre directiu de la Joventut Nacionalista Republicana (1915) i de l’Agrupació Valencia-
nista Republicana ocupant el carrec de concejal en l’Ajuntament de Valencia per este
partit (1931). En 1956 ingressà en el Centre de Cultura Valenciana.

ESCRIVÀ CANTOS, Ferran.
M e m b re d’Acció Cultural Valenciana i colaborador de “Acció Valenciana” i “El

Camí”.
FIGUERAS PACHECO, Francesc.
(Alacant 1880-1960). Arqueolec, Croniste oficial d’Alacant i autor de numero s o s

estudis sobre historia d’aquella provincia (s’encarregà del volum corresponent de la
Geografia del reino de Valencia dirigida per F. Carreras Candí).

FULLANA MIRA, Lluïs
(Benimarfull 1871-Madrit 1948). Religios i filolec. Professà en l’orde franciscana

en 1890, començant el seu treball docent en el colege de Benissa i despres, com a
professor de frances, en el d’Ontinyent. Vicari Provincial de Valencia en 1906 i Minis-
t re Provincial en 1907. En 1928 ingressà en la Real Academia Espanyola. Va ser
tambe membre del Centre de Cultura Valenciana. Se li reservà la firma de les “Nor-
mes” en el lloc d’honor, encara que no havia participat en la seua gestacio, pel seu
prestigi en el camp filologic. Entre les seues obres tenim: Morfologia del verbo en la
lengua valenciana (1905), Caracteristiques catalanes a Valencia (1907), Ullada gene-
ral sobre la morfologia valenciana (1915), Gramatica elemental de la llengua valencia-
na (1915), Historia de la villa y condado de Cocentaina (1920), Vocabulari ortografic
(1921), La casa de Lauria en el Reino de Valencia (1924), Temes practics per l’ensen-
yança de la llengua valenciana (1926), Evolución del verbo en la lengua valenciana
(1928), Los virreyes de Valencia (1936), Los caballeros de apellido Martí en Cataluña y
Valencia (1936) i El poeta Ausias March. Su ilustre ascendencia. Su vida y sus escritos
(1945).62



GARCÍA GARCÍA, Honori.

(Vall d’Uxo 1896-1953). Notari i publiciste. Membre del Centre de Cultura Valen-
ciana i de la Junta de Cultura del Colege Notarial de Barcelona. En 1952 va fundar el
Patronat d’Estudis Ausonenses de Vich. Es autor de diversos estudis sobre dret foral
valencià. Colaborador del “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura”.

GÓMEZ NADAL, Emili.

(Valencia 1907- ?). Professor de l’Universitat de Valencia, escritor i politic. Vice-
president d’Acció Cultural Valenciana (1930), membre de l’Agrupació Valencianista
Republicana, del Centre d’Actuació Valencianista i de Proa. Fon elegit membre del
Centre de Cultura Valenciana encara que no arribà a ingressar per motiu de la gue-
rra. Colaborà intensament en les publicacions “Acció Valenciana”, “Avant”, “El Camí”
i “Nueva Cultura”(redactor en cap). En 1936 ingressà en el Partit Comuniste d’Es-
panya i en 1939 s’exilià a França. Fon el fundador de l’Aliança d’Intelectuals per a la
Defensa de la Cultura. Ha publicat El País Valencià i els altres (1972).

GÓMEZ SALVADOR, Constantí.

(Valencia 1864-1937). Pintor especialisat en temes historics i en païsages. Entre
les seues obres estan: “El Palleter”, “Vicent W. Querol”, “Jaume I”, “Vicents”, “Dis-
parà de la traca en Burjassot”, etc.

GÓMEZ SERRANO, Nicolau-Primitiu.

(Sueca 1877-Valencia 1971). Industrial, erudit i mecenes del valencianisme. En
diverses ocasions fon president de Lo Rat Penat i deca del Centre de Cultura Valen-
ciana. Igualment presidi el Consell directiu de “Proa” (1935-36). Es autor de diversos
llibres sobre educacio i billingüisme en l’escola i de numerosos articuls sobre Arque-
ologia i Paleotoponimia. Fon el fundador, propietari i director de l’editorial “Sicania” i
de la revista del mateix nom.

GUINOT VILAR, Salvador.

(Castello de la Plana 1866-1944). Politic i escritor. Autor de Escenes castellonen-
ques (1902) i de diversos estudis sobre lliteratura valenciana. En 1909 ingressà en la
Joventut Nacionalista. Membre fundador de la Societat Castellonenca de Cultura i
durant molts anys president d´esta. Ocupà els carrecs d’Alcalde en la seua ciutat,
President de la Diputacio i diputat a Corts. Fundà tambe el Cercle Artístic i el Sindi-
cat Catòlic de Castello.

HUGUET, Ramón.

(Castello). Nebot de G. Huguet.

HUGUET SEGARRA, Gaietà.

(Castello de la Plana 1882-1959). Politic, mecenes i escritor. Fundador de la Joven-
tut Nacionalista (1909) i d’Esquerra Republicana del País Valencià, passant despres
(1936) a Esquerra Valenciana a on tingue una actuacio destacada, havent d’exiliar-se
temporalment despres de la guerra. Diversos escrits han aparegut recollits en el lli-
bre Els valencians de secà (1969). En el seu testament deixà l’immensa fortuna acu-
mulada a la fundacio que porta el seu nom. 63
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IGUAL UBEDA, Antoni.
( Valencia 1907- ?). Historiador i escritor. Catedratic d’Institut, membre d’Acció

Cultural Valenciana, cofundador de “Nova Germania” (1935), secretari de Lo Rat
Penat, Director de Numero del Centre de Cultura Valenciana i colaborador en les
publicacions “Accio Valenciana” i “El Camí”. Es autor de Històries del País Valencià
(1937), Història de Lo Rat Penat i la novela Delers de jovença (1961). Catalaniste en la
seua joventut, mantigue idees prou distants en els ultims anys, apartant-se d´eixe pri-
mer posicionament.

LLORENTE FALCÓ, Teodoro.
(Valencia 1879-1949). Periodiste i escritor. Director de “Las Provincias” (1905-49)

i colaborador en diverses publicacions. Fon deca del Centre de Cultura Valenciana i
directiu de Lo Rat Penat. Baix el pseudonim de Jordi de Fenollar escrivi apassionats
a rticuls en defensa de lo valencià –segons la teoria que ya defengue son pare del
“regionalismo bien entendido”– que foren arreplegats en dos volums: En defensa de
la personalidad valenciana (1930).Unes atres obres foren: Mistral i Llorente (1932) i
Memorias de un setentón (1942-48).

LÓPEZ-CHAVARRI MARCO, Eduart.
(Valencia 1871-1970). Compositor, musicolec i escritor. Fon catedratic del Conser-

vatori de Valencia i redactor en cap de “Las Provincias”. Publicà Contes lírics (1907),
De l’horta i de la montanya (1916) i Proses de viatge (1929).

MARTÍ, Miquel.
Arquitecte castellonenc.
MARTÍNEZ FERRANDO, Eduart.
(Valencia 1883-1935). Periodiste, escritor i politic. D’ideologia fortament naciona-

lista (catalanista) participà en l’Assamblea Regionalista de 1907, en 1910 s’integrà en
el Centre Regionalista Valencià i va ser un dels impulsors de Joventut Valencianista
(1908) i de la creacio dels semanaris “València Nova” (1913) i “Patria Nòva” (1915)
en els que colaborà assiduament. Era un dels integrants de la comissio valenciana
desplaçada a Barcelona per a solidarisar-se en la “Lliga” (1917). Fon membre del
Centre de Cultura Valenciana i tambe pertanygue a Lo Rat Penat; pero es donà de
baixa despres d’una polemica en J. Mª Bayarri per les idees anticatalanes que alli es
defenien. Colaborà en molts periodics: “La Voz Valenciana”, “Las Provincias”, “La
Veu de Catalunya”, “Il.lustració Catalana”, “Taula de lletres valencianes”, “La Repúbli-
ca de les Lletres”, “El Camí” i en unes atres publicacions. Entre els seus llibres cal
destacar: El arxiu municipal (1918), La casa de la Generalitat del regne de València
(1920), Síntesi del criteri valencianista (1918), Solidaridad y regionalismo (1908). Te
diverses narracions en pur catala.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Francesc.
(Altea 1866-1946). Erudit. Deca del Centre de Cultura Valenciana i vicepresident

de Lo Rat Penat. Publicà Folklore valencià (1912-47) i diverses monografies. Fon una
de les personalitats mes reacies a la firma de les “Normes” pel seu fondo catalaniste.

MATEU LLOPIS, Felip.
(Valencia 1901). Historiador, director de diversos archius i biblioteques, especia-

liste en temes numismatics i autor d’innumerables treballs sobres temes historics.64



Fon director de “Accio Valenciana” i entre els llibres que publicà en aquells anys cal
destacar: El País Valencià (1933) i L’actual moment cultural de Valencia davant l’hora
present de Catalunya (1931). Director de numero del Centre de Cultura Valenciana
(Real Academia de Cultura Valenciana) es hui l’unic dels firmants que viu i manté
unes posicions plenament valencianistes.

NAVARRO BORRÁS, Enric.
(Valencia 1891-1943). Escritor. Fon membre de l’Agrupació Valencianista Republi-

cana, gerent de “Proa”, director de “Taula de lletres” i “La República de les Lletres” i
colaborador de diverses publicacions del moment com “Avant” i “El Camí”. Publicà
el recull poetic El vol en arc (1935) i diverses narracions i obres teatrals en valencià. 

ORTÍN BENEDITO, Bernat.
( Valencia 1893-1940). Mestre i escritor. Es autor de la Gramàtica valenciana.

Nocions elementals per a escoles de primeres lletres (1918) i de diverses obres de tea-
tre. Fon secretari de “Nostra Parla” i obtingue la Flor Natural, en els Jocs Florals que
organisà Lo Rat Penat, en 1923 i 1934.

PASCUAL TIRADO, Josep.
(Castello de la Plana 1884-1937). Escritor de obres com Tomba-tossals (1930) i De

la meua garbera (1935). Fon membre de la Societat Castellonenca de Cultura.
PEÑA MASIP, Miquel.
Castellonenc.
PIZCUETA ALFONSO, Adolf.
( Valencia 1901-1989). Periodiste, politic i promotor cultural. Fon vicepre s i d e n t

(1920) i president (1921) de Joventut Valencianista. Despres sería un dels maxims
impulsors de l’Agrupació Valencianista Republicana (1930). Com a periodiste
començà en “La Correspondencia de Valencia” en 1918, despres colaborà en “El crit
de la muntanya” (1922), “Pàtria Nova” (1923), “Taula de lletres valencianes” (Direc-
tor 1928-30), “Pueblo” (1930), “Ideal” (1933), “El Sol” de Madrid, “El Camí” (redactor
en cap 1932-34), “República de les Lletres” (1934) i director de “Timó” (1935). Com a
promotor cultural posà en marcha l’editorial “L’Estel” a on cooperà sortosament en la
recaptacio de capital (donat per Villalonga i Reig) per a dur endavant iniciatives com
els Cursos de Lo Rat Penat(1950), la reanudacio de “L’Estel” (1962) i d´Acció Cultu-
ral del P.V. (1978). Ocupà els carrecs de secretari de “Proa”, president de la “Funda-
ció Huguet” (1962) i de la “Societat Bibliogràfica Valenciana” (1969)i vicepresident
d’Acció Cultural del P. V. (1978). Junt a G. Huguet fon un dels promotors i maxim
impulsor de les gestions que conduiren a l’acort de Castello en 1932. 

PORCAR RIPOLLES, Joan Bte.
(Castello de la Plana 1889-1974). Pintor païsagiste i escritor. Colaborà en el “Bole-

tín de la Sociedad Castellonense de Cultura”. Impulsà la creacio d’un grup politic
valencianiste en Castello frustrat pel colp d’estat de Primo de Rivera (1923).

REIG RODRIGUEZ, Joaquim.
( Valencia 1896-1989). Advocat (del cos juridic militar i funcionari de Facenda),

politic i financer. Membre d’Unió Valencianista (1918) ocupà el carrec de regidor en
l´Ajuntament de Valencia per esta entitat (1931) i treballà en “La Correspondencia de 65
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Valencia” donant-li nova linia ideologica. Pertanygue al Centre d’Actuacio Valencia-
nista (1933-34) promovent el semanari “El Camí” i favorint la creacio del partit Acció
Valencianista Republicana (1933) que no arribà a quallar. En 1932 havia segut elegit
m e m b re del Centre de Cultura Valenciana i en el seu discurs formulà la tesis del
“Valencianisme integral”. En 1933 fon elegit diputat nacional per la “LLiga” (1933-36).
Va fer reviscolar l’Unió Valencianista (1936). Despres de la guerra s’establi en
Madrid dedicat a negocis i s’alluntà de la politica, encara que –per mig de Pizcueta–
colaborà intensament en la provisio de fonts economiques per a les empreses cultu-
rals d’aquell. Publicà Contes per a infants (1930), Concepte doctrinal del valencianisme
(1932), Personalidad de Erasmo, Tomás Moro y J.L. Vives (1949) i Economía planifica-
da y economía en libertad (1950).

REVEST CORZO, Lluïs
(Castello de la Plana 1892-1963). Archiver. Havia ingressat en 1913 en el cos facul-

tatiu de “Archivers, Bibliotecaris i Arqueolecs”. Fon un dels promotors de la “Socie-
dad Castellonense de Cultura”, duent avant els carrecs d’archiver i secretari general
des dels seus inicis. Va tindre al seu carrec la ponencia que preparà les normes i ad
ell se li atribuix la corresponent redaccio. Es autor de Notas trecentistas (1379-84), La
llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu (1930), La enseñanza en Castellón
de 1374 a 1400 (1930), Hospitales i pobres en el Castellón de otros tiempos (1947), Lli-
bre de Ordinacions de la vila de Castellón de la Plana i Goigs en llaor de la Mare de
Déu de Lledó.

SALES BOLI, Lluïs.
Castellonenc i membre de la “Sociedad Castellonense de Cultura”. Es autor de la

novela Fontrobada.
SALVADOR GIMENO, Carles.
( Valencia 1893-1955). Mestre, escritor, poeta i gramatic. Feu les primeres pro v a-

t u res lliteraries en “Foc i Flama” (1912), “Pàtria Nova” (1915) i “La Veu de la Plana”
(1916). Cooperà, des de 1919 en Vicent Tomás Martí en l’expansio de la “Lliga dels
Solitaris Nacionalistes” i en l’organisacio dels aplecs de Bechí. Promogue campan-
yes de divulgacio de la llengua en l’escola a través del fullet “El valencià a les esco-
les” (1919) i l’associacio “Pro Associació Protectora de l’Ensenyança Va l e n c i a n a ”
(1921). Publicà numeroses obres de teatre, narracions, ensaig, poesia i manuals de
gramatica, a mes de centenars d’articuls en la prensa de Valencia, Castello de la
Plana i Barcelona (colaborà en totes les publicacions relacionades en el proces de
n o rmativisacio). Mantingue estrets lligams en el grup de Pizcueta i en la Societat
Castellonenca i participà decididament en tot el proces d’acostament a la norm a t i v a
fabrista tant en la confeccio de les “Normes” com en la seua posterior implantacio
per mig de l’Institut d’Estudis Valencians (1937) i dels Cursos de Lo Rat Penat, (des
de 1950) que poden considerar-se com a obra personal. Es un personage tan plena-
ment estudiat i, per tant, conegut que no cal insistir en la seua biografia, tan sols cal-
dria re c o rdar que consegui el premi de la Diputacio de Valencia de Lliteratura en
1951 per El fang i l’esperit, que es l’autor de la Gramatica Valenciana (1951) utilisa-
da en els Cursos de Lo Rat Penat, fins als anys 70, i que fon membre del Centre de
Cultura Va l e n c i a n a .66



SÁNCHEZ GOZALBO, Angel.
(Castello de la Plana 1894- ?). Mege i escritor. Es un dels fundadors de la “Caste-

llonenca” i colaborador assidu del seu “Boletín”. Tambe publicà en “El Cuento del
Dumenge”, “Revista de Castellón”, “Arte y Letras”, “El Camí”, “El Crit de la Mun-
tanya”, etc. ademes de les narracions L l a u r a d o re t a (1914) i Bolangera de dimonis
(1931) i dels estudis Pintors del Maestrat (1931), B e rnat Serra, pintor de To rtosa i de
M o rella (1935) i Els Viciana i la nostra literatura. Fon designat mantenedor dels
Jocs Florals de 1934. Participà en l’assamblea de “Nostra Parla” celebrada en Va l e n-
cia en 1922.

SANCHIS GUARNER, Manuel.
( Valencia 1911-1981). Llicenciat en dret, filolec i professor de l’Universitat. Fon

fundador de la Federación Universitaria Escolar de Valencia (1928) i d’Acció Cultural
Valenciana (1930). Especialisat en Fonetica i Dialectologia en Madrid, treballà en el
“Atlas lingüístico de la Península Ibérica” (1933) junt a Francesc B. de Moll en qui
seguirà colaborant despres de la guerra a l’anar exiliat a Mallorca (1943-59). Alli
e i x e rci de professor de frances en institut de bachillerat i colaborà en l’edicio del
“Diccionari Català-Valencià-Balear”. Retornà a Valencia com a professor de frances
en l’institut “S.Vicent Ferrer”(1959), passant en 1976 a l’Universitat per a posar en
marcha el Departament de Llingüistica Valenciana del qual sería nomenat Catedratic
en 1979 i Director del “ICE”. Dirigi la segona epoca de “L’Estel” (des de 1962).

SANCHIS SIVERA, Josep.
(Valencia 1867-1937). Canonge de la Seu de Valencia i historiador. Colaborador de

“Las Provincias” i director de “La Semana Católica”. Publicà diversos estudis sobre
historia de la diocesis de Valencia, d’entre els que cal destacar: La diócesis valentina
(1921), Nomenclator geogràfico eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Va l e n c i a
(1922) i edità el Dietari del capellà d’Anfós el Magnànim (1932) i els Sermons de sant
Vicent Ferrer (1932). Entre els car recs i honors concedits recordem que tingue el de
deca del Centre de Cultura Valenciana.

SIMON, Joan.
Castellonenc.
SOLER GODES, Enric
(Castello de la Plana 1903, Valencia 1993). Mestre i escritor. Es l’introductor de

les tecniques pedagogiques de Freinet (imprenta escolar) en Valencia. Colaborà en
publicacions com “Mirador”, “Destino”, “El Camí”, “La República de les Lletre s ” ,
“Pont Blau”, “Las Provincias”, etc. Ha publicat els llibres de poemes I el cel es blau
(1933), Bestioles (1952) i Cançons d’ahir i de demà (1964), aixina com tambe diversos
treballs d’erudicio local i biografies. Fon membre de la “Secció dels Cursos de Llen-
gua Valenciana” de Lo Rat Penat.

SORLI, Llorens
Castellonenc. Colaborador de “El Camí” aportant noticies sobre el Principat.
THOUS LLORENS, Maximilia
( Valencia 1900-1957). Poeta. Colaborador de “Taula de Lletres Valencianes” ,

“Avant” i “El Camí” Es autor de Primer recull de versos (1948) i El poema de la Llonja. 67
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Fon membre de l’Agrupació Nacionalista Escolar (1919) i membre del Partit Valen-
cianista d’Esquerra.

THOUS ORTS, Maximilia
(Pravia –Asturies– 1875-Valencia 1947). Periodiste, realisador cinematografic i

autor teatral. Autor de la musica del “Himne Regional”. Dirigi “La Correspondencia
de Valencia” i publicà gran numero d’obres de teatre.

TRENOR PALAVICINO, Leopolt
(Valencia 1870-1937). Escritor. President de Lo Rat Penat, membre del Centre de

Cultura Valenciana i editor de la revista “Oro de Ley”. Publicà Ramellet de versos
(1895) i Flors de paper (1898).

VILLALONGA VILLALBA, Ignaci
(Valencia 1895-1973). Politic i financer. Membre de Joventut Valencianista i cofun-

dador d’Unió Valencianista Regional (1918), incorporant-se despres (1931) a la Dreta
Regional Valenciana. Durant la II Republica fon diputat i president de la Generalitat
de Catalunya (1935). Dedicat a l’activitat financera despres de la guerra abandonà
l’activitat nacionalista encara que ajudà repetidament a les activitats culturals de A.
Pizcueta. Havia publicat Régimen municipal foral valenciano” (1916) i Substantivitat
del valencianisme (1919). 

2.4. REPERCUSSIONS

Com vorem mes avant, les “Normes d’ortografia valenciana” foren pro n t a m e n t
acceptades, encara que no signaren el document destacats membres del grup llitera-
ri valencià com Josep Mª Bayarri, Josep Mª Esteve Victoria i la major part del “ratpe-
natistes” (J. Monmeneu, Valero, Gayano Lluch, etc.) i rapidament foren assumides
pels escritors i editorials que conreaven la llengua valenciana. L’acceptacio no fon
traumatica i tampoc es presentà cap problema gre u8 4 m e n t res foren senzillament
“normes ortogràfiques”. Els avalots s’iniciaren quan l’estrategia prevista es posà en
funcionament i les pressions del “Nort” feren evident l’intent de assimilacio llingüisti-
ca, cultural i, fins i tot, politica. L’explicacio d’este canvi d’actitut es llogic i compren-
sible si, deixant de banda la mitificacio actual del proces unificador, recorrem nova-
ment als documents i re c o rdem els fets ocorreguts a les postrimeries de 1932 i
primers mesos del 33.

Cap periodic donava a coneixer “el fet historic” de la firma del document que,
encapçalat per la frase “Acceptem les Bases ortogràfiques i el Vocabulari que inte-
gren este quadern”, tingue lloc

“En la nostra casa social i entorn de la nostra taula de treball... lo dia 21 de
desembre de 1932...”

pels representants de varies entitas culturals.
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84Tinc referencies sobre un primerenc intent d’establir unes noves “Normes” mes acostades a l’estil

de Fullana i propostes, es de creure, per Bayarri; pero no tingueren cap exit.



I no donaren la noticia els periodics per la senzilla rao de que l’encontre sería
merament simbolic. L’acort ya s’havia donat el dia 9, i el Vocabulari encara tardaria
uns mesos en eixir, mentres que les firmes havien anat recollint-se durant varis dies i
es continuaria la tasca en les semanes posteriors85. No sería fins al 11 de març, quan
es donaren a coneixer en el semanari “El Camí” els documents anexos i la publicacio
de les bases quedà en exclusiva per al quadern de “L’Estel” que s’anunciava en la
capçalera del document i que no estigue en el carrer fins alvançat el mes de març del
33.

Paulatinament i sense cap rebombori editorial, inclus sense cap nota introducto-
ria en ocasions, es donaren a coneixer per la “Castellonenca” i pel “Centre de Cultu-
ra” en els seus respectius orguens d’expressio, per l’Ajuntament de Valencia, que
edità un fullet preparat per Duran i Tortajada en motiu de la Fira del Llibre86 i, darre-
rament, en el “Almanaque” de “Las Provincias” de 1934.

“El Camí” va fer el seguiment dels acontenyiments en els primers mesos i tambe
deuria d’haver recollit els comentaris de lloança inserts en uns atres mijos de comu-
nicacio; pero ningu aludix a tal acte, nomes donen la noticia de l’aparicio del “Vocabu-
lari” a mijan de març.

D’esta manera l’aparicio del “Vocabulari”, dins l’editorial “L’Estel”, es fa coincidir
en la presentacio al gran public de les noves normes. “El Camí” es, llogicament, qui
mes propaganda fa, anunciant en la portada del nº 53 (11-3-1933) que “La pròxima
setmana es publicaran les normes ortogràfiques unificadores amb el seu Vocabulari”.
Quinze dies mes tart ya apareixia un requadro comercial que mostrava la portada del
“Quadern”, mentres que el nº 56 (1-4-33) porta una extensa i calida resenya de l’obra,
seguida d’un comentari igualment favorable de l’autor i signats solament per les ini-
cials P.C.:

“Les Bases ortogràfiques unificadores constituixen tot un sistema del qual és
una aplicació pràctica el Vocabulari que ha confeccionat el nostre company Car-
les Salvador (...) Cap atre escriptor està millor preparat que Carles Salvador per
a esta obra. De fa temps que l’amic Salvador ha anat acumulant paperetes amb
destí a un Diccionari que aviat, segons les nostres noticies, vorà la llum. La
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85Recordem l’avis mes amunt transcrit de “El Camí” nº 45 (14-1-33):
“Es propòsit de tots que les esmentades bases tinguen el major número d’adhesións possi-

bles i a fi de que els escriptors valencians que vullguen, manifesten la seua conformitat i
acceptació de les mateixes, es posa en el seu coneiximent que les bases d’unificació ortogràfi-
ca estan a la disposició dels que desitgen consultar-les...”. 

86Salvat el cas del “Vocabulari”, pareix que l’unica iniciativa, en este sentit, que te repercussions en la
prensa es l’aparicio d’este llibret. D’ell parla el “Almanaque” de 1934 en les pag. 60 i 122:

“La Fiesta del Libro se celebró editando la Corporación municipal un folleto... haciendo
una tirada de las normas ortogràficas aprobadas por una re p resentación de las distintas
entidades valencianistas para unificar la ortografía...”.

***
“El opúsculo citado fue una simplificación del Vocabulari Ortogràfic Valencià que el

culto Carlos Salvador publicó en los cuadernos de orientación valencianista de la editorial
“L’Estel”, que, además de contener las normas aceptadas, inserta un vocabulario que desva-
nece prácticamente las dudas que se tuvieren”.
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tasca admirable que s’ha imposat des de la publicació d’EL CAMÍ amb les seues
notes gramaticals i ara amb el Curset d’ortografia per correspondència, l’han
acabat d’orientar i decidir...”

Tambe saluda l’aparicio el semanari de Burriana “Adelante”, reproduint els frac-
ments mes importants de la declaracio i anunciant, de pas, la publicacio “d’un Curset
d’ortografia Valenciana, dividit en unes trenta lliçons” que es, en definitiva el preparat
per C. Salvador 87.

La novetat bibliografica es igualment excusa per tal de saludar les noves normes
per part de “Las Provincias” i en ploma del seu director, que era, recordem-ho, un
dels firmants i per tant havia de coneixer tots els detalls de la presentacio en public.
No sabem la data exacta de la seua publicacio perque hem tret la noticia de la repro-
duccio aportada pel semanari valencianiste com en les anteriors ocasions i que apor-
tem en la seua totalitat perque pot servir-nos per a coneixer fins a quin punt s’havia
impost el sentiment patriotic de manera que tot pareix be en tal de que siga aprovat
pels “sabuts”:

“Ja tenen els escriptors valencians les desitjades normes ortogràfiques, accep-
tades per la casi totalitat de les entitats i conreadors de la nostra llengua. Bé
podem dir que hem donat un pas de jagant. No és de creure que estes normes
puguen tindre la vida pobra que obtingueren les anteriors patrocinades per “Lo
Rat-Penat”.

“L’entusiasta valencianista En Carles Salvador, que part tan intensa ha tin-
gut en la confecció de les actuals normes, encara que des de fora de la ponència
que les ha redactades, i que és hui un dels escriptors més coneixedors de la nostra
llengua, ha publicat en els “Quaderns d’Orientació Valencianista” de l’editorial
“L’Estel”, un interessantíssim estudi que facilita la més completa comprensió de
les normes aceptades, puix no sols inserta estes, sinó també un Vocabulari que
pràcticament desvanix molts dubtes que han de assaltar a l’escriptor. Es tracta
d’un quadern de poques fulles, però que no te desperdici i que el deu tindre tot el
que vullga escriure en la llengua vernàcula, que ha de ser tot bon valencià.”

“En estes normes desapareix la gràfia “ch”. Ha estat un bon acord, perq u è
encara que el “che” és una expressió que ha arribat fins a donar-nos la califica-
ció del “país del che”, sense dubte per ser expressió corrent la de cridar-nos uns a
atres amb un “che” més redó que una plaça de bous, havia introduit tals corrup-
cions en el llenguatge i li donava un caràcter de ruralisme de tan poc gust, que
els autors de les normes han preferit llevar de rail eixa lletra del nostre abece-
dari.”

“I no hem de finar estes línies sense donar l’enhorabona per haver conseguit
la conformitat de totes les entitats culturals valencianistes, als amics Gómez
Nadal, Sánchez Gozalbo, Revest, Huguet, Reig, Pizcueta i Carreres, amb les nor-
mes fetes Castelló i València s’han donat en esta unificació ortogràfica l’abraç de
germanor que correspon a sa història i als seus interessos comuns. Alacant, la

70 87“El Camí” nº 57 (8-4-33), seccio “Llegint periodics”: “La unificació or togràfica”, pag. 5.



germana petita en el cultiu de la nostra llengua, però amb fills també molt entu-
siastes per el seu renaiximent literari, també ha firmat estes normes.”

“Bé es pot dir que l’èxit més complet ha coronat l’obra.” 88.

Moltes coses es podrien retrucar a D. Teodor en esta ocasio tan poc brillant; pero
continuem rebuscant noticies sobre el “Vocabulari”. Ya en la resenya signada per P.C.
i mes amunt recollida, llegiem que presentava “algunes errades que hauran de ser
esmenades en succesives edicions” –que per cert no es feren mai, encara que unes
a t res obres, com l’Ortografia, sí que torn a ren a re i m p r i m i r-se–. Pérez Moragón
tambe parla d’estes divergencies entre les bases aprovades i la distinta aplicacio que
fa Salvador (“particularitats valencianes” i “desconexions” entre la Declaració i el
“Vocabulari”); pero en el fondo no pareix que siguen simples lapsus o errors d’im-
prenta. Lo que ocorria es que el mestre de Benassal havia mullat molt mes en les
aigües fabristes que no els ponents que tingueren al seu carrec la redaccio.

Vejam les “desconexions” que presenta Pérez Moragón:

a) “La Declaració duu hui i el vocabulari recomana, en un lloc huí o avuí;
en un altre avuí o huí finalment, en un tercer, “vuí (= avuí) o hui”.

b) “La Declaració escriu ambdós corresponent a un subjecte femení. Tanma-
teix, el Vocabulari (no hi figuren dos ni dues) aconsella ambdues.”

c) “La Declaració escriu casi, però al Vocabulari només hi ha quasi.”
d) “La Declaració diu magnitut; però el Vocabulari recomana magnitud.”
e ) “El Vocabulari només accepta la preposició amb i no l’anacrònica ab.

Amb això, en realitat, no feia més que reforçar l’últim advertiment de les Nor-
mes, que diu: “Es troben a sovint als vocabularis dos formes d’una mateixa
paraula (amb i ab; els i los; el i lo). Això vol dir que ambdós formes són igual-
ment llegítimes, encara que la primera siga la més usual i recomanable” 89.

En una resenya contemporanea, deguda a Delfí Dalmau i comentada aixi mateix
per Pérez Moragón ya insistia en les “petites diferències”. Este acaba les explicacions
fent les consideracions que podem pre n d re com a base de partida del següent ca-
pitul:

“En realitat cal entendre –i les Normes de Castelló ja ho preveien i ho consi-
deraven– que es treballava amb una enorme penúria de mitjans i que la unifica-
ció ortogràfica, a partir de 1932, no feia sinó assentar les bases d’un estudi
seriós del valencià...” 90.

D’una manera o d’una atra lo que resulta evident es que les noves bases normati-
ves foren prontament acceptades i fins Lo Rat Penat es va incorporar a la tasca, ya
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88Idem nº 56 (1-4-33), Seccio “Llegint periodics”: “La unificació ortogràfica”, f. 5. L’articul original va
signat en el pseudonim habitual “Jordi de Fenollar”.

89Pérez Moragón, op. cit. pp. 105-106.
90Id. nota anterior, pp. 106-107.
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mampresa pel Centre d’Actuacio Valencianista i l’Agrupació Valencianista Republica-
na de donar cursos de valencià, mentres que l’Ajuntament de la capital posava, per
iniciativa de Durán i To rtajada, en funcionament “L’oficina de redacció de llengua
valenciana” i s’oferia a revisar i traduir:

“rètols, prospectes, programes, cartells, documents, reclams, inscripcions, avi-
sos, làpides, etc (...) L’ a c o rd és encara més lloable per quant senyala com a
orientació les normes ortogràfiques acceptades per tots i publicades per “L’Estel”.

“Recollim el fet amb la major satisfacció i amb el degut elogi i esperem que
tots els valencians amants de la nostra llengua correspondran a esta invitació de
l’Ajuntament. Esperem també que el mateix Ajuntament s’aprofitarà d’este servei
en la redacció dels bàndols, per tal de que tinguen tots una unitat ortogràfica i
no donen lloc a comentaris com els que hem escoltat sovint.” 91.

L’unificacio ortografica no plantejava, d’entrada, cap dificultat; pero si un gre u
problema: ¿Quines eren, realment, les normes a tindre en conte, les redactades per
Revest i aprovades en Castello o l’interpretacio que de les mateixes anava a fer C.
Salvador? Originariament aixo tampoc plantejava grosses divergencies per la nimie-
tat de les diferencies. En el pas del temps estes s’agrandiren i, paulatinament, les
reformes que calia fer a les 34 bases s’aprovaren unilateralment i sempre consistiren
en l’acostament, fins l’acceptacio integra, a les adoptades per l’Institut d’Estudis Ca-
talans.

72 91Nota copiada de “El Camí” nº 70, (8 de juliol), pag. 2.
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3.1. CONSOLIDACIO DE LES NORMES (Una acceptacio no traumatica)

Ni la bipolaritat ideologica ni la mateixa crisis i alternancia politica dels anys tren-
ta, tingueren una greu repercussio sobre el reviscolament de les activitats92 o el man-
teniment de la simbologia valencianista. Dretes i esquerres, monarquics i re p u b l i-
cans (encara que uns mes que atres) re s p e c t a ren i enaltiren la nostra tradicional
senyera, l’himne de l’Exposicio –ya declarat “Regional”– i la llengua vernacula, sem-
p re anomenada “valenciana”, encara que considerada en certs sectors com a part
integrant de la catalana93.

Per aixo les “Normes” no foren mai considerades conser v a d o res, lliberals o
p ro g ressistes, sino fruit d’un ample acort i signe de concordia i sentit valencianis-
te. L’oposicio ad estes no podia vindre per motius politics, sino per les re t i c e n c i e s
dels escritors, escarotats per la filosofia pancatalanista que envoltava les actuacions
dels promotors i estes no s’arr i b a ren a donar mai. El P. Fullana, que havia publicat
en el mateix 1932 –i no l’any següent com a sovint s’ha dit– una nova G r a m a t i c a
Va l e n c i a n a, va mantindre les seues llinies de treball; pero recluit en Madrit, i tre b a-
llant en temes historics, ya no tornà a publicar cap investigacio gramatical sobre la
nostra llengua. Per una atra part Lo Rat Penat, dirigit per Nicolau Primitiu, no sols
s’adheri de tot cor a l’acort, sino que d’immediat iniciava la difusio de les “Norm e s ”
per mig d’un curset. Les revistes falleres, encapçalades per “Pensat i fet” –la mes
reconeguda intelectualment i re p resentativa del moment–, dirigida per J. Esteve
Victoria, tambe acceptaven les propostes unificadores. Nomes J. Mª Bayarri, segu-
rament el mes anticatalaniste dels escritors contemporaneus, tenía prejuïns en
a p ro x i m a r-se ad elles des del semanari “Acció” i les rebujava mes obertament des
de la revista “El vers valencià”9 4. El seu eixemple nomes el seguiren alguns escri-
tors alluntats dels circuls culturals. Tambe els escritors de llibrets de falles es pot
dir que, de moment, quedaven al marge del proces mantenint les recialles de
l ’ a n a rq u i a .

L’Ajuntament de Valencia, el Centre d’Actuacio Valencianista, les entitats, que
com l’Agrupació Valencianista Escolar, l’Associació Protectora de l’Ensenyança
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9 2“Asistim a una nova embranzida de l’actuació valencianista, que caldria mantindre i prolongar en
benefici dels nostres ideals”. Editorial de “El Camí” que du per titul: “Revifalla valencianista” nº 57 (8 abril
1933), pag. 1.

93A. Cucó ha estudiat el proces politic valencià en el seu conegut text El valencianisme politic. Recent-
ment –1992– i junt en R. Blasco ha publicat una antologia de articuls sobre “El pensament valencianista
(1868-1939)”, l’introduccio de la qual nos dona una simplificada visio d’este panorama, encara que centrat
primordialment en la postura adoptada front a l’Estatut d’Autonomia.

94El semanari “Acció”, orgue d’Acció Nacionalista Valenciana (Grup fundat en agost de 1933 per dissi-
dents de l Agrupació Valencianista de Dretes i un grupet de membres del Centre d’Actuació Valencianis-
ta), ixque al carrer el dia 13 de maig de 1934, festa de la Mare de Deu dels Desemparats. Bayarri era un
dels principals colaboradors.

“El vers valencià” es, en canvi, una revista de poesia (en la que començaren a publicar X. Casp i Maria
Ibars, entre atres,) fundada i dirigida per Bayarri. Ixque al carrer el 15 de juny del mateix any i no seguia
la normativa de Castello.
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Valenciana i Proa95, aparegueren en estos anys i les ultimes publicacions periodiques
en valencià com el “Full de Propaganda” (repartida mensual i gratuïtament) de l’A-
grupació Valencianista Republicana, els semanaris “La Bandera Federal”96, “El País
Valencià”97 i “Acció”, junt al primer i potser unic diari escrit integrament en valencià
“ L’ H o r a ”9 8 i la revista “La República de les Lletres”, donaren l’impuls cultural sufi-
cient i decissiu per a establir un principi basic d’actuacio unitaria que permetia uns
fonaments solits en l’edificacio de l’estructura cultural del valencianisme republicà,
posat de manifest en el manoll de publicacions i activitats dutes a terme entre els
anys 1933 i 1936, de les que volem retraure –com a paradigma– les “Setmanes Cultu-
rals”, organisades pel Centre d’Actuació Valencianista i l’Ajuntament de la capital i el
reiterat esforç que es feu per implantar l’ensenyança en valencià.
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Portada de la “Memòria” de la “II Setmana

Cultural” (1933)

9 5PROA es constitui en abril de 1935
per iniciativa de G. Huguet com un Consell
de Cultura i Relacions Valencianes en el
desig de pro m o u re activitats re l a c i o n a d e s
en l’idioma i tambe el de dotar als valencia-
nistes interessats per la recuperacio cultu-
ral d’una institucio neutral politicament. El
consell directiu estava presidit per N. Pri-
mitiu i ad ell perteneixien J. Reig, C. Salva-
dor, P. Asis, Thous Llorens, Gómez Nadal,
Castañer, Pizcueta, Durán, etc. Tingue com
a orgue d’expressio el bolleti “Timó”.

9 6Semanari “portaveu de l’org a n i s a c i ó
d ’ e s q u e rra valenciana” que trague el pri-
mer numero el 24 de setembre de 1934 i
degue desapareixer prontament perque a
penes l’hem trobat citat en els manuals con-
sultats. (Les referencies que donen son per
a la publicacio del mateix nom que el fundà
Blasco Ibáñez en 1899).

97Fon l’orgue de l’Esquerra Valencianis-
ta. Començà a publicar-se el 18 de maig de
1935 i nomes tragué al carrer 21 numeros
(fins a març de 1936). Considerat com suc-
cessor de “Avant” va introduir el valencia-
nisme en les files del Front Popular. Entre
els colaboradors trobem noms molt cone-
guts: Eduart Martínez Ferrando, Miquel
Durán, E. Valor, M. Thous, A. Castanyer...

98Subtitulat “Diari d’orientació valencia-
nista, informació i anuncis” i dirigit per
Emili Cebrián, aparegue en els moments
previs a la Guerra (el 7 de juny), deixant de
p u b l i c a r-se als pocs dies. Tenía, segons
publíca en la presentacio, este pro p o s i t :
“ Vol que els seus lectors se n’adonen que
som un poble amb personalitat pròpia i
amb característiques que ni els segles de
decadència ni la pressió dels atres han
pogut esborr a r, característiques difere n-
cials que tenen llur exponent en la llengua,
la història, l’economia, les costums, etc.”



L’entitat cultural i apolitica Centre d’Actuacio Valencianista havia naixcut en l’es-
tiu de 1931 baix la presidencia d’Emili Cebrián Navarro. Entre els dies 24 i 31 de
juliol de 1932 (solia coincidir en la Fira de Juliol) va organisar la “I Setmana Cultu-
ral”, que estava patrocinada per l’Ajuntament de la capital i va resultar tot un exit al
adherir-se mes de 50 corporacions i 2.358 personalitats a titul propi, motivant la repe-
ticio de les convocatories en els anys següents. La “II Setmana” tingue lloc del 23 al
30 de juliol i constitui de nou una explosio de valencianisme. Incloïa set “dies” dedi-
cats a la Patria, el llibre, la musica, la llengua, el teatre, el mestre i l’economia. En el
“Dia de la llengua” estava prevista una visita a “l’Exposicio de periodics, revistes i
fulles publicats en llengua valenciana”99 i un “Curset de Llengua Valenciana”. E. Soler
i Godes defengue la ponencia “L’idioma valencià a l’escola” i a la mateixa feren diver-
ses aportacions els mestres Lambert Castelló, Prudenci Alcón i Baldomer Vendrell.
Les conclusions –ya recollides en un atre treball anterior–1 0 0 tenien un caliu fort a-
ment nacionaliste i motivaren la creacio de la “Associació de Mestres Valencians”.

En els dos anys successius es repetiren les convocatories i en elles els numero-
sos participants seguiren insistint sobre l’introduccio de la llengua materna en l’esco-
la, la consecucio del dret al billingüisme i favorir la formacio d’un esperit propens a
lo que en la “III Setmana” se nomenà “La unitat del País Valencià” entesa en el sentit
cultural101 i introduint el “Dia de la Confraternitat”, mentres que la IV i ultima sema-
na –organisada ya per “Proa” i programda per als dies 26 de juliol al 2 d’agost de
1936– aparentava un caracter mes politisant al convocar “als que senten aspiracions
d’autonomia”; pero en aquells moments la situacio estava ya tan acusadament “nor-
malisada” que les referencies ya no van en sentit d’unificar l’ortografia, sino en el de
l’unitat llingüistica perque en el programa del tradicional “Dia de la llengua” s’in-
cloïen el “Curset” de C. Salvador i una disertacio de San-
chis Guarner sobre el mapa llingüistic. L’alçament d’Afri-
ca i els fets belics que seguiren impediren el desenroll de
les jornades.

La forta dedicacio del grupet de docents valencianistes
encapçalats per C. Salvador, E. Soler, Ll. Castelló, P. Asins,
M. Thous Llorens, l’inspector Senent i el mateix N. Primi-
tiu i recolzat per G. Huguet i A. Pizcueta, conduiren a la
c reacio de diverses iniciatives centrades primord i a l m e n t
en la problematica de l’ensenyança de la llengua i encara
en la consecucio d’una escola valenciana. En estes tas-
ques s’aferr a ren Proa, l’Agrupació Valencianista Escolar,
l’Universitat Popular Valencianista i, especialment, la
reviscolada Associació protectora de l’ensenyança valen-
ciana, –copia de la catalana que estava funcionant des de
1899–, que tenía per objetius estatutaris:
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99Hem pogut fullejar la llista manuscrita dels llibres exposts, el numero dels quals pujava a 301.
100Vid. A.Vila, El Valencià... pp. 60-61.
101En una fulla anunciadora i en l’articul “La cultura i la llibertat” d’Emili Beüt llegim:

“Per a això interessa que tots ens preocupem de la cultura en els seus diversos aspectes,
duent al convenciment del poble la necessitat d’assolir coneiximents que servixquen per a ele-
var el seu nivell, posant de relleu la nostra personalitat”

Anagrama de l’“Associació
Protectora de l’Ensenyança

Valenciana”
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“ ...el foment de l’ensenyança valenciana en tots els seus aspectes”
“Crear, quan ho estime oportú, centres d’ensenyança a base valenciana; coo-

perar, en la forma que crega convenient, als que s’establixquen, i contribuir que
els ja existents, a base d’atres llengües, donen ensenyances d’idioma valencià i
atres de caràcter valencianesc.” 

“Publicar llibres docents o complementàriament instructius per facilitar l’en-
senyança valenciana; subvencionar la publicació d’atres que tinguen igual finali-
tat...”

“Convocar concursos per fomentar entre els valencians el conreu i coneixi-
ment de la nostra LLengua, de la nostra Literatura, de la nostra Història...”

“Fomentar la creació d’escoles valencianes a fora del País Valencià, per a
estrangers i per als valenciansemigrats; publicar gramàtiques valencianes en
atres llengües i diccionaris valencians amb l’equivalent estrangera...” 102.

Considerada de forma desapassionada l’actuacio de les distintes entitats de cara a
la propagacio de la docencia en valencià el resultat es francament decepcionant; pero
l’impacte social de tants grups i publicacions no pogue passar desapercebut per als
nostres antepassats i mereixeria la pena insistir en esta via d’investigacio; pero la pre-
mura nos fa centrar-nos en un dels corolaris de l’acort del 32 que hem de desenrollar
en les fulles que seguixen: les publicacions relacionades en la llengua i l’influencia
que reberen de Catalunya.

En aquella regio el problema legal de la llengua i l’ensenyança anava molt per
davant de les conquestes valencianes. Per lo que respecta a l’ensenyança en catala,
conseguit ya en 1931 el dret al billingüisme, no tardaren en apareixer texts escolars.
Un retall d´un periodic catala –del que no hem pogut saber el nom– corresponent al
dia 21 de setembre de 1931 ya tracta el tema de la publicacio de material docent:

“El decret sobre bilingüisme ens ha atrapat gairebè sense material escolar en
llengua catalana. A desgrat dels esforços de la “Protectora”, a desgrat d’alguns
manuals de gramàtica de la Col.lecció popular Barcino i d’alguna altra obreta
d’iniciativa particular, som encara pobres en aquesta matèria...”.

“Sens dubte, del que tenim encara més abundància és de literatura pròpia-
ment. Carles Riba en primer lloc, Soldevila, Carner, Jordana han esmerçat en la
literatura per a infants bona part de llur talent...”.

“Però vet ací que ara, l’esmentat decret de bilingüisme converteix en un possi-
ble negoci l’edició de llibres escolars catalans. ¿Qui farà, però, aquest negoci?
¿En quines mans caurà?”.

El negoci l’intentaren fer les grans editorials i, com ya estaven fent en els llibres
de lliteratura, procurant arre d o n i r-lo abastint tambe els mercats de Valencia i les
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1 0 2R e p roduccio —parcial— dels articuls primer i segon de l’“Associació”. Esta havia sorgit dins del
Centre d’Actuacio Valencianista en 1933 i tenía com a promotors a J. Reig, R. Moroder, E. Beüt, P. Asins,
E.Valor, E. Soler i Godes, J. J. Senent, etc.
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Balears. L’editorial “Barcino” estava fortament arrelada en Valencia des de pro u
abans del 32. Igualment eren coneguts entre els nostres intelectuals els llibres didac-
tics editats per la “Protectora” catalana. Aquell any “Dalmau Carles, Pla, S.A.” pre-
parà un Llibre dels infants (llibre segon) “Revisat per l’Oficina de correccions de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans” en l’intencio de distribuir-lo per les terres llimitrofes:

“Aquest llibre, l’adaptació catalana del qual tenim el goig d’oferir avui als
mestres de les escoles de Catalunya, València i Mallorca, té per principals objec-
tius:...” 103.

Editorialment cal remarcar la presunta homologacio que es fa del material; pero
politicament no era encara aconsellable tal actuacio i veem com s’amaga el malifet en
el moment d’adaptar un fullet –tipo catecisme– de la serie “Prat de la Riba” catalana
per la nostra “Protectora” que el distribuirà en Valencia. L’original porta en l’inici les
següents preguntes i respostes:

P.–”Quina és la llengua dels catalans?”
R.–”El català, idioma il.lustrat per grans escriptors segles enrera i avui.”
P.–”Es cert que alguns han motejat el català de dialecte?”
R.–”Sí, uns per ignorància, d’altres per odi, i la majoria per totes dues coses

alhora.” (...)
P.–”I què ens ensenyen la filologia i la història sobre aquest punt?”
R.–”Que el català és una de les llengües que resultaren de la diversificació del

llatí parlat a les diferents provincies de l’Imperi Romà: és, per tant, germà del
provençal, del francés, de l’italià, del castellà, del portugués; nasqué i es desen-
rotllà paral.lelament a ells, i àdhuc en alguns aspectes els passà davant...”

Mentres que la “copia” valenciana diu:

P.–”Quina es la llengua dels valencians?”
R.–”El valencià, idioma il.lustrat per els grans escriptors dels segles enrere i

de huí”.
P.–”Es cert que alguns han motejat el valencià de dialecte?”
R.–”Sí, uns per ignorància, altres per odi, i la majoria per totes les dues coses

alhora.” (...)
P.–”I què ens ensenyen la filologia i l’història sobre aquest punt?”
R.–”Que el valencià es una de les llengües que resultaren de la diversificació

del llatí parlat a les diferents provincies de l’Imperi Romà: és, per tant germà del
francés, del italià, del castellà, del portugués; naixqué i es desenrrollà paral.lela-
ment a d’ells, i àdhuc en alguns aspectes els passà davant...”

103Del “Pròlec”, signat pels editors en Girona, juny de 1931, del Llibre dels Infants. L’autor es Josep Dal-
mau Carles i està impres en Girona, l’any 1932.
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De manera pareguda es publicà, per a l’any 1936, un calendari en bloc –nomenat
“Bloc País Valencià” que era una adaptacio servil del “calendari català” iniciat en els
ultims anys i en el qual s’adaptaren contes per als menuts segons els models del
nort. 

Per una atra banda les obres de P. Fabra i dels autors lliteraris havien anat llegint-
se com a propies i, en alguns casos com el de C. Salvador, no hi ha cap dubte que
f o ren re i n t e r p retades tenint en conte la magra produccio valenciana, que es podia
reduir a les obres teatrals, el “Conte del dumenge”, la “Nostra Novel.la” i l’obra duta
a terme per “L’Estel”. Precisament es esta editorial la que, a partir de 1932 i per mig
de la serie “Quaderns d’Orientació Valencianista”, sera l’encarregada d’impulsar l’a-
p roximacio a Catalunya al publicar obres tan fonamentals per a la consecucio dels
despres anomenats “Països Catalans” com Vocabulari Ortogràfic Valencià, Ortografía
Valenciana i Morfologia Valenciana de Carles Salvador, El País Valencià de Mateu i
Llopis i La Llengua dels Valencians de Sanchis Guarner. 

Tambe Proa intentà volcar
la seua actuacio en la tasca edi-
torial; pero en poc d´exit. L’ u n i-
ca activitat divulgadora impre-
sa fon obra del “Centre
d’Actuació” que edità una serie
semanal de “Contes infantils” i
el “cato” de L.Castelló i E.
Beüt (en dibuixos de R. Te m-
prado) titulat Primer llibre per
a infants (1933) que tingue
una excepcional acollida en la
p rensa local; pero una insigni-
ficant utilisacio. La “Pro t e c t o-
ra” recolli esta tasca i continuà
la serie infantil, ara en el nom
de “Contes per a infants” i a
p a rtir de setembre de 1935 el
nou Consell directiu pre s i d i t
per Joaquim Rieta publicà un
“Butlletí” intern. En el seu
moment fon la “Conselleria de
Cultura” qui s’esforçà en man-
t i n d re la llabor; pero nomes
conec un nou titul de la serie,
que ara s’anomena L e c t u res per
a infants 1 0 4.
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104Cal destacar que, advertits de les dificultats que per als no inciats comporta la llectura de textos ver-
naculs, estes chicotetes narracions solien dur en la contraportada de les tres series unes “indicacions
ortogràfiques” per a facilitar la pronuncia i un reduit vocabulari valencià-castella, a mes de diverses biogra-
fies i frases alusives a la bondat de la nostra llengua.

Portada d’un conte editat per la “Protectora”
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3.2. CAP A L’UNITAT LLINGÜISTICA

Des del moment en que s’inicia la Renaixença llorentina, fins als nostres dies, el
tema de l’unitat dels presunts PP.CC. no ha deixat d’estar d’actualitat; pero en el pas
dels anys ha anat adoptant “entelequies” distintes i cada vegada mes ambicioses. En
uns primers moments es parlava de la similitut d’orige de les llengües catalana i valen-
ciana i els dos pobles es consideraven germans. L’aparicio de l’element politic naciona-
liste propicià un major acostament entre els elements culturals de les dos nacionalitats
( realment l’acostament quedà reduit a la part valenciana que s’enlluernà davant de l’es-
plendor catalaniste) i s’arrelà la teoria “catalanesca” de la llengua o siga que les difere n-
cies entre catala i valencià nomes residien en qüestions purament marginals, en el
fondo tot era “catalanesc”. En la postguerra i encara que els valencians re p re n g u e re n
tan prontament com els catalans el conreu de la llengua propia, quedaren cert a m e n t
e n d a rrerits en la lluita per la conquesta de les llibertats (com emfaticament s’ha dit) i
novament foren a remolc en el proces d’aculturacio “nacionalista”. Este endarre r i m e n t
i l’esperit comercial dels nostres veïns instaurà una politica de “unitat cultural” que pro-
piciarà l’entelequia denominada “Països de Llengua Catalana”, que, darrerament, es
c o n v e rti –en albirar-se el final de l’epoca franquista– en pretensions “imperialistes”, en
l’intent de donar forma als fantasmagorics “Països Catalans”, desbaratats per la Consti-
tucio espanyola; pero mai oblidats pels sectors mes “panques”, que busquen noves for-
mes d’establir d’una manera real l’utopic fet unitari de dos comunitats veïnes, idiomati-
cament i culturalment un tant proximes, per eixes circumstancies de veïnat, pero
radicalment distintes en quant a historia i personalitat.

El proces unificador que dugue a l’acort del 32 es una de les fites mes importants en
l’assuncio de l’unitat llingüistica i estava planificat com a estrategia a llarc plaç, dins de la
qual calia lluitar cap a l’homologacio de les nostres formes ortografiques, lexiques i sin-
tactiques en les propugnades pel “Institut d’Estudis Catalans”. La llarga mampre s a
adoptà una doble via d’aproximacio: Per una part els gramatics C. Salvador, Sanchis
G u a rn e r, J. Giner i els mes jovens E. Va l o r, F. Ferrer i V. Ferris completaven i perf e c c i o-
naven les bases unitaries del 32. Per una atra part les publicacions mes afins anaven
donant cabuda en les seues fulles als escritors catalans i mallorquins i facilitant les apro-
ximacions personals. La re p resa de la posguerra dins la clandestinitat facilità extraord i-
nariament esta estrategia i els “Jocs Florals” catalans itinerants, les revistes publicades
pels exiliats (les mes importants son, segurament, “Quaderns de l’exili”, “Pont Blau” i,
mes tart “Vida Nova”) i la llabor de les primeres editorials tant catalanes com valencia-
nes o mallorquines, perm e t e ren l’establiment d’un alt grau de percepcio del sentiment
unitari que envoltà –crec que sense excepcio– a tots els nostres escritors.

Entre les nostres publicacions dels anys trenta ninguna com “La República de les
Lletres” compli millor esta consigna. Subtitulada “Quaderns de literatura art i políti-
ca: València” i apareguda en l’estiu de 1934, el seu nom i la nòmina dels seus colabo-
radors (Durán, Pizcueta, Navarro Borràs, C. Salvador...)105 ya ve a dir-nos l’intencio
que li donà vida, perque fa referencia a la:

1 0 5El “Almanaque” de “Las Provincias” per a 1935 recollia la noticia en l’ingenuïtat que demostra esta nota:
“Miquel Durán y To rtajada, consecuente en sus ideales valencianistas, cada vez más arraigados, escribió un folle-
to en defensa de la personalidad catalana titulado “Catalunya té raó" y además comenzó la publicación de una
revista "La República de las Letras", port a e s t a n d a rte de sus convicciones y de la de sus adeptos." En pag. 369.
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82 “La República de les Lletres”, difusora de les “Normes”



“República literària federativa, de la qual formen part Catalunya, Mallorca,
Rosselló i València” 106.

I queda perfectament clarificat, a lo llarc de la resenyada salutacio, que:

“Amb la publicació de LA REPUBLICA DE LES LLETRES expressem la
voluntat de constituir la Confederació de Repúbliques Literàries d’Ibèria.”

“Catalunya, València, Mallorca –Balears–, Rosselló, s’uniran en una Repú-
blica Literària Federativa de la Llengua Catalana.”...)

“Afirmem que les lletres i l’art no poden deslligar-se de la vida política d’un
país. Creiem que formen part destacada, important, de la mateixa vida políti-
ca.”

“La història universal de l’art i de les lletres està plena de gloriosos exemples.”
“I als pobles que renaixen o als països que es transformen, les lletres, les arts,

la cultura enforteixen o debiliten llurs constitucions polítiques.”

I encara en la salutacio de Mallorca, que porta per titul “Unitat de la Llengua” i va
firmada per Gabriel Alomar es torna a fer referencia a:

“La unitat de l’idioma català (que) és una veritat filològica; i el criteri dels
profans no pot destruir-la.”

No pareix que facen falta mes proves per a coneixer a fondo les intencions que
mostraven els promotors; pero encara una mes pot presentar-se nomes en fullejar el
primer numero ya que en la contraportada es fa la següent indicacio:

“Adquiriu els llibres de les edicions: La República de les Lletres, L’Estel, Edito-
rial Barcino, Els Nostres Clàssics, Publicacions de “La Revista”, Fundació Ber-
nat Metge, Edicions Proa, Colla del Rosselló, Llibreria Catalònia, escrits en la
nostra llengua.”

3.2.1. L’Institut d’Estudis Valencians

En les pagines precedents hem comprovat com havien
arrelat les propostes unitaries i com anaven acostant-se a la
normativa fabrista; pero encara no passen de ser l’acceptacio
personal que fan la major part dels escritors a l’hora d’ex-
pressar per escrit les seues idees i en cap moment es mani-
festa ni tan sols l’intent de fer-les “oficials”, mampresa que
porta a cap l’Institut, creat en febrer de 1937 pel conseller de
Cultura del Govern Valencià, Francesc Bosch Morata.

106Salutacio que encapçala el primer nº 1 que du per titul: “Confederació de Repúbliques Literàries d’I-
beria”, pag. 3. Este numero correspon als mesos de juliol-setembre 1934. 83

Anagrama del “Institut
d’Estudis Valencians”
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Si be l’intencio que dugue a la creacio del I.E.V. era copiar el model catala per a
que coordinara tota l’accio cultural que estaven duent a terme distintes i renovades
entitats en total autarquia, l’intent no logrà dur endavant quasi ningu dels objetius
p revists per falta de mijos i per les circumstancies beliques del moment durant el
curt periodo de funcionament107.

Per lo que respecta a la Seccio llingüistica, encomanada a J. Bruñé Pérez en la
part politica i a C. Salvador en la administrativa (un dels administratius era E. Beüt,
que ha conservat part del treball dut a terme), cal parlar d’un clar recolzament de
l’ensenyança de la llengua seguint, llogicament, les teories de C. Salvador, qui, d’im-
mediat, publicava de nou el text de la O rtografia Va l e n c i a n a en el que afegia un
a d v e r timent que pot considerar-se nova fita en el proces de normalisacio de la
llengua:

“Cal remarcar d’una manera ben clara en presentar esta edició, que l’Orto-
grafia que expliquem en les lliçons següents és conforme a les Normes que foren
aprovades en 1932 per tots els poetes, escriptors, publicistes i gramàtics del País
Valencià. No hi ha, en valencià, atres Normes que aquelles, les publicades a les
pàgines del Vocabulari ortogràfic Valencià, on s’inserixen totalment, firm a d e s
per les personalitats, entitats i editorials que les avalaren. Estes Normes són les
més modernes, completes i científiques del llenguatge valencià.”

“L’Institut d’Estudis Valencians, creat pel Consell Provincial Valencià a pro-
posta del conseller de Cultura, senyor Francesc Bosch Morata, adopta oficial-
ment este Normes ortogràfiques, com foren adoptades per l’Ajuntament de Valèn-
cia, esdevenint per açò mateix “Normes oficials i úniques”.

“No hi ha, doncs, atra ortografia valenciana que l’oficial.”

“I bé; una de les Seccions de l’Institut d’Estudis Valencians és la Filològica, la
missió de la qual és estudiar en tots els seus aspectes el nostre idioma. Els mem-
bres d’esta Secció Filològica (lingüistes, filòlegs, gramàtics i literats) reformaran,
pel temps, si cal, com ho fan totes les Acadèmies de la Llengua del món, aquells
punts ortogràfics i gramaticals que deguen ésser reformats segons els estudis cien -
tífics aconsellen, sense oblidar el parlar popular i el col.lapse de segles que la nos-
tra llengua patí, durant els quals, per la porta de l’atuïment, es filtraren multi-
tud de castellanismes.”

Com veem en el “prolec”, signat pel mateix C. Salvador en març de 1937, l’Insti-
tut s’atribuix les funcions propies d’una Academia de la Llengua i deixa en les
seues propies mans –no coneixem un atre gramatic en la Seccio Filologica, de la
que era responsable– la decisio d’adoptar els canvis necessaris. I encara que la
força oficial no fora massa gran en aquells moments de canvi del signe belic, el fet
es que, en el futur la qüestio ortografica i, per extensio, la gramatical, quedava fixa-
da i oficialisada.
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107El 30 de juny de 1938 el “Consell Provincial” anunciava el tancament de les activitats per falta de

presupost.



Una atra de les tasques dutes
a terme per l’Institut fon la re a l i-
sacio d’un curs per corre s p o n-
dencia, que s’anunciava per car-
tes personals signades pel
Conseller i el Comissari d’En-
senyança el 1 d’abril del mateix
any i dirigit per C. Salvador, que
acabava d´elaborar-ne un de
M o rfologia en XXIII lliçons des
de la “Associació Protectora” i
un atre de Gramatica en el Cen-
t re de Cultura Va l e n c i a n a .

La carta-convocatoria anava
escrita en estos termens:

“A... Distinguit company:”
“Per la present acompanye

butlletí d’inscripció per al curset
d’idioma valenciá per corre s-
pondencia que organisa esta
Conselleria de Cultura, per si
vos interessa ampliar els vostres
estudis. Dit curset començarà
en breu i serà anunciat oportu-
nament,”

“Interessada esta Conselleria
en la divulgació de la cultura de
tota mena, seria per a nosatres
una satisfacció poder-vos comp-
tar entre nostres alumnes.”

“A les vostres noves resta. Salut.”

Realment no sabem si el Curset s’arribà a impartir. Lo que si pareix mes docu-
mentat es el treball d’investigacio que s’inicià en la Seccio, el qual estava centrat en la
recollida de fonts lexiques dels distints racons del Regne en l’intent –no conseguit en
definitiva– de preparar un diccionari valencià del que hem pogut trobar diverses
coleccions de fiches i llistats.

3.2.2. La represa de la posguerra

Mentres l’Institut s’afanava en recollir les mostres dels parlars valencians, les tro-
pes del general Franco s’acostaven a les terres valencianes. Uns mesos mes tart, en
abril de 1939, a l’acabar la guerra, la nostra llengua escrita quedava marginada i prac- 85

Anagrama del “Institut d’Estudis Valencians” i portada
del Reglament interior
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ticament proscrita al temps que la re p re s s i o
politica i cultural fea malbe tot l’esforç que
havia propiciat la flamerada valencianista de
l’ultima decada.

Josep Ballester ha estudiat els 20 anys de
penuria i obscuritat que transcorren entre el
final de la guerra i el “renaiximent” propiciat
per diverses editorials valencianistes i la
publicacio de la revista “Sicania”1 0 8 i ad ell
haurem d’acodir per a reproduir els aspectes
generals i seguir les fites principals; pero cal,
abans, fer una precissio: No es pot parlar
d´aniquilacio sistematica dels signes de la
valencianitat, senzillament perque el valencia-
nisme, com a tal opcio, no havia segut separa-
tiste. Es pro h i b i ren les manifestacions de la
llengua perque es tractava d’una decisio gene-
ral per a les llengües regionals; pero es per-

meteren manifestacions lliteraries que no resultaven perilloses com la reedicio dels
classics o la publicacio de poesies. Tambe es permete la represa de les activitats del
C e n t re de Cultura Valenciana, aixina com la reanudacio de les tasques tradicional-
ment dutes a terme per Lo Rat Penat (Jocs Florals, velades poetiques o “els glorio-
sos”) i les falles o els “Milacres de Sant Vicent” que, en el cas de dos altars, encara
pogueren representar-se en el mateix 1939, a penes unes semanes despres de l’entra -
da de les tropes “nacionals” en la capital109.

“Es evident que un dels objectius principals de l’alçament dels militars va ser
l’esfondrament de tot allò que tingués alguna relació amb la recuperació de les lli-
b e rtats nacionals dels pobles de la península. I la llengua n’és l’eix fonamental”.

Pero a l’estar motivada la repressio en l’actuacio independentista, aquella no va
ser igual en tots els territoris de la peninsula i, mentres en Valencia despres dels pri-
mers anys de la posguerra, la Senyera fon consentida i inclus arribà a rebre honors,
en Catalunya o els Païs Vasc les banderes propies eren prohibides. En lo que respec-
ta a la llengua:

“Cal comentar, però, que la re p ressió... duta a terme pel nou estat, era difere n t
segons la realitat sòcio-nacional de cada territori. Això es percep d’una manera
p rou evident en cadascun dels territoris dels Països Catalans. En el cas del Princi-
pat, la re p ressió fou impressionant. La llengua, i qualsevol símbol o manifestació
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108Ballester J., Temps de quarantena (1939-1959), Valencia, 1992, “Quaderns 3 i 4”.
1 0 9El “Almanaque” de “Las Provincias” dels anys posteriors recull diverses composicions poetiques

vernacules, entre elles algunes premiades en els Jocs Florals. Llogicament no podia haver cap prohibicio
sobre l’us intim i personal de l’idioma propi i es coneixen varies composicions del moment, que han reco-
llit, a mes de Ballester, diversos articuls apareguts en els ultims anys com “Poesia franquista valenciana
(1939-43)” en “Caplletra” nº 5 (1988).

Anagrama de “Lo Rat Penat”



de catalanitat eren prohibits: de la sardana als Jocs Florals o la senyera. La situa-
ció al País Valencià era distinta. Ni el grau de consciència nacional ni el desenvo-
lupament cultural del valencianisme, en la pre - g u e rra i en la guerra, foren tan
i m p o rtants perquè les autoritats el tinguessen com a perillós...” 1 1 0.

Els resultats i les conseqüencies d’elles derivades podem agru p a r-les d’esta manera:
–La produccio lliteraria quedà drasticament reduida i centrada en motius pura-

ment folclorics o localistes. Al mateix temps part de la produccio publicada i la major
part de la que resta inedita no conseguix la depuracio ortografica dels anys anteriors
al faltar tot tipo d’ensenyança. La major part dels autors que havien participat en les
tasques editorials de la preguerra (Bayarri, Almela i Vives, Ortín, Caballero Muñoz,
Asins, Durán, els germans Casp, el P. Rubert, etc.) si que mantenen la normativa de
Castello. Aço durà a una nova distincio entre escritors “cults” ( uns “ratpenatistes”,
uns atres integrats en el grup “To rre” i encara un tercer grup d´automarginats o
empresonats) i els “populars”.

–Bona part dels intelectuals compromesos han de fugir a l’exili. Alguns d’ells que-
den fora del camp lliterari per a sempre (Bosch Morata i, especialment els refugiats
en França com E. Gómez Nadal o els germans Castanyer). Uns atres (exiliats en
Cuba, Argentina, Brasil i, especialment, Mexic) tingueren un paper rellevant en la
re p resa lliteraria de la posguerra i no certament per les seues obres, sino per la
decantacio que novament sofriren i l’ajuda que otorgaren a la consolidacio de la teo-
ria dels “Països de Llengua Catalana”.

–Els exiliats catalans en America pogueren mantindre apretats lligams tant entre
ells com en la Peninsula i atragueren a la seua empresa els esmirriats nucleus de
valencians i mallorquins. D’esta manera la “llengua catalana” en l’exili tingue una
doble manifestacio que permete no solament la propia subsistencia sino el naiximent
i creixença de nous conreadors de la llengua estandart: com ho proven les revistes
editades i difoses en Argentina, Brasil, Cuba i Mexic i els Jocs Florals catalans itine-
rants (complementats a sovint per distintes convocatories de premis lliteraris).

3.2.3. El proces “pancatalanisador”

En esta unio “accidental” d’escritors de les distintes regions “catalanes” trobem els
fonaments de l’actual proces pancatalanisador, rao per la qual haviem començat la re v i-
sio i el buidat de la revista “Pont Blau”, potser la mes important de les editades des de
l’exili i en la que escriviren habitualment Joan Fuster, J. Mascarell, V. Casp, Ern e s t
M a rtínez Ferrando, Josep Iborra, Enric Valor i E. Soler Godes que pareix ser l’encarre-
gat de seleccionar i enviar “material” publicat en Valencia per a la seua re p u b l i c a c i o1 1 1.
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110Ballester, J., op. cit. pp. 24 i 26.
1 1 1“Pont Blau” s’editava mensualment en Mexic, D.F. i començà en l’any 1952. Recollia noticies referides a

“Literatura, Arts, Informació”. Esta dispersio provoca queixes dispars com es reflectix en l’editorial del nº 12.
“De tant en tant, però, som informats que algun lector desaprova la línea que ens hem

traçat. La desaprovació, si ve de l’interior dels Països de Llengua Catalana, és motivada per
alguna nota de matís polític que el lector creu que hauríem fet bé d’evitar; si ve d’algun expa-
triat, es deu al caràcter “excessivament” literari de PONT BLAU” 
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“Pont Blau” te com a objetiu, a mes de mantindre la cohesio dels expatriats, pro-
moure la consolidacio dels “Països de Llengua Catalana”, com es manifesta en multi-
tut d’ocasions:

“Sembla, a jutjar per les cartes que ens arriben d’arreu, que dels diversos
mòbils que inspiren la publicació de Pont Blau, dos, reiteradament expressats en
els nostres editorials i visibles en el conjunt dels textos, han tingut, de manera
particular, una bona acollida entre els amics lectors: l’un, la unió dels Països de
Llengua Catalana; l’altre, l’aspiració a un règim de llibertat i a un estat de
tolerància i comprensió entre la nostra gent...” 112.

Esta mampresa ya va ser començada per la
“Renaixença” i desfigurada per la politica segons
apuntaven les editorials dels nº 6 i 7 (febrer i març
1953); pero es ara quan es veu factible:

“La missió que la nostra època imposa als escrip-
tors catalans té multiples aspectes; però un dels més
i m p o rtants és el de la unió dels Països de Llengua
Catalana, objectiu dels homes de la Renaixença, que
després va ser deixat de banda per les incidències de
la política. Quan de València i de les Balears s’aixe-
quen les veus dels escriptors catalans d’aquells països
per a reclamar la unió, fóra un crim que els escrip-
tors del Principat seguissin fent el sord com els
escriptors i els polítics de les generacions que ens han
precedits, i persistissin en un isolament que ha oca-
sionat a la nació prejudicis tan greus.” 

“La unió literaria, un fet que es constata en les
pàgines de Pont Blau –com s’ha constatat abans en
les pàgines d’alguna altra revista de l’exili– ha de ser
la base de la unió política, a la qual s’adreça el pen-
sament dels patriotes que s’adonen que vivim una
cojuntura històrica favorable. I aquesta unió avuí
depèn més dels escriptors del Principat que dels de
València i les Illes, que han ocupat ja el seu lloc” 113.

Impressionant resulta este ultim document per
la claretat en la qual expon les finalitats imperialis-
tes d’alguns grups catalans que des del “Omnium
Cultural” intentarien, en anys posteriors, i re f e r-
mats per elements interns, la consecucio dels
nomenats “Països Catalans”.
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112Editorial del nº 8 de “Pont Blau”, pag. 97 (abril 1953).
113Editorial del nº 6 de “Pont Blau”, pag. 33 (febrer de 1953).

“Pont Blau”, revista editada per
exiliats catalans en Mexic (1953)



En “Pont Blau” trobem, igualment, abundants referencies a la que sería una atra
de les aines mes utilisades –en l’exterior– per al renaiximent de la llengua: els Jocs
Florals i els premis lliteraris, que per l’incentivacio economica i el prestigi que en
certs circuls donava, va captar –des de 1947 i especialment en la decada dels 50, el
t reball investigador i poetic dels autors que començaven a destacar o inclus ya
havien alcançat un cert prestigi en estos moments: els germans Casp, Andrés Este-
llés, J. Fuster, María Beneyto, Sanchis Guarner...114

Pero els dos ultims temes citats han segut darrerament investigats a fondo per 
S. Cort é s1 1 5 qui ha donat, en un farcit volum, una aclaridora visio del mon lliterari
dels intelectuals valencians exiliats, aixina com els seus contactes, en els que mante-
nien la “resistencia” interior; i fa innecessaria l’insistencia en el tractament de l’apar-
tat. Tan sols una mostra d’aquella realitat tan potent com desconeguda fins ara:

“El present treball s’ha nodrit, en part, de les revistes editades pels catalans a
les Amèriques. I no únicament perquè emplenaren moltes de llurs pàgines amb
aportacions d’escriptors valencians sinó perquè van posar també un èmfasi espe-
cial a publicar notícies sobre els moviments i activitats patriòtiques valencianis-
tes de fora i de dintre del país. Les gasetes dels “Quaderns de l’Exili”, “La Nostra
Revista”, el “Pont Blau, etc., constitueixen un valuós arsenal d’informacions grà-
cies a les quals coneixem l’existència d’emissions radiofòniques en vernacle a
Cuba o la participació a Colòmbia d’intel.lectuals valencians en cicles de con-
ferències sobre els Països Catalans. Són generalment reportatges molt breus que
valen, però, com a referència, com a testimoni i com a peces d’un trencaclosques
que altrament hauria estat ben difícil de recompondre...” 116.

La represa interior, el debil glatit del quefer poetic (perque en els primers anys no
cabia un atre treball en valencià) en la llengua vernacula tambe ha segut estudiat
recentment en dos cuidats treballs: el ya nomenat de J. Ballester i el dut a terme per
un grup de clercs (o del seu entorn) baix el titul comu de “Qüestions de vida cristia-
na”117. En els primers anys de foscor intelectual no solen abundar les referencies a
Catalunya i trobem una certa diversitat en l’us dels accents i la separacio de paraules;
pero en botar el mig sigle i prendre vol l’impuls editorial comprovem com la major
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114Els Jocs Florals es reemprengueren en Valencia encara en 1939; pero les obres premiades tenien
practicament nula difusio i tampoc atraïa als nous rapsodes l’estil llorenti que “imponia” Lo Rat Penat.
E n t re els premiats en la Flor Natural en els primers anys tenim a J. Monmeneu, P. Asins, P. Alcón, E.
Durán, R. Andrés Cabrelles, B. Artola y F. Almela i Vives. Entre els autors que publiquen en el “Almana-
que” de Las Provincias d’eixos anys tenim a Lolita Soriano, J. Mª Olmos, J. Calatayud Bayà, E. Durán, M.
Domínguez, entre uns atres.

Els Jocs Florals en llengua catalana iniciaren en 1941 les convocatories en l’exili. Es conegut que X.
Casp guanyà la “Flor natural” en els de Perpinya (1950) i l’Accessit a la Viola d’Or i Argent en Toulousse
(1952).

115Cortés, Santi, El valencianisme republicà a l’exili, Generalitat Valenciana, Valencia, 1993.
116S. Cortés, Op. cit. pag. 20.
117Qüestions de vida cristiana. L’església en la cultura valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montse-

rrat, 1994. Entre els autors tenim a A. López Quiles, M. A. Manchano, V. J. Escartí, A. Colomer (que anali-
sa des del punt de vista religios les tres publicacions valencianes dels anys 50-70) i A. Ferrer. Cal insistir
en el concepte que defenen estos autors no sols pels escrits deguts a estos “clergues” sino tambe per l’in-
fluencia que tingueren sobre personages com C. Salvador , J. Fuster i el seu amic Fermí Cortés.
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part dels nostres autors, per no dir la quasi totalitat d’ells, per damunt de les diferen-
cies ideologiques, ha acceptat el “dogma” de l’unitat de la llengua i utilisen, conscient
o inconscientment, la normativa fabrista encara que mantinguen i defenguen el nom
de llengua valenciana.

Un pas posterior sera el de trencar en la tradicio del nom i parlar de “catala” pur i
clar. Este nou escalo no es pot trobar com un fet en si mateix, perque no es tracta
d’un acort ni d’una decisio publica, sino que es fruit d’actuacions personals, potser
induides; pero individuals que nomes coneixem en les seues posteriors manifesta-
cions impreses. Es tracta d’un canvi –perque tots els autors implicats han usat abans
el terme “valencià”– que podem trobar llegint les obres de Fr. B. Rubert, Fuster,
Estellés, Sanchis Guarner, Valor o Ferrer Pastor; pero resulta molt mes ostentos en
els tres ultims.

L’obra primerenca de Sanchis Guarner L a llengua dels valencians es de sobra
coneguda. Tambe te, darrerament, una certa difusio la Gramàtica valenciana publi-
cada originalment per “Torre” a principis de 1950 i reeditada per Altafulla en 1993.
En estes i prou ocasions mes, D. Manuel no tingue inconvenient en parlar de “llen-
gua valenciana”; (com tampoc en tenía Francesc de B. Moll en el prolec); pero de
tots es coneguda la defensa que des de la mateixa Facultat de F. i Lletres i des del
I.C.E. va fer del català i de la seua imposicio en Valencia. Tenía clar que tot era
“Qüestio de noms” com apuntava el famos fullet de J.Fuster i en cada moment calia
fer us del nom mes adequat a les circumstancies. En parlar del “domini lingüístic” en
la Gramàtica venia a dir-ho:

“Encara que per raons polítiques s’accepte la denominació de Llengua Valen-
ciana, nom que ja té precedents en els nostres clàssics, això no vol dir en cap
manera que la llengua dels valencians siga una cosa distinta, sinó una mera
modalitat regional, de la mateixa llengua parlada a Catalunya, Mallorca i atres
indrets.”

“La unitat de la llengua era admesa sense discussió pels nostres avantpassats,
els quals l’anomenaven Llengua Llemosina, denominació del tot inaceptable per
raons científiques, i pel qual motiu és coneguda hui internacionalment amb el
nom de Llengua catalana amb justificades raons històrico-geogràfiques” 118.

Francesc Ferrer Pastor es un excelent lexicolec que, darrerament està entrant en
el camp mes propiament gramatical i en l’ajuda de la Diputacio i de la Generalitat pot-
ser passe a l’historia com a lliterat. Els seus treballs mes coneguts son recorrents del
mateix tema: Vocabulari-Diccionari i sempre manté el nom de “valencià”. En la pos-
guerra i segons S. Cortes, era l´encarregat de conectar els exiliats en Cuba en els
elements catalanistes de Valencia i tambe el trobem, en un primer moment, com a
professor dels Cursos de Lo Rat Penat a l’entorn de C. Salvador.

El primer diccionari que publicà era el Diccionari de la Rima (entre 1953-56), des-
pres aparegue un menut Vocabulari Valencià-Castellà en “Sicania” (1960) i diverses
ampliacions i reedicions del mateix (“Castellà-Valencià”, (1966) “Va l e n c i à - C a s t e l l à ”

90 118Sanchis Guarner, Op. cit. pag. 47.



(1970) i mixte) que s’han completat en el Diccionari de 1985. En tots els tituls manté
la denominacio “valencià”; pero aixo es simplement un ardit per a no espantar a la
gent. Ho veem explicat en el prefaci del Vocabulari Valencià-Castellà del qual va ser
tambe impressor i editor:

“Una vegada més hem anomenat “valenciana” a la portada del llibre la llen-
gua autòctona de la major part del País Valencià.” 

“ (...) El poble valencià, de molts anys ençà... No admet la denominació
“catalana” per a designar la llengua que parla, i denomina “valenciana” la
peculiar forma d’expre s s a r-se en llengua “catalana”. Sense la denominació de
“valenciana” a la portada del llibre no s’empassa la píndola d’una normalització
lexicogràfica i ortogràfica. I la píndola ha d’estar voltada de matèria agradosa
per tal que no resulte revulsiva. Aquesta es la raó, i no altra, del gentilici deno-
minatiu de la portada. Afortunadament els universitaris i la gent culta no lliga-
da a interessos estranys no refusa la denominació escaient i es va creant a poc a
poc un clima de reconeiximent d’uns fets històrics i lingüístics innegables que cre-
aren la nostra personalitat”.

“(...) Cal no astorar-se, doncs, catalans estrictes, per una denominació dual
d’una llengua que és de tots, vostra i nostra, valenciana i catalana, dues parau-
les sinònimes que tenen, en aquest cas, igual significació. El temps, que va crear
el problema, arreglarà també les coses. N’estic convençut.”

Enric Valor es un atre dels escritors vius plenament recompensats per la fama i el
poder. Es eminentment un bon narrador; pero els seus treballs mes valiosos potser
siguen els d’investigacio llingüistica. La flexio verbal i, especialment les gramatiques,
han tengut forta influencia sobre els nostres estudiants. 

Home de fermes conviccions, lluitador en la propagacio de la llengua en l’Alacant
de la epoca republicana, colaborador tambe de C. Salvador en els primers Cursos de
Lo Rat Penat i partidari de l’unitat de la llengua, encara titula Curso de lengua valen-
c i a n a al manual que publicà en 1966 per a castellaparlants i utilisa el circ u m l o q u i
“nostra llengua” en el text que nomena M i l l o rem el llenguatge, que li publiquen
“Gorg” i “3 i 4” en 1971. En un nou text de 1973, tambe per a castellaparlants i igual-
ment promogut per “Gorg” i “3 i 4” fa el canvi i el titula Curso medio de Gramàtica
C a t a l a n a. En els dos texts en castella trobem una “Nota preliminar” explicant “El
nombre de la lengua”. En el primer escriu:

“Por razones culturales, demogràficas, geogràficas e històricas, este idioma es
conocido y estudiado universalmente como “lengua catalana”. No obstante,
hemos adoptado para este Curso el sinónimo “lengua valenciana” respondiendo
a una larga y fuerte tradición del País Valenciano”

Pero en el segon –pot ser, en part, per les pressions editorials– explica:

“Por diversas razones que más adelante detallaremos, el idioma que vamos a
estudiar en este Curso Medio es conocido universalmente como Lengua Catala- 91
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na. Aparte de la enseñanza que se da de este idioma en el País Valenciano, en
las Baleares, en el Principado de Cataluña y en Andorra (donde es la lengua ofi-
cial), actualmente son cincuenta las Universidades extranjeras que cuentan con
cátedra de catalán...”

“Para nosotros es familiar y tradicional el nombre de “valenciano”, que, en
puro rigor científico, se usa para designar la variante catalana hablada en el
País Valenciano. Con esta denominación nos hemos referido también durante
años, aunque con menos rigor científico, al catalán literario cultivado por los
valencianos”
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4. UN NOU RENAIXIMENT





En els primers dies del mes d’abril 

“El capitán general Aranda visitó Lo Rat Penat. Tras una salutación del pre-
sidente, señor Casanova Dalfó, leyeron poesías los señores Monmemeu, Asins,
Morante y Ortín, y pronunció un discurso el señor Calatayud Bayá. El general
Aranda pronunció sentidas palabras de cariño a Valencia”

segons conta el “Almanaque” de “Las Provincias” de 1940 (pag. 178).
S’obria una nova etapa en el valencianisme en la que calia començar practicament

de zero perque, dispersats els antics escritors i desaparegudes la totalitat de les edi-
torials i publicacions119, la nostra llengua quedava reduida a l’intimitat del goig perso-
nal i als aspectes folclorics, com els llibrets de falles i la part poetica de les poques
revistes falleres i programes de festes locals que eixiren en els primers anys1 2 0.
Inclus les re p resentacions teatrals en llengua vernacula foren prohibides i segons
Simbor fins al 1946 no s’iniciaren de nou estes representacions121.

En un informe anonim que tenim a ma (tret de l’entorn de Lo Rat Penat i datable
a mijan dels anys xixanta) es llig en l’epigraf “Movimiento Editorial”:

“El movimiento editorial en lengua valenciana aunque no muy extenso,
alcanza cierta importancia y cada día se publican más libros y su presentación
es más cuidada.”

“ Varias son las editoriales dedicadas a tal finalidad, siendo de mencionar
Editorial To rre, cuya serie más destacada es la “Col.leció Espiga”, que lleva
publicados más de 50 volúmenes; Sicania Editora, que también excede del
mismo número; Ediciones valencianas L’Estel, que en su nueva etapa publica
cuatro series: de erudición y sintaxis, de creación literaria, de autores noveles, y
de refundiciones, reediciones y antologías; Col.lecció Garbí, que acoge principal-
mente autores jóvenes; Lletres Valencianes, con variada producción; y bastantes
volúmenes que sin formar series ni colecciones, van publicandose, generalmente
por los mismos autores o entidades.”
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1 1 9Nomes quedaren aquelles publicacions no estrictament lliteraries com les revistes falleres i els
bolletins del “Centre de Cultura” i de la “Castellonenca”. El “Almanaque” de “Las Provincias” redui; pero
no eliminà la poesia valenciana i Lo Rat Penat intentà reiniciar la revista del mateix nom en un numero
necrologic dedicat a J. Monmeneu en juny de 1942. 

Les condicions adverses per al conreu de la lliteratura era, mes que la falta de escritors, lo que impe-
dia la represa. Entre els autors de cert renom que permaneixien en Valencia estaven: Bayarri, N. Primitiu,
Asins, Monmeneu, Ortin Benedito, R. Andrés Cabrelles, Almela i Vives, R. Sanmartí, Caballero Muñoz,
Carreres Zacarés, E. Durán, C. Salvador, Gayano Lluch, M. Domínguez, Vicent Casp, X. Casp, Morante
Borras... 

120L’ingeni valencià permete introduir la nostra llengua en alguns anuncis publicitaris fent-los en llen-
gua vernacula, cosa que, per una atra part, tampoc era nova perque aixina mateix la trobem en les publica-
cions dels anys 30.

121El primer sainet era Crusigrama familiar d’Enric Beltran i Alfret Sendin Galiana. No obtingue un
gran exit; pero si el consegui l’obra següent, la famosa Cotorra del mercat. Del llibre Qüestions de vida cris-
tiana, pag. 43.
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“Historia, literatura, filología, poesía y religión son los temas más generaliza-
dos, siendo de notar la preferencia del público por los libros dedicados al estudio
de la lengua valenciana”

No era ya tan curta la produccio en vernacul perque en 1957 s’havia intentat fer
una exposicio en la produccio dels ultims 20 anys i encara que per culpa de la “riuà”
mai s’arribà a recollir el material, si coneixem el catalec manuscrit que es tenía pre-
parat i el numero d’obres anotades es verdaderament llarc. Naturalment en els anys
quaranta, que es quan comencen a treballar les editorial que resenyem, la produccio
era minima.

4.1. EDITORIAL “TORRE”

Encara en el mateix 1939 es fundava l’editorial “Torre” pel tandem Miquel Adlert
i Xavier Casp a partir d’unes reunions d’antics membres de “Acció Nacionalista
Valenciana” que acodien a casa del president José Vila Cabanes. Ballester conta
aquells primers moments, la visita a Govern Civil per demanar el corresponent per-
mis editorial i l’incorporacio de nous membres ad estes tertulies, que acabaren fent-
se lliteraries i en casa d’Adlert. El fet d´incorporar-se Casp a la mili (novament) i els
entrebancs de la censura retardaren l’aparicio del seu primer llibre, que donava prin-
cipi a una important tasca editorial i duya el nom ambigu de Volar,que es ya de 1943.
En anterioritat lo unic que s’havia pogut fer era imprimir una serie d’estampes de96
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devocions valencianes que portaven una estricta explicacio en valencià i que fore n
repartides entre els “col.laboradors” i tambe deixades en l’esglesia de forma amaga-
d a1 2 2. En 1945 s’imprimia el segon volum: La inquietud en calma, tambe de Casp,
mentres que la coleccio, en prosa, “L’Espiga” no podia iniciar-se per motius de censu-
ra fins a 1949. Es tractava de l’obreta de Josep Sanç Moia Raïmet de pastor a la que
s e g u i ren el recull poetic de Fuster Ales o mans i el primer volum de les R o n d a l l e s
valencianes de E.Valor. En el nº 5 s’iniciaven els estudis en el primer dels rius des-
crits per E. Beüt: Camins d’Argent (El Turia).

Ballester al donar la llista d’assistents a les tertulies nos fa reflexionar sobre dos
aspectes controvertits. Per una part, la quantitat i qualitat dels valencianistes, d’am-
plissima gama ideologica, que alli s’aplegaren de nou en un caliu de fervor patrio-
tic123. Per una atra, els estrets vinculs –en tantes ocasions naixqueren verdaderes i
perdurables amistats– que unien en la semiclandestinitat les personalitats de Valen-
cia en les de Catalunya i Mallorca i pro p i c i a ren no a soles l’integra acceptacio del
concepte unitari de la llengua sino tambe la progressiva implantacio d’un variat lexic
estandart:

“La tertúlia augmentà el nombre de membres: Rafael Ferreres, el Pare Ber-
tran, Carola Reig, Ricard Santmartí, Enric Va l o r, alguns components de la
generació de 1930 com Almela i Vives, Maximilià Thous i Soler i Godes. A poc a
poc, comencen a assistir-hi els més joves: Joan Fuster, Jaume Bru, Rafael Villar;
més tard Vicent Andrés Estellés i María Beneyto. A més de les tertúlies dels
dimarts, si venia alguna personalitat de fora del país o es feia alguna presenta-
ció d’algun escriptor, se celebraven reunions extraordinàries. Es el cas d’alguna
com per exemple la visita de Francesc de Borja Moll, quan deixaven venir
Manuel Sanchis Guarner de Mallorca, la visita a València de Carles Riba o
algunes presentacions i lectures. També la primera lectura de poemes de Joan
Fuster es féu en una reunió extraordinària el 26 de novembre de 1947. La pre-
sentació anà a càrrec de Casp i l’assistència de tots els sectors del valencianisme
fou bastant nombrosa...” 124.

“Les dificultats per traure una revista lliteraria tambe foren grans, la censura
denegava sistematicament tots els proyectes que estaven fent des de 1941 i, ya en
1948, es decidi traure al carrer sense permis “Esclat”, que era bimensual i de la
que nomes se’n tiraren tres numeros i en tirades de tan sols 150 exemplars.
Tenia la pretensio de ser una revista total en quan abarcara totes les manifesta-
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1 2 2Segons J. Salvador López Ve rdejo, en l’introduccio a la Antologia Poetica publicada pel Consell
Valencià de Cultura, les estampetes son posteriors a l’aparicio del llibre Volar.

123Esta opinio no concorda totalment en la que expressa Ballester al parlar de la revista “Esclat” (pp.
113-114):

“Esclat, al menys pel que podem veure en els seus tres únics números, no té cap vincula-
ció amb els mestres supervivents de les generacions anteriors... els col.laboradors pertanyen a
les promocions més joves, llevat d’alguna excepció com Vicent Casp. Contràriament al que es
va esdevenir al Principat, al País Valencià el reagrupament dels intelectuals es féu, més o
menys, per generacions. La generació vella, entorn de tertúlies i Lo Rat Penat. La més jove,
al voltant de l’editorial Torre”.

124J. Ballester, Op. cit. pag. 82.
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cions artistiques, moderna al intentar posar als escritors al dia de les novetats
e x t r a n g e res i normalisadora en el sentit de depurar la llengua i acostar-la al
e s t a n d a rt que predica Sanchis Guarn e r, del que, per cert, en 1950 l’editorial
publicà la “Gramàtica Valenciana”.” 

4.2. “LLETRES VALENCIANES”

L’editorial creada per Ricart Santmartí en 1948 estava vinculada a la revista fallera
“Pensat i Fet” i dirigida pel seu creador i per C. Salvador. Publicà una vintena de tituls,
e n t re ells la primera edicio de la Gramàtica Va l e n c i a n a de Carles Salvador, que serv i-
ria molts anys com a llibre de text dels Cursos de Lo Rat Penat; el conegut E u c o l o g i .
L l i b re del bon cristià del retor de Rocafort Mn. Sorribes, i el Diccionari Va l e n c i à i de la
R i m a de F. Ferrer Pastor1 2 5, a mes d’un manoll de llibres poetics, a sovint pro l o g a t s
per C. Salvador, en els quals alguns han trobat un canvi d’image en el seu quefer llite-
rari i una oposicio a la forma d’entendre la poesia pel grup de “To rre ” .

4.3. “SICANIA”

Encara que tant “To rre” com “Lletres Valencianes” no
poden considerar-se com a “empreses comerc i a l s ”1 2 6, si
e ren editorials elitistes, dirigides per i per a intelectuals i
lletraferits i que busquen un llenguage cuidat, classic i
catalanisat en el seu lexic. “Sicania”, fundada i dirigida
per N. Primitiu en 1954 es una atra cosa, busca per
damunt de tot la propagacio i difusio del valencià pel
poble pla i fa una intensa i realista campanya comerc i a l
en biblioteques publiques i associacions culturals bus-
cant la participacio en l’empresa de tots els que es sen-
ten valencians. En un fullet de propaganda demanava:

“Digau-nos senyes de possibles lectors que conegau per
tal d’enviar-los propaganda i nos ajudareu al re c o b r a-
ment de la Cultura Valenciana. No importa si fins ara
han estat indiferents a la Nostra Cultura, quan se n’ado-

nen ja treballaran de ferm per a expandir la Literatura i Ensenyança Nostres,
que són també llurs. I vós, fareu un acte meritori de civisme”.

A pesar d’este esforç (soportat en lo economic exclusivament pel propi D. Nico-
lau) les edicions no sobrepassaven el miler d’eixemplars, perque com escriu en nota
autografa, dirigida a E. Beüt:
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125L’obra, en la que va colaborar a fondo J. Giner, aparegue inicialment –1953– en fasciculs i s’acabà
d’imprimir en 1956. 

126Editorial Tor re distribui un catalec al editar el nº 25 de la colecció “L’Espiga” en el que difonia el
següent mensage: “Editorial Torre ¡no és una empresa comercial sinó una obra cultural!”.

Anagrama de l’editorial
“Sicania”



“He pensat que de Nostres Faulelles IV, V i VI, no es tiren mes que mil eixem-
plars, perque ja no sé on tirar més llibres”.

El seu fondo editorial arribà als cinquantados volums, repartits en diverses colec-
cions (solien fer-se a demes tirades en paper especial) i la revista i un calendari
valencià del mateix nom. Del seu catalec recordem el Vocabulari Valencià-Castellà de
Ferrer Pastor, l’obra postuma de C. Salvador Parleu bé!, les Obres valencianes comple-
tes de V. W. Querol, la Antologia poètica de Llorente que havia preparat C. Salvador, els
quaderns de bojaca Nostres Faules i una serie de narracions i reculls poetics d’autors
del moment com X. Casp, J. Valls, J. Valor, Mª Ibars i B. Civera.

En juliol de 1958 va traure la revista del mateix nom i subtitulada “revista men-
sual, local, regional, sumario i guia de la cultura valenciana” en la que la llengua ver-
nacula, per exigencies de la censura, nomes ocupava una quarta part. La direccio va
estar en les mans de Vt. Badia Marín, en aquells anys estretament vinculat al “Movi-
ment” i contava en la colaboracio d’un gran numero de cronistes i erudits locals127

buscant l’ampliacio de fronteres i multiplicacio dels subscriptors, per lo que la tirada
primera fon de 5.000 eixemplars i en numeros posteriors s’arribà als sismil
eixemplars.

La revista va ser una gran novetat per al seu temps perque intentava popularisar
la cultura i donar a coneixer les caracteristiques regionals; pero no pot ser encasella-
da dins del terme de “valencianista” perque el seu director li imponia una linea
“nacional” –detall que es facil vore en el titul de la seccio que podiem considerar edi-
torial i firmada pel mateix Badia, que es titulava en els tres primers numeros: “Per a
ofrenar noves glòries a Espanya” i en els tres següents, “Tots a una veu”– i en certa
manera mistica:

“SICANIA es, pues, una empresa patriótica. Contemplando a España como
floración de un conjunto regional, abierto generosamente a estructuras superio-
res de convivencia pero conservando las peculiaridades da cada región, sus cos-
tumbres y tradiciones, su cultura...” 128.

En definitiva la seua aparicio marcà un cami, que despres –entre maig del 60 i
agost del 64– intentarà seguir “Valencia Cultural” en el mateix director i en bona par t
dels mateixos colaboradors129; pero no alcançà l’impacte que s’esperava i, anunciant
una reforma en una segon epoca, que mai arribà, deixà d’apareixer en el numero 18.

N. Primitiu, home clau en tot el reviscolament del valencianisme en el sigle actual
tenía un concepte molt tradicional de la nostra llengua i fins podriem dir que un lexic
propi de base classica. A l’inici de l’aventura editorial era, en certa manera, anticatala-
niste i mantingue una peculiar versio del concepte d’unitat llingüistica defenent la
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127Recordem alguns noms com: V. Sorribes, J. Valor, “Josep l’Escrivà”, E. Beüt, J. Bru, B. Civera, E.
Bellés, “G. Renart”, X. Casp, A. Igual, Sanchis Zabalza, Soler i Estruch, F. de Borja Moll, Soler i Godes,
Almela i Vives, etc.

128Editorial del nº 1, pag. 1: “Saludo y propósito”.
129Esta nova publicacio naixia “sota la inspiració d’una Renaixença cultural que glatix per tot arreu del

Reialme”, pero per la seua tardia aparicio deixem el seu examen per a una nova ocasio.
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denominacio de “Bacavia” per a la nostra llengua; pero per les fortes influencies de
part dels seus colaboradors ana variant de postura i acceptà l’inclusio de poetes cata-
lans i balears junt als valencians aixina com les normes catalanes. No obstant i ad
este respecte caldria fer un estudi mes cuidat del llenguage utilisat –i no sols per esta
editorial sino tambe en unes atres– perque les notes mecanografiques de C. Salvador
i del mateix D. Nicolau que he pogut rescatar130 aludixen en freqüencia als “desga-
vells” de l’imprenta, problema que intentà solucionar J. Giner (assessor llingüistic de
l’editorial) centralisant les impressions en uns tallers tipografics i instruint als tipo-
grafs dels mateixos. A tal fi va compondre unes “Normes generals aplicables a totes
les cor reccions dels escrits que s’hagen de publicar per Sicània” que pel seu interes
donem a coneixer:

“No suprimir els signes ¿ davant de les frases interrogatives. Està ja acordat
l’ús de tal signe, igual que en castellà (Ho ha dit l’Institut).”

“Corregir tots els vore en veure.
» » » llençar en llançar
» » » dues en 2
» » » vetllar, espatlla, motlle, ametlla, etc.

en vetlar, espatla, motle, ametla.
» » els homes, joves en hòmens, jóvens
» » els ésser per ser
» » treure, trec, treus, etc.

en traure, trac, traus, etc.”
“De la conjugació caldria usar sempre les formes en –ix (patix, sofrix, etc) en

lloc de les formes en –eix (pateix). Però en els subjuntius val més posar sempre
patisc, patisca (i no patixc, patixca, que no tenen defensa possible) i visc (no
vixc), visca (no vixca), cresca (no creixca, mereixca, etc).”

“De mots que no hauríem d’usar en valencià n’hi ha un feix: gaire (no usar-
lo, posar molt), gairebé (posar sempre quasi), noia, noi (en uns casos cal jove,
en altres xic, xica, o xiquet, o nen),”

Les notes anteriors responen a una demanda del propi D. Nicolau a Giner i nos
posa de manifest el valencianisme d’aquell mecenes:

“L’objectiu que m’ha encomanat Don Nicolau és fer un text correcte lo més
valencià possible, descatalanitzat (...) Ara bé, la valencianització radical s’ha de
fer a base d’adoptar unes quantes coses que a alguns els semblaran a primera
vista que faç lo contrari, i vull explicar-me: per a que la valencianització triomfe
hem d’evitar confondre la valencianitat amb les incorreccions que no tenen
defensa.”
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130En l’archiu personal de E. Beüt he trobat, en diverses cartes personals, clares alusions als errors
apareguts en distints llibres del moment, en part encara que no sempre, deguts a la falta de tipografs espe-
cialisats en la nostra llengua.



Ballester amplia la seua investigacio a distintes publicacions i entitats dels anys
cinquanta i xixanta com el “Almanaque” de “Las Provincias”, el “Diccionari Valencià-
Català-Balear”, la revista “Pensat i fet”, les “Taules de Poesia”, la “Castellonenca” i la
seua separata “Mijares”, encara que deixa fora, a mes de les revistes locals, unes
atres iniciatives com la ya nomenada “Valencia Cultural” o els suplements del “Levan-
te”, o els “Anales”. Per la nostra part considerem que nomes hauriem de parlar del
“Diccionari” o, millor dit de les activitats dutes a terme pels “Secretariat” montat en
en cada una de les capitals dels “PP.CC.”, que creà –en 1950– una “Comissió Patroci-
nadora encarregada de la difusió del Diccionari” a base de conferencies, articuls de
p rensa, viages, exposicions, “pins”, etc. per a promocionar l’obra1 3 1; pero aço nos
obligaria tambe a estudiar l’obra valencianisadora en forma de cursets duta a terme
per l’Universitat valenciana en eixos anys o els problemes sorgits al voltant de la
denominacio de la llengua a partir de 1961 (de la qual nos parla “Valencia Cultural”
nº XV en la darrera pagina), el rebuig general de la critica valenciana a l’obra de J.
Fuster El País Valencià publicat en 1962 que dugueren a la “cremà” simulada en la
falla de la Pça. La Mercè de l’any següent, les diferents peticions fetes a la jerarquia
eclesiastica demanant l’inclusio de la llengua vernacula en la lliturgia, començades
en 1956, reiteradament expostes a partir del Concili Vaticà II i cridanerament exigi-
des des de 1975, o a donar conte d´aspectes anecdotics com la preparacio d’una gran
exposicio del llibre valencià en 1957 que la riuada d’octubre va desbaratar com hem
contat mes amunt, la proyeccio en un cine de la capital d’una pelicula –”El Judas”–
doblada al catala en 1953, etc. etc.

4.4. ELS CURSOS DE LO RAT PENAT

Molts temes han de quedar aparcats en un estudi de
tematica tan extensa com el que duem entre mans; pero
no podem deixar de banda el donar una ullada als “cur-
sets” perque per la seua popularitat, per l’influencia social
que tingueren i per la crisis social a la qual portaren, son
part essencial de la nostra historia filologica.

L’idea i posada en funcionament dels mateixos es obra
de C. Salvador i no son, en principi, mes que la continua-
cio dels que havia implantats, per correspondencia, en “El
Camí” i en la seua estada en “L’institut” i mes directamen-
te dels que va donar, personalment, en el Centre de Cultu-

ra Valenciana en el curs 1935-36 i, segurament tambe, en la “Protectora” pels matei-
xos anys. 

El mestre de Benassal, ara establit en Benimaclet, no va ser represaliat en la pos-
g u e rra i l’hem trobat colaborant en Ricart Santmartí al front de l’editorial “Lletre s
valencianes”, i publicant en la revista “Pensat i fet”. Per l’any 1945 pareix ser que
intentà reprendre els cursos de valencià en l’Escola d’Artesans sense conseguir-ho.
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1 3 1F o rmaven part d’esta comissio E. Beüt, F. Cerdà Reig, E. Durán, González Martí, S. Carre res, J.

Fuster, J. San Valero i Agustí Alamán.

Anagrama dels cursos de
“Lo Rat Penat”
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L’oportunitat li vingue de la ma de M.González Martí, el qual l’inclogue en la seua
candidatura que prenia possessio el 8 de giner de 1949 i es feya carrec de Lo Rat
Penat, i el nomenà responsable de la Seccio de Lliteratura i Filologia en la que s’inte-
graren tambe E. Soler i Godes, E. Valor i J. Giner.

En la seu de Lo Rat Penat i en decembre de 1947,

“dio un cursillo de cuatro conferencias sobre lingüistica valenciana don
Manuel Sanchis Guarner” 132.

i en 1949, un atre text del mateix provocà un enfrontament entre els defensors del
catala i els del valencià, segons ho conta J. Ballester:

“A aquest text van respondre aviat, dins la mateixa secció i per mitjà de con-
ferències públiques, Josep M. Giménez Fayos (vice-president segon) i, amb tres
exposicions, Nicolau Primitiu (president). Tots dos per diversos i curiosos
camins, arr i b a ren a la conclusió que el valencià era anterior a la conquista
catalana, si bé la unitat lingüística era innegable” 133.

A. Igual en la Història de Lo Rat-Penat dedica un calit homenage a C. Salvador en
motiu de l’inici dels “cursets”, fent una breu biografia i centrant l’elogi en

“la veritable vocació de Carles Salvador, l’orien-
tació que sempre va tenir com a norma quasi obse-
siva de conducta, fou la de servir el valencianisme
en tot lloc i oportunitat, però molt especialment en
l’ensenyament de la llengua; intel.ligent, agudíssi-
ma visió de la realitat, perquè la més urgent neces-
sitat del valencianisme és que no es perda l’ús de l’i-
dioma i que, en allò que siga possible, es vigoritze i
torne prolífic. D’aquí l´encert d’aquesta revifalla de
la Secció de Literatura i Filologia de “Lo Rat-
Penat”, l’activitat de la qual es limità, de moment,
a la celebració de conferències glossant temes
adients, però que prompte duria a la pràctica el
projecte, ja molt elaborat per Carles Salvador i els
seus amics i deixebles, d’iniciar uns cursos d’ensen-
yament de la llengua valenciana.” 134.

P e ro encara que torna a re f e r i r-se als cursets
poc mes avant, en definitiva no fa cap aport a c i o
i n t e ressant. Per una atra part Ballester, que ha
investigat mes a fondo els primers moments dis-
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132“Almanaque” de “Las Provincias” de 1948, pag. 42.
133Ballester, J., Op. cit. pag. 52.
134A. Igual i Ubeda, Història de “Lo Rat-Penat”, Ajuntament de Valencia, 1959, pp. 110-112.

Carles Salvador, iniciador dels
cursos de valencià



crepa de la data de possessio donada per Igual i aporta una versio fiable, encara que
no unica, d’aquells inicis135:

“El mateix 1949, es va realitzar el primer curs per als treballadors del diari
Levante... Les classes, aquest mateix any, les feren els components de la seccio org a-
nitzadora. En els anys següents trobem com a professors: Vicent Sorribes Gramat-
ge, Pere Queralt, Francesc Ferrer Pastor, LLuís Alcón, Ferrer Solivares, Josep Cer-
vera Grífol (...) Ricard Sanmartí, en una entrevista que se li va fer a la re v i s t a
“Sicània”, comenta, d’una manera molt plàstica, com s’org a n i t z a ren els cursos:”

“El buen amigo Carles Salvador y yo andábamos detrás de encontrar la mane-
ra de llevar a efecto lo de las clases. En cierta ocasión le pregunté si creía que con
sólo anunciarlo acudiría la gente , a lo que me respondió: “Vostè, el seu fill i la
meua filla, no vindran per sentar-se a la taula?” a lo que yo aduje si no sería una
bonita manera de hacer el ridículo al actuar de “alabard e ros”. Su respuesta fue
tajante: “Per la Pàtria i la Cultura mai no es fa el ridícul. Així és que no cavil.le.
Ho anunciarem i que vinga el que Déu vulga”. I el dia de la inauguración faltó
espacio para los presentes. Hubimos de unir las dos mesas grandes de la Bibliote-
ca, que se llenó. Aquel sueño de las clases para enseñanza de nuestra lengua ver-
nácula que muchos creían un extraño capricho, tuvo feliz re a l i d a d . ” 1 3 6.

P e ro tampoc Ballester investiga a fondo la que podem considerar com a major
espenta “valencianisadora” iniciada mai per una entitat no governativa tant per la
duracio de la mateixa com pel numero d’alumnes que han passat pels cursets.

Una historia dels primers deu anys es pot seguir i constatar a través dels “Fulls”
editats a partir de 1963; pero nomes copiarém les referencies que dona al primer any
perque pel nostre conte i regirant l’archiu d’Emili Beüt hem conseguit recopilar el
material de primera ma, com l’instancia de la “Secció de Cursos de Llengua Valencia-
na”, signada en 28 de març de 1960 demanant l’integracio dels Cursos en la mateixa
entitat i en la que es fa una breu historia d’estos o els esborranys d’un grapat de reu-
nions dels ultims anys, que nos permetra la visio global dels mateixos; pero abans
unes observacions:

–C. Salvador, en un treball publicat en “Taula” re c o rdava l’encontre, en una Escola
d’Estiu catalana, en una mestra naixcuda en Xativa i casada i afincada en Catalunya:

“Havia estat una sorpresa per a ella que un mestre valencià oficial acudís a
les lliçons i conferències amb un esperit tot català...”

i se despedi del matrimoni escoltant estes paraules de la “socarrada”:

“– Senyor, s’acosta el dia que serem tots uns” 137.
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135J. Giner en el prolec de Millorem el llenguatge parla del curs que Valor “donà meravellosament a la
primera promoció de professors de valencià del curs fundacional de llengua valenciana de “Lo Rat Penat” i
el situa –en el curs 1947-48–. Tambe trobem esta data en un resum d’activitats, presentat com a instancia,
de 1960.

136Ballester, J., Op. cit. pag. 77.
137En “Taula” nº 34 (juliol de 1930), pp. 7-8.
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El “dia” l’havia albirat en moltes ocasions; pero ara es quan degue creure que, per
fi estava prop al comprovar com creixien les solicituts en els anys següents.

– P e ro la catalanisacio
no era –no havia segut
mai– per a C. Salvador i als
seus colaboradors una lla-
bor directa, angoixadora,
forçada, com despres s’ha
fet des dels cursos que por-
ten el seu nom o els pro-
gramats pel ICE i la Conse-
lleria de Cultura. Els
cursos de Lo Rat Penat son
s e m p re “valencianisadors”.
Lo que ocorre es que con-
siderant sinonim valencià i
catala, l’impartir ensenyan-
ces valencianes equival a
donar catala. 

–Els cursos naixquere n
en un moment en que la
societat valenciana comen-
çava a aguaitar a la pro p i a
cultura i Lo Rat Penat era
l’unica institucio valencia-
nista i en la mateixa es con-
jugava el manteniment de
les tradicions i el re s p e c t e
a les noves inquietuts de la
joventut.

–No tots els intelectuals
valencians estaven afiliats a
l’entitat senyera; pero sí
p e rtanyien ad ella figure s
cabdals de la nostra nova

renaixença i de gran estima social. A mes contava en l’ajuda economica de les enti-
tats oficials com l´ Ajuntament i la Diputacio de Valencia i de particulars adinerats
com C. Huguet, N. Primitiu, J. Reig i I. Villalonga.Tambe es important la participacio
puntual d’alguns benefactors com Sanmartí i Soriano. La participacio de l’Omnium
Cultural pareix ser que nomes es donà a nivell de material destinat als premis de fi
de curs.

–La falta d’oposicio a les teories llingüistiques dels primer anys permeteren una
consolidacio dels cursos que mes avant hauria segut impossible.104

Gramatica de C. Salvador utilisada en els Cursos de “Lo Rat
Penat” fins als anys 70



“Passats els anys, Lo Rat-Penat, sota la presidència d’En Manuel Gonzàlez
Martí, reprengué l’eficaç obra dels cursos de Gramàtica Valenciana, i l’any 1949
obria dues classes orals –una d’Ortografia i una altra de Morfologia– resseguint
les lliçons pràctiques dels textes anotats més amunt” 138.

4.4.1. Modalitats

Des d’un principi els cur-
sos son gratuïts i adopten
dos tipos o modalitats:
Orals i per Corre s p o n d e n-
cia. Per a seguir-los, segons
un full anunciador del pri-
mer moment,

“cal inscriure ’s ,
sol.licitant-ho, verbal-
ment o per escrit, a:
DIRECCIO DELS
CURSOS DE GRA-
MATICA VALENCIA-
NA: LO RAT-PENAT,
plaça Poeta Liern, 3,
València, i a ESCUE-
LA DE ART E S A-
NOS, Pintor Soro l l a ,
10, València”

mentres que en anys poste-
riors s’afigen una serie
d ’ i n s t ruccions i re c o m a n a-
cions, especialment en el
cas dels Cursos per Corres-
pondencia (com per eixem-
ple l’observacio que no fir-
men les lliçons perque en
eixe cas el franqueig es
prou mes car).

En el curs 1955-56 el claustre de professors va decidir dividir el curs oral en tres
cursets intensius de tres mesos de duracio cada un. Els dos primers eren de caracter
elemental i el tercer d´ampliacio. Igualment decidiren que el Curs per Corresponden-
cia començara en la part de l’Ortografia.

105138Es referix a la Ortografia valenciana de C. Salvador, que J. Giner havia trobat en una llibreria.

Fullet anunciador dels “Cursos”
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Dos anys mes tart s’ampliaren les opcions, que passaren a ser:
– Curs infantil
– Curs oral
– Curs oral i per correspondencia
– Curs per correspondencia
A les que s’afegiria, en 1960, el Curs d’estiu, per correspondencia. Mentres que

l’infantil es suprimiria despres del curs 65-66 per a tornar a apareixer en 1971-72 i el
mixt oral-correspondencia desapareixia despres del curs 68-69.

4.4.2. El professorat

Actuaren com a professors en un primer moment els tres components de la Sec-
cio i Ferrer Pastor, I.Rosselló Zurriaga i Mn. Vicent Sorribes, que s’encarregaren del
curs per correspondencia. Succesivament anaven incorporant-se alguns alumnes que
obtenien el titul mentres que atres, per causes molt diverses abandonaven el treball i
practicament tots els anys trobem canvis en el claustre, canvis que hem pro c u r a t
seguir nomes en els 25 primers anys per no fer la llista abusivament exhaustiva.

En el curs 1952-53 figuren a carrec dels Cursos Orals: C. Salvador, E. Valor, Vt.
Martí Miñana i Mn. F. Moscardó; i tenen encomanades les correccions de la corres-
pondencia: C. Salvador, Mn. Vicent Sorribes, Mn. F. Moscardó, F. Ferrer, I. Rosselló i
P. Queral. En 1954-55 s’incorporen Vicent Ferrís García i Tomas Sánchez Pastor, que
havien rebut el titul l’any anterior, quedant la nomina composta per Sanchis Zabalza
(en Madrid, on es donaren al menys quatre cursos en la Casa de Valencia)), Gil i
Genís (en Barcelona), Mn. Frederic Moscardó, Pere Queralt, Martí i Miñana, Valor i
Vives, Rossello Zurriaga, i els citats Ferrís i Sánchez. Segurament C.Salvador, en pro-
blemes de salut, nomes eixercia la direccio.

Despres de la mort del fundador, en el curs 1955-56, nomes trobem al carrec del
curs oral a F. Ferrer Pastor i fan les corresponents correccions Ferrís, Martí, Que-
ralt, Rosselló i Sánchez, incorporant-se poc despres Mn. Ll. Alcón, Jesús López San-
cho i Josep Cervera i Grífol que figuren en el claustre de 1958-59 i el P. Guillem Nico-
la Maronda que veem en el de 1959-60.

Este conjunt es, en avant prou estable; pero sempre es produix algun canvi. Aixi-
na en el curs 1961-62 trobem als senyors Rosselló, Martí, Ferrís, Sánchez, López,
Alcón, Nicola, Cervera i Josep Albero García, que es nou, en el següent no està Cer-
vera i poc despres se’n van tambe Nicola i Martí, estabilisant-se temporalment (curs
65-66 i 66-67) este quadro: Albero, Alcón, López, Ferrís, Rosselló i Sánchez.

En el curs 67-68 s’incorpora novament Mn. Sorribes i entra Josep Martí i Bodí i
en el 68-69 Josep Vt. Maroto Borrego substituix a V. Ferrís.

A l’entrar en els setanta el numero d’alumnes ya supera en creixes els siscents i
cal fer successives ampliacions, quedant format el claustre del curs 70-71 pels sen-
yors Alcón, Artur Benlloch, Cervera, A.Gómez Fajarnés, López, Maroto, Martí i
S o rribes als que s’uniran l’any vinent Marius Ballester, Francesc Chapa i Rosa106



Arminyana en la classe infantil. Tambe Emili Martí sera nomenat auxiliar en la classe
oral i a l’atre el P. Enric Ferrer. En 1973 s’incorpora Mn. Xavier Torres i en el 74-75,
al celebrar-se els 25 anys Xavier Tortajada139.

A mes del grup de professors la seccio contava en varies persones en funcions
a s s e s s o res, de propaganda i administratives. Entre ells estaven Ricart Sanmart í ,
Francesc Soriano, Josep Mª Cueco, E. Soler i Godes (que duya la Seccio de Propa-
ganda), E. Beüt (al seu carrec tenía l’intendencia) i E. Matalí. (Portava lo que
podriem anomenar Secretaria dels Cursos).

En el reglament de la “Secció” presentat en 1960 formen part d’esta i per ord e
d’incorporacio, els Srs. R. Sanmartí, N. Primitiu, E. Matalí, E. Soler, E. Beüt, J. Cueco
i F. Soriano.

4.4.3. Alumnes

La cronica o resum de cada curs, que solia incloure ’s en els respectius fullets
anunciadors, solien re p roduir no sols l’estadistica anual –per modalitats– sino que
anaven arrastrant els matriculats de les edicions anteriors de manera que fullejant el
c o rresponent a 1976-77 trobem l’estadistica dels primers 25 anys en que centre m
l’estudi i que reproduim al marge. Naturalment el numero de 13.561 que dona el pre-
ambul de la Gramàtica del 76 ve referit exclusivament als alumnes matriculats i no
als que han acabat cada curs perque, com aclarix la memoria de 1954-55.

“com passa en tots els llocs, no tots els inscrits han portat a cap el Curs. 62
matriculats ni tan sols han començat els exercicis. 65 han fet des d’octubre fins
hui manco de 15 lliçons, 19 han passat de la lliçó 30 del texte, o siga, han arri-
bat a estudiar la fonologia i l’ortografia, 17 cursetistes han passat a la morfolo-
gia i la sintaxi i d’aquests: 12 han completat el Curs i han participat en l’exercici
d’examen final.”

“Aquest exercici ha estat aprovat per 2 cursetistes amb la nota d’excel.lent, la
que els fa mereixedors de rebre el “Títol de professor”. Altres 30 cursetistes que
han sobrepassat la puntuació obligada de l’ortografia, rebran huí el “Certificat
d’Estudi”.

En les primeres memories es posava el nom d’aquells alumnes que conseguien els
respectius tituls, aixina com una relacio dels mes aplicats i despres llargues llistes
dels que obtenien els numerosos premis que editorials, empreses, bancs i part i c u l a r s
solien oferir, en la major part dels casos afegint tambe el lloc de re s i d e n c i a1 4 0. Repro-
duir encara que fora minimament aquells llistats no tindria motiu, ni lloc, hui; pero si
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139Els respectius claustres estan copiats dels resums que solien donar-se en els fullets de convocatoria
anual i dels “Fulls dels cursos de llengua valenciana” que eixiren a partir de 1963.

140La major part d’alumnes eren de la capital i de la provincia; pero son abundants els matriculats que
viuen en la provincia d’Alacant (Alcoy, Elig, Vilajoyosa especialment) i en la de Castello (Onda, Vilareal,
Castello de la Plana), sense que falten els catalans i estrangers, especialment els procedents de l’Alguer i
de Paris.
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cal destacar alguns dels noms d’aquells alumnes que pasaren per estes “aules” i des-
p res, o ya llavors, foren persones importants en este o en uns atres camps com: Pere
Queral (despres professor dels cursos) i Ferran Sanchis (actual secretari de la Funda-
cio Huguet) premiats en el curs 1952-53, o els distinguits professors, llingüistes i
escritors que obtingueren el titul en el 53-54: F. Almela i Vives, F. Ferrer Pastor, Vt.
F e rrís, Josep Giner, Maria Ibars, Vt. Martí, Josep Mascarell, Mn. Frederic Moscard ó ,
P e re Queralt, I. Rosselló, T. Sánchez, E. Soleriestruch, Mn. Vt. Sorribes i E. Va l o r.
Noms que es completen en els anys següents en persones igualment de re c o n e g u d a
valua: Mn. Lluïs Alcón, B. García Aparisi, el P. Guillem Nicola, Josep Albero, Mn. Av e l í
Flors, etc.etc. fins el 131 (en els primers 25 anys) que recull un informe de 1978.

4.4.4. El material docent

El primer text usat fon la Ortografia Valenciana de C. Salvador de la que J. Giner
havia trobat un lot de 200 eixemplars arraconats en una llibreria. Esgotats pro n t a-
ment s’intentà utilisar la Gramàtica Valenciana que “Torre” li havia editat a Sanchis
Guarner; pero resultava excessivament elevada per al nivell de base que portaven els
alumnes i C. Salvador preparà unes Lliçons de Gramàtica Valenciana amb exercicis
pràctics que, editada inicialment per “Lletres Valencianes” en 1951 i, esgotada pronta-
ment, va ser reimpresa en una segon edicio, tambe de “Lletres Valencianes” (1952). 

La tercera edicio (1959) ya perteneix al cos editorial de Lo Rat Penat:

“l’autor, que ja malaltejava, va encarregar als components de la Secció Filo-
lógica –Ferrer Pastor, Ferrís i Enric Valor– la revisió de la seua obra, seguint les
observacions que ell mateix feia en la introducció de 1952, així com unes notes
en què se dissenyava la mínima reforma a efectuar... Si bé tots tres treballaren
conjuntament, sembla que Ferrís es va encarregar de l’antologia de textos, Valor
de la nova redacció de les regles a judici de Carles Salvador –el qual li va donar
notes i instruccions–, i Ferrer de la revisió general de la Morfología” 141.

Esta edicio es la que, repetidament reeditada, ha vengut servint de text durant
molts anys i en ella

“juntament amb el text gramatical, hom hi ha transcrit fragments d’autors
clàssics i moderns a fí que servisquen de lectura i d’exercici pràctic quant a la
matèria desenvolupada en les lliçons, sovint amb la indicació precisa de l’edito-
rial o col.lecció on pot l’estudiós cercar l’obra original i fins i tot altres lectures
més extenses” 142.

Al fer-se car rec de la presidencia de l’entitat Emili Beüt, i tenint en conte els pro-
blemes que sobre l’orige i denominacio de la llengua s’havien donat en els ultims
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141Del prolec a l’edicio especial de la Gramàtica Valenciana feta per la Conselleria de Cultura, Educa-
cio i Ciència en motiu del 50 aniversari de les “Normes de Castello”, Valencia, 1982, pag. 15.

142Del prolec a esta tercera edicio, pag. 8.



anys i de les crisis internes que l’orientacio dels “cursets” estaven produint, intentà
rebaixar el component catalaniste d’aquells i encarregà una nova Gramàtica de la
llengua valenciana a la “Comissió de Cursos” en el curs 1975-76. Estava impresa per
Marí Montañana i inclosa en el fondo editorial de l’entitat, sense que nos conste el
grau de participacio de cadascun d’ells143. Començà a utilisar-se en el curs posterior;
pero, considerada igualment catalanista, fon rebujada per la massa social de Lo Rat
Penat en 1979, donant lloc a l’escissio de l’entitat. El grup directiu fins ad eixe
moment creà un nou “Institut d’Estudis Valencians” que mantingue durant varios
cursos el text en les seues classes144, mentres que els nous dirigents dels cursos tra-
dicionals hagueren de re c o rrir a una somera O rtografia de la Llengua Va l e n c i a n a,
editada per la “Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes” d’acort en les
orientacions de l’Academia de Cultura Valenciana, en 1980. 

Ademes del text s’aconsellava a l´alumne, a partir dels anys xixanta, llevat de l’ex-
cepcio del moment inicial, l’utilisacio –indirectament la compra– d’ uns atres llibres
auxiliars i complementaris, com, en un primer moment el Vocabulari ortogràfic de C.
Salvador, La llengua dels valencians de Sanchis Guarner i el Diccionari de la Rima
que comença a publicar-se en 1953, i despres el Vocabulari Valencià-Castellà tambe
de Ferrer Pastor, Un món per a infants coordinat per J. Fuster i els pertanyents al
cada vegada major fondo editorial propi.

En el “butlletí” de propaganda que servia per a l’inscripcio del curs 1962-63 es
reproduix com “una noticia important” la que dona conte de l’acort de la Seccio de
constituir la “Agrupació d’Alumnes dels Cursos de Llengua Valenciana”, que tindria
per finalitat:

“La constant relació amb tots els que han fet els Cursos de Llengua Valencia-
na i els actuals i futurs cursetistes”.

“(...) Editarà els Fulls dels Cursos de Llengua Valenciana en els quals dona-
rem notícies de la marxa d’aquets, dels aconteiximents culturals més importants
relacionats amb la cultura valenciana, facilitarà l’intercanvi de correspondència
entre els cursetistes que ho desitgen, i en ells podran col.laborar els alumnes pas-
sats i presents, enviant-nos treballs en prosa i vers sobre temes històrics, de festes,
de folklore, de costums locals, etc.”

Estos “Fulls” començaren a publicar-se en març del 63, despres d’haver resolt un
grapat de dificultats administratives com es dona a coneixer en el “Propòsit” del 1er.
numero i devien d’apareixer mensualment, cosa que no aplegà a ocorrer. Pareix ser
que els alumnes no respongueren a la crida i fins al 1965, en que deixaren d’eixir,
nomes he pogut trobar noticia de cinc o sis “Fulls”.
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143Segons el resum del curs 75-76, el claustre de professors estava format per: Mn. Lluís Alcón, Mn.
Vicent Sorribes, Mn. Xavier Torres, Afred Gómez Fajarnés, Jesús López, Lluís Aviñó, Josep Cervera, Rosa
Armiñana (directora), E. Matalí, Tomás Martínez, Erminia Blat, Joaquina Losada, Andreu López i Josep
Corbí.

144Gramàtica de la llengua valenciana (Redactada i revisada per la Secció de Lingüística de l’Institut
d’Estudis Valencians). Ed. Marí Montañana, 1990.
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4.4.5. Activitats

Tant per la publicacio que acabem de citar com pels “butlletins” de matricula i
encara per la prensa del moment, sabem de la realisacio de un grapat d’activitats que
es desenrollaven a lo llarc del curs i de forma extraordinaria en la seua clausura.
Visites culturals, viages, concursos de llectura, conferencies completaven i omplien
la tasca que volia ser valencianisadora i que es completava cada estiu en el popular i
cridaner acte de clausura. Moment en que una personalitat nostra, i en ocasions
forastera, donava una conferencia extraordinaria, que despres s’imprimia dins del
fondo de l’editorial propia. Era tambe el moment de fer l’entrega de tituls, diplomes i
els numerosos premis que solien concedir les empreses, institucions i els
particulars145.

Estes conferencies, editades en una serie esmerada baix la denominacio de
“Taula de publicacions dels Cursos de Llengua Valenciana”, han anat constituint la
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1 4 5Per eixemple en el curs 1973-74 i en el capitul de gracies es nomena l’ajuda rebuda de: M a r í a
Maqueda, Iris Fòlia, Beatriu Civera, Reina dels Jocs Florals, Maria Mulet, Antoni Senent, Marieta Beüt, Mª
C a rmen Moscardó, “Las Provincias”, “Levante”, “Jornada”, Edicions L’Estel, Falla de la Pza. la Merc é ,
“Maestrat”, Imp. Ferm a r, J. A. Gosàlvez, Lisard Arlandís, Caixa d’Estalvis, Banc de València, Fundacio
Recasens, Fundació Villalonga, Fundació Huguet i Diputació de València.

Clausura dels Cursos de “Lo Rat Penat”



major part del fondo editorial, que es completava en els llibres que editaven les atres
seccions com les de Geografia i Historia i Pedagogia. Recordem alguns dels primers
tituls: Els valencians pre - ro m a n s de D. Fletcher, Panorama històric de la literatura
valenciana de F. Almela i Vives, El món literari de sor Isabel de Villena de J. Fuster,
La llengua materna de A. Igual, Virgil i nosaltres de M. Dolç...

4.4.6. Intendencia

Els cursos mantingueren la gratuïtat en el pas del temps. Tampoc els professors
cobraven un sou; pero si rebien una gratificacio simbolica i l’entitat havia de fer front
a unes despeses que de cap manera podia soportar en la sola ajuda de les quotes dels
socis. Hi havia per tant que buscar uns recursos adicionals que permeteren l’autofi-
nançament

Gracies a la documentacio guardada per Beüt, que precisament era un dels enca-
rregats de l’administracio i despres president, podem coneixer quines eren les des-
peses i les fonts d’ajuda mes importants. Presentem aci una relacio d’aquelles,
corresponents al curs 1974-75:

Professors
1 Director/professor de cursos orals.................. 5.000 pts.
1 Secretari ....................................................... 3.500 »
1 Professora de cursos orals infantils ................ 3.000 »
12 Professors de correspondencia, a 2.500 ....... 30.000 »
14 cubiertos comida a prof. a 325.................... 4.450 »
Refresco obsequio a prof. .................................. 1.267 47.317 pts.

Actos clausura cursos
Programas ....................................................... 3.058 pts.
Libros premios cursetistas ................................ 10.734 »
Libros premios concurso infantil lectura .......... 6.939 »
Premios en metálico concurso infantil lectura
(aparte de los donados por entidades y partic.) 10.000 »
2 cubiertos (Mantenedor y esposa)................... 650 »
Ramos flores Reina i Mantenedora en reparto . 1.050 »
Gratificaciones diversas ................................... 800 33.231 »

Impresos
Folleto matrícula e instrucciones ..................... 9.245 pts.
Carteles anunciadores ..................................... 1.818 »
Circulares aviso calificaciones ......................... 809 » 111
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15.000 hojas ejercicios ..................................... 8.220 »
10.000 sobres.............................................. 6.881 »
3.000 fichas control ejercicios ..................... 2.323 »
1.000 diplomas........................................... 4.837 »
Folleto conferencia fin de curso................... 18.500 » 52.633 »

Diversos
Correo, envío folletos........................................ 3.032 pts.
Correo, envío carteles ...................................... 2.010 »
Correspondencia .............................................. 2.278 » 7.320 »

Total 140.501 »
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5. CONSIDERACIONS





En 1959 es donava una primera crisis interna en Lo Rat Penat pel descontent d’al-
guns socis per l’orientacio que mantenia l’entitat. En 1962 era bona part de la societat
valenciana la que reaccionava al coneixer l’obra de Fuster El País Valencià i la conde-
nava simbolicament a la foguera falleril de la Pça. de la Mercé (1963). En els anys
següents la catalanisacio de l’Universitat i la pressio de les editorials afins (3 i 4 i
Gorg) donava lloc a una greu escissio del grup d’intelectuals i tambe de la prensa i
de l’esglesia valenciana i la divisio arribava de rebot fins Lo Rat Penat (dimissio-
expulsio de diversos membres, entre ells Sanchis Guarner), que havia celebrat bri-
llantment el seu centenari baix la presidencia d’Emili Beüt.

Precisament de Beüt, bon coneixedor de la problematica dels Cursos, va naixer
l’idea de renovar l’acort de 1932, intentant posar punt i final a les greus divergencies
que anaven eixint a l’entorn de la llengua. La publicacio de les noves propostes de
Miquel Adlert, prontament refermades per l’Academia de Cultura i utilisades per la
revista “Murta” trencaren esta possibilitat i precipitaren els fets. La ruptura latent de
l ’ a c o rt de Castello donà pas a una nova anarquia ortografica mes dificil de re d u i r
quant mes passa el temps.

La situacio actual real nos presenta –a part d’aquells que no seguixen norm e s ,
perque no han estudiat cap normativa, i que nomes escriuen cartes als periodics o en
revistes locals d’infima tirada– tres grups de potencials escritors de la nostra llengua:

Els que utilisen les denominades “Normes de Castello” en la versio que intenten
fer oficial les institucions politiques i l’Universitat. Realment son les mateixes normes
del “Institut d’Estudis Catalans” llaugerament verniçades en unes caracteristiques
vernacules i, en ocasions, sense elles.

El grup que lliurement ha optat per seguir les “Normes de la R.A.C.V.”, integrat
pels intelectuals del circul de l’Academia, de Lo Rat Penat i tambe son seguides pels
partits politics valencianistes.

Els components del “Institut d’Estudis Valencians”, creat pels directius que eixi-
ren de Lo Rat Penat en 1979. Defenen les “Normes de Castello” en la versio inicial i
pura; pero hui a penes tenen mijos d’expressio escrita.

115

CONSIDERACIONS





117

BIBLIOGRAFIA





119

BIBLIOGRAFIA

ADLERT, M.: En defensa de la Llengua Valenciana, Valencia, 1977.
AJUNTAMENT DE VALENCIA: Normes d’Ortografia Valenciana, Valencia, 1933.
Ballester, J.: Temps de quarantena, (1939-59), Ed. 3 i 4, Valencia, 1992.
C O RT É S, S.: El valencianisme republicà a l’exili, Conselleria d’Educacio i Ciencia,

Valencia, 1992.
CASTELLÓ, L. I BEÜT, E.: Primer llibre per a infants. C.A.V. Valencia, 1933.
CUCÓ, A.: El Valencianisme politic.1874-1936, Valencia, 1971.
CUCÓ A. i BLASCO, R. : El pensament valencianista (1868-1939), Ed. La Magrana,

Barcelona, 1992.
ESTEBAN, L.: El krausismo, la ILE y Valencia, Ed. Nau Llibres, Valencia, 1990.
FENOLLAR, J.: En defensa de la personalidad valenciana, 2 vol. (1930).
FERRER PASTOR, F.: Diccionari de la Rima, Ed. Sicania, Valencia, 1956.
–Vocabulari Valencià-Castellà, Ed. Sicania, Valencia, 1960.
–Vocabulari Castellà-Valencià, Ed. Sicania, Valencia, 1966.
–Vocabulari Valencià Castellà, Valencia, 1970.
–Gramàtica Valenciana, Denes S.L, Valencia, 1994.
FULLANA, LL.: Compendi de la Gramàtica Valenciana, Valencia, 1922.
–Ortografia valenciana, Valencia, 1932.
G U I N O T, J. Mª: Les normes “del 32” i l’unitat de la llengua”, Ed. “Lo Rat Penat”,

Valencia, 1983.
IGUAL, A.: Història de “Lo Rat Penat”, Valencia, 1959.
M ATEU I LLOPIS, F.: “El País Valencià” “ Q u a d e rns d’Orientacio Va l e n c i a n i s t a ”

(1933).
PÉREZ MORAGÓN, F.: Les normes de Castello, Ed. 3 i 4, Valencia,1982.
PIZCUETA, A (i PÉREZ MORAGÓN, F.): Memòries fragmentàries, ACPV i Fundacio

Huguet,(1990).
PRIMITIU, N.: El bilingüisme valencià, Valencia, 1936.
RENAT, GUILLEM (J. GINER): La conjugació dels verbs en valencià, Soc. Castello-

nense de Cultura, Castello, 1933.
REVEST LL.: La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu, Soc. Castello-

nense de Cultura, Castello, 1930.
RUIZ, C.: Política y Educación en la II República (Valencia 1931-36), Universidad de

Valencia, 1993.
SALVADOR, C.:Vocabulari Ortogràfic Valencià, “Quaderns d’Orientació Valencianis-

ta”, (1933).
–Ortografia Valenciana, “Quaderns d’Orientacio Valencianista” (1934).



120

–Morfologia Valenciana, “Quaderns d’Orientació Valencianista”.
–Gramàtica Valenciana amb exercicis pràctics, Lo Rat Penat, Valencia, 1959.
SANCHIS GUARNER, M.: La llengua dels valencians, “Quaderns d’Orientació Valen-

cianista”, (1933).
–Gramàtica Va l e n c i a n a, Ed. To rre, Palma de Mallorca, 1950. Tambe Ed. Altafulla,

1993.
VALOR, E.: Curso Medio de Gramatica Catalana, Ed. Gorg, Valencia, 1973.
VVAA.: Gramàtica de la Llengua Valenciana. Lo Rat Penat, Valencia, 1976.
VVAA.: Ortografia de la Llengua Valenciana. Lo Rat Penat, Valencia, 1980.
V VAA.: Miscel.lània de textos en homenatge a les Normes de Castelló. Diputació de

Castelló i Sec. Filologia del C.Universitari, Castello, 1984.
VVAA.: Gramàtica de la Llengua Valenciana, Institut d’Estudis Valencians, Valencia,

1990.
VVAA.: Qüestions de Vida Cristiana. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.
VVAA. R.A.C.V.: Serie Filologica nº 13, Valencia, 1994.
VILA, A.: El valencià: Llengua menyspreada, RACV, Valencia, 1994.



121

PUBLICACIONS PERIODIQUES





123

Periodics

– L’Hora 
– Las Provincias
– El Mercantil Valenciano
– El Pueblo

Semanaris

– Accio Valenciana
– Avant
– El Poble Valencià
– El Camí
– Accio
– El País Valencià
– La Bandera Federal
– Full de propaganda de l’A.V.R.

Revistes

– Germania
– Cultura Valenciana
– Taula de Lletres Valencianes
– La República de les Lletres
– Esclat
– Raixa
– Sicania
– Valencia Cultural
– Pont Blau (Mexic)
– Levante (Mexic)
– Senyera (Argentina)
– Pensat i Fet
– El Fallero

Atres

– Timó
– Butlletí de la Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana
– Fulls dels Cursos de Llengua Valenciana (Lo Rat Penat)
– Lo Rat Penat

PUBLICACIONS PERIODIQUES





125

ARCHIUS





127

ARCHIUS

– Emili Beüt
– Hemeroteca Municipal de Valencia
– Ateneu Mercantil
– Nicolau Primitiu
– Municipal de Xativa
– Biblioteca de l’Universitat de Valencia





129

INDEX





131

INDEX

PREAMBUL............................................................................

1. DE L’ANARQUIA A L’UNIFICACIO......................................

1.1. PUBLICACIONS VALENCIANES .................................

1.1.1. Taula de Lletres Valencianes.............................
1.1.2. Accio Valenciana..............................................
1.1.3. Avant ..............................................................
1.1.4. El Poble Valencià.............................................
1.1.5. El Cami...........................................................
1.1.6. Las Provincias................................................

1.2. ENTITATS CULTURALS I EDITORIALS .......................

1.2.1. Centre de Cultura Valenciana............................
1.2.2. Lo Rat Penat ...................................................
1.2.3. L’Estel ............................................................
1.2.4. Societat Castellonenca de Cultura .....................

2. LA GESTACIO DE L’ACORT ...............................................

2.1. ASPECTES CRONOLOGICS ........................................

2.2. REFLEXIONS SOBRE EL TEMA..................................

2.3. ELS FIRMANTS..........................................................

2.4. REPERCUSSIONS......................................................

3. UNIFICACIO ORTOGRAFICA .............................................

3.1. CONSOLIDACIO DE LES NORMES (Una acceptacio no
traumatica).................................................................

3.2. CAP A L’UNITAT LLINGÜISTICA ................................

3.2.1. L’Institut d’Estudis Valencians..........................

5

9

12

13
20
23
26
29
44

46

46
48
49
49

53

56

58

59

68

73

75

81

83



132

3.2.2. La represa de la posguerra...............................
3.2.3. El proces “pancatalanisador”............................

4. UN NOU RENAIXIMENT....................................................

4.1. EDITORIAL “TORRE”.................................................

4.2. “LLETRES VALENCIANES”.........................................

4.3. “SICANIA”.................................................................

4.4. ELS CURSOS DE LO RAT PENAT ...............................

4.4.1. Modalitats .......................................................
4.4.2. El professorat ..................................................
4.4.3. Alumnes .........................................................
4.4.4. El material docent ..........................................
4.4.5. Activitats.........................................................
4.4.6. Intendencia .....................................................

5. CONSIDERACIONS ...........................................................

BIBLIOGRAFIA ......................................................................

PUBLICACIONS PERIODIQUES..............................................

ARCHIUS ...............................................................................

85
87

93

96

98

98

101

105
106
107
108
110
111

113

117

121

125



Este llibre, escrit en Llengua Valenciana,
s’acabà d’imprimir en l’Imprenta Romeu,

el dia 23 d’abril de 1997,
festivitat de Sant Jordi,

antic patro del Regne de Valencia.



COLECCIO AL VENT

1. L’OBRA DELS PRIMERS VALENCIANISTES
Sanç i Sancho, Vicent

2. VALENCIÀ, ¿LLENGUA O DIALECTE? UNA
APROXIMACIO DES DE LA
SOCIOLLINGÜISTICA
Lanuza Ortuño, Chimo

3. RAONS D’IDENTITAT. HISTORIA I LLENGUA
V.V. A.A.

4. MIQUEL ADLERT NOGUEROL. HOMENAGE
V.V. A.A.

5. LA DECADENCIA VALENCIANA. 
HISTORIA I LLENGUA
Ferrandis i Olmos, Marivi

6. L A C E R A M I C A DE PAT E R N A DURANT LA
B A I X A E D AT MIJA. (PERSISTENCIA DE LA
TRADICIO ISLAMICA EN ELS TALLERS DELS
CERAMISTES)
Ferrandis i Olmos, Marivi
López i Verdejo, Joan Salvador

7. EL PALAU DE LA GENERALITAT
Ferrandis i Olmos, Marivi
Moreno i Moreno, Juli

8. LA GUERRA INSIDIOSA. EL VALENCIANISME
IRRESOLUT
Calpe i Climent, A.V.

9. PERSONAGES ILUSTRES VALENCIANS
RELACIONATS EN LA MEDICINA
Gil i Barberà, J.

10. ARQUITECTURA CIVIL I RELIGIOSA EN LA
CIUTAT DE VALENCIA
Prosper i Soriano, M.ª Pilar
Matas i García, Josep Manuel

11. LA REAL ACADEMIA ESPANYOLA FRONT A
LA LLENGUA VALENCIANA
Colectiu Valldaura

12. LES NORMES DEL 32. 
APORTACIO DOCUMENTAL
Vila i Moreno, Alfons



12

COLECCIO
AL VENT

AJUNTAMENT DE VALENCIALo Rat Penat


