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INTRODUCCIÓ

El 3 de juliol de 1998 el Consell Valencià de Cultura aprovava el Dictamen
sobre la llengua, elaborat a petició de les Corts Valencianes, on afirmava
explícitament que les Normes de Castelló “són un fet històric que constituïren i
constituïxen un consens necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica
l’esperit de l’acord que les féu possibles l’any 32 i entén que eixes normes han sigut
el punt de partida, compartit pels valencians, per a la normativització consolidada
de la nostra llengua pròpia”.

Posteriorment, la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va
afirmar la seua voluntat d’assumir la normativització del valencià a partir de les
Normes de Castelló. 

Així doncs, el món institucional admetia oficialment, però amb més de
setanta anys de retard, una normativa que per a la societat civil era una completa
realitat des dels anys trenta. Normativa usada per la majoria dels escriptors
valencians en els darrers 84 anys i difosa per gramàtics i filòlegs com Carles
Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Enric Valor, Josep Giner o Francesc Ferrer
Pastor.

Les Normes de Castelló foren resultat d’una iniciativa magnífica de
dignificació del valencià; tasca duta a terme per persones, entitats i partits polítics
en favor de la recuperació dels nostres drets polítics i de les institucions
d’autogovern. Tots ells sabien que la llengua és una significativa senya d’identitat i
que calia consolidar un model lingüístic digne per a transmetre’l a les generacions
a venir si no volien que perillés la seua existència. És el motiu pel qual
abandonaren personalismes estèrils i optaren per una normativa ortogràfica viable
que unificava els diferents models existents. 
 



ELS PRECEDENTS

1. L’INTERÈS PER LA LLENGUA ALS SEGLES XVIII I XIX

El 1932 les més significatives entitats culturals valencianes i un important
nombre d’escriptors, polítics i intel·lectuals arribaven a un acord per tal d’emprar
les mateixes normes ortogràfiques en els seus escrits. Aquest resultat fou fruit
d’allò que els seus avantpassats ja havien començat a fer.

Els precedents més remots de l’interès per la llengua podrien datar-se la
segona meitat del segle XV, quan apareixen Les Regles d’esquivar vocables o mots
grossers o pagesívols, una de les primeres defenses del purisme lingüístic, els
responsables de les quals van ser Pere Miquel Carbonell, Jeroni Pau i Bernat
Fenollar.

Tanmateix, de poc serviren davant la castellanització de la noblesa
valenciana i, a les primeries del XVIII, l’aplicació dels Decrets de Nova Planta i la
seua legislació uniformista com a conseqüència del triomf dels Borbons en la
Guerra de Successió. Amb tot i això, naixien el mateix segle les preocupacions per
les qüestions ortogràfiques d’autors com Carles Ros, Joaquim M. Sanelo i J.B.
Escorigüela.

En el segle XIX s’inicia la castellanització de la burgesia de la ciutat i dels
pobles més importants. És a dir, a la castellanització horitzontal, segueix ara la
vertical. 

El castellà es consolida com a llengua culta habitual. El paper de l’església,
l’administració i l’ensenyament hi serà clau, malgrat que la majoria de la població
no hi tindrà un accés directe i restarà fidel al valencià. Per això, apareixen obres
d’aprenentatge de la nova llengua. Sobretot en l’àmbit de la lexicografia

Sols a finals de segle apareixen unes minses propostes gramaticals de
correcció de Constantí Llombart i Josep Nebot i Pérez, perquè els valencians ja en
tenien prou amb una gramàtica castellana.

En aquest context, els renaixentistes valencians dugueren a terme una
meritòria tasca de reivindicació i recuperació lingüística a partir d’iniciatives com
la instauració dels Jocs Florals el 1859 i la fundació de Lo Rat Penat el 1878. I
prepararen el camí dels renovadors del primer terç del segle XX. 

C. Llombart (pseudònim de Carmel Navarro Llombart) va realitzar una
interessant tasca de divulgació del que tothom anomenava llavors llengua
llemosina (Los fills de la Morta-Viva, Lo Rat Penat). L’escassa preparació
intel·lectual de Llombart, el seu aïllament polític i cultural, la manca de
col·laboradors i la seua prematura mort als 44 anys, impediren dur a terme tan
ambicioses iniciatives. Però foren el primer pas envers una normativització.



Des d’un punt de vista lingüístic, és ben interessant el Diccionario
valenciano-castellano de D. José Escrig y Martínez, perquè volia acabar amb
l’anarquia ortogràfica existents entre els escriptors valencians de l’època. 

Hi havia, a més, la voluntat de crear una acadèmia de la llengua per tal
d’acabar amb el problema. 

El sector dels renaixentistes conservadors de Teodor Llorente  se
centraren únicament en l’ús d’una llengua culta basada en la dels segles XIV i XV i
s’apartaren de qualsevol reivindicació lingüística de l’altre sector. Llorente
reconeixia la unitat de la llengua catalana i hagués preferit que persones de major
cultura, como el mallorquí Marià Aguiló, dugués endavant l’elaboració d’una
gramàtica i un diccionari. Siga com siga, la seua tasca en favor de la recuperació del
valencià no fou gens menyspreable i aconseguí:

- Despertar l’interès per la llengua en un sector valencià més culte
- Reconeixement de la unitat de la llengua catalana
- Voluntat de solucionar el problema de l’anarquia ortogràfica i gramatical

existent
- Creació de Lo Rat Penat i els Jocs Florals

2. L’INTERÈS PER LA LLENGUA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

Conseqüència de la tasca renaixentista foren els debats de l’Assemblea
Regional Valenciana (1907), que representa el naixement del valencianisme polític,
on la qüestió lingüística tingué una gran importància.

El 1902 Faustí Barberà encetava la construcció del valencianisme polític
creant la societat València Nova, que aconseguí la celebració de l’Assemblea
Regionalista Valenciana, la qual pretenia articular un moviment valencianista
semblant al que a Catalunya havia fet Solidaritat. També en sorgirà la Joventut
Valencianista el 1908, del qual naixerà la Unió Valencianista Regional el 1918.
Tanmateix, la implantació del valencianisme va ser ben pobra. És a partir de les
eleccions de 1931 quan s’aconsegueix un cert triomf electoral i, amb l’adveniment
de la República, apareixeran diverses opcions valencianistes de tots els vessants
ideològics.

En l’àmbit cultural i lingüístic és on més significatives foren les propostes:
major interès per l’estudi de la llengua i la seua regularització tot acabant amb
l’anarquia ortogràfica. 

Esdeveniment lingüístic significatiu fou la vinguda a terres valencianes de
Mossèn Alcover a la recerca de col·laboradors estables en la recollida de materials
per al Diccionari català-valencià-balear. El treball consistia a recollir fitxes del
llenguatge viu del carrer. Hi va En haver una important aportació.

Entre Alcover i Lluís Fullana s’establí un relació activa i intensa. Fruit
tabmé d’aquesta visita va ser la participació dels valencians en el Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (del 13 fins al 18 d’octubre de 1906). Hi



acudiren Vicent Mancho (universitat), Lluís Fullana, Faustí Barberà (València
Nova), Joaquim Garcia, Roc Chabàs i Teodor Llorente. 

Va haver-hi molt pocs assistents, encara que sí més inscrits i no va aixecar
massa entusiasmes en terres valencianes. Encara que els periòdics n’informaren.
Fullana va ser l’únic valencià que va presentar una comunicació. Ara bé, el sector
conservador del valencianisme va ser molt ben rebut pels organitzadors del
Congrés, catalans del sector més conservador de Catalunya i que utilitzaven la
llengua com a eina dels seus interessos polítics.

Tots els assistents acceptaren sense recels la unitat de la llengua catalana.

Cal destacar la reacció que es va produir a València arran de l’aprovació de
les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el 1913.

Els intents per aconseguir una normativa ortogràfica i gramatical havien
estat fracassos. Per això, quan sorgiren les catalanes, foren molt ben vingudes per
alguns sectors valencianistes (Jacint M. Mustieles i nombrosos escriptors).

La idea de Mustieles era convocar un debat entre els reduïdíssims cercles
del valencianisme cultural per tal de codificar el valencià. Li contestaren José
Martínez Aloy, Eduard Genovés Olmos, Josep Nebot i Lluís Fullana, qui va
presentar un interessant treball que pretenia unificar les ortografies de Catalunya i
València.

Però aquell tímid ambient de reivindicació lingüística anava gelant-se i
sols es recuperarà en 1914. Ara bé, hi havia molta voluntat però molt pocs
especialistes. Finalment, Fullana va elaborar les Normes de 1914 o de Lo Rat Penat
que s’apartaven força de les catalanes per pressions del sector més conservador de
l’entitat que sols emprava el castellà... 

L’actitud de Lo Rat Penat s’enfrontava cada vegada més amb els diferents
sectors valencianistes, que acabaren emprant les normes fabrianes. Exemples de
renovació foren la Gramàtica Valenciana de Bernat Ortín i La llengua valenciana.
Notes per al seu estudi i conreu (1930), de Lluís Revest. Origen de les Normes de
Castelló.

En juliol de 1930 el Consell de Redacció de la revista Taula de Lletres
Valencianes (Adolf Pizcueta i valencianistes com Carles Salvador, Enric Navarro
Borràs, Eduard Martínez Ferrando, Artur Perucho...) publica un editorial titulat
“Als escriptors valencians i a les publicacions valencianes” d’una transcendència
històrica.

Les seues accions anaven encaminades a “l’establiment d’unes normes
fixes que deixen fora del gust o del caprici personal les formes gràfiques del
valencià, que faciliten la labor del literat, que unifiquen totes les aportacions a la
nostra literatura i que donen la sensació al lector que el valencià és una llengua
ordenada, coherent i apta”.



L’objectiu (aconseguit) era arribar a unes solucions consensuades i
d’acord i abandonar els personalismes. El grau de conformitat i generositat amb
què foren rebudes per la pràctica totalitat dels usuaris de la llengua és de destacar. 

Així fou com el 21 de desembre de 1932 se signaven a Castelló, si bé
simbòlicament, la “Declaració i Normes Ortogràfiques”. Que tot seguit van ser
donades a conèixer amb el Vocabulari ortogràfic valencià de Carles Salvador, editat
per L’Estel (1933).

L’únic problema era el nom de la llengua, que va ser deixat de banda per
evitar problemes. Així, passarà a anomenar-se: la nostra llengua, el parlar del País
Valencià, la llengua vernacla...

El fet destacat és que tothom sabia que es tractava de les mateixes normes
de l’IEC amb lleus retocs.

Com a conseqüència, durant la Segona República, amarada de llibertat,
fruitaren nombroses iniciatives en favor de la llengua arreu de les terres
valencianes, com ara l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana.

Però la difusió de la llengua en llibertat i les esperances d’aconseguir unes
mínimes quotes d’autogovern foren durament reprimides per la rebel·lió militar
contra el legítim govern republicà el 1936. I la posterior  postguerra.

Els valencians haguérem d’esperar vora 50 anys per veure com
s’ensenyava la llengua a l’escola o la normativa aprovada a Castelló era adoptada
per les institucions oficials. Gràcies a la tasca de persones com Salvador, Sanchis
Guarner, Valor, Josep Giner, Ferrer Pastor i Germà Colón. 



LES NORMES DE CASTELLÓ

1. ELS MOMENTS PREVIS A L’ACORD.

Al final de la Dictadura de Primo de Rivera comença a albirar-se la
possibilitat d’un canvi polític que afluixara els controls i els entrebancs oficials
contra la llengua i la cultura valencianes i, doncs, un renaixement de les iniciatives
relacionades amb l’estudi de la llengua.

Malgrat el desgavell ortogràfic entre els escriptors valencians, gràcies a la
revista Taula de Lletres Valencianes (1927) i l’adopció de la normativa fabriana per
publicacions com El Cuento del Dumenche i Nostra Novel·la començava a clarificar-
se la situació.

Nostra Novel·la era una col·lecció de narrativa curta que publicà 61
números (del 17 de maig de 1930 fins a l’11 de juliol de 1931). Els seus
responsables adoptaren una tàctica molt cauta sabedors dels problemes que havia
tingut El Cuento del Dumenche en rebutjar una ortografia castellanitzada i apropar-
se a la normativa fabriana. I es limitaren a oferir unes normes elementals de
lectura per tal d’orientar el lector. Amb el temps, però, aniran aproximant-se al
model lingüístic emprat per Taula de Lletres Valencianes, Acció Valenciana i Avant.

L’aparició de Taula de Lletres Valencianes repercutí en el panorama literari
i cultural valencià. Hom diu que arribà a ser una segona Renaixença, perquè
proposà la creació d’una cultura nacional i moderna.

Encara que la qüestió lingüística no era el seu objectiu, ben aviat tractà
temes com el nom de la llengua, el seu origen i la qüestió ortogràfica.

Els intel·lectuals valencianistes que en formaven part s’autoimposaren el
paper de ser motors del “redreçament” nacional , el qual comprenia una solució al
desgavell lingüístic i la creació d’una llengua literària.

Escriptors valencians que hi participaren foren Carles Salvador, Enric
Navarro Borràs, Eduard Martínez Ferrando, Eduard Buïl i Francesc Caballero
Muñoz entre d’altres. 

El seu treball fou decisiu per a resoldre la qüestió ortogràfica i augmentar
l’interès del món cultural valencià per la seua llengua.

Dins aquest ambient de redreçament cultural i polític, La Llengua
Valenciana. Notes per al seu estudi i conreu, de Lluís Revest i Corzo (València, 1892-
Castelló, 1963) va ser fonamental. Era un reconegut i discret erudit lligat a la
Societat Castellonenca de Cultura que publicà nombrosos estudis de temàtica
històrica i traduccions. 

L’obra, que va guanyar els Jocs Florals de 1928 a València, se centrava en
l’origen i el nom de la llengua, la llengua literària i què podien fer-hi els valencians
(primera part) i qüestions ortogràfiques i gramaticals (segona part).



Síntesi de les seues propostes era:
- Acceptava l’origen del valencià però suggeria que cadascú li donés el nom

que volgués
- Era contrari a les propostes fabrianes que es basaven en un sol dialecte,

perquè el considerava empobridor
- Era partidari d’una llengua literària que rebutgés els populismes extrems i

també el sector arcaïtzant
- Engrescava els valencians per tal que realitzaren una tasca semblant a la

duta a terme per catalans i balears 
- Proposava una tasca sense presses per tal d’aconseguir fruits positius. 
- Era també partidari de la creació d’una Acadèmia de la Llengua.
- Reconeixia la tasca realitzada per Fullana però no acceptava les seues

propostes gramaticals. 
En síntesi, es tractava d’adoptar el mateix sistema que els catalans i anar

introduint els canvis escaients.
Les reaccions al llibre de Revest no trigaren a aparèixer i vingueren de la

mà de Carles Salvador, Eduard Martínez Ferrando, Emili Gómez Nadal, Jordi Rubió,
el setmanari valencianista El Poble Valencià i Ramon Aramon i Serra. Tots
aplaudien la categoria intel·lectual del seu autor, però se n’allunyaven en molts
aspectes pel que fa als temes per ell tractats.

Ara bé, el rebombori provocat pel llibre demostrava que la societat
valenciana es trobava en un moment decisiu i que calia acabar amb el caos
ortogràfic, malgrat que els més joves ja havien acceptat de feia temps la normativa
fabriana. I, sobretot, que la situació anava aclarint-se cada cop més.

El 15 d’abril de 1930 apareix la revista Acció Valenciana, publicació de
l’agrupació universitària Acció Cultural Valenciana, que jugarà un paper força
destacat en el moviment valencianista. N’hi formaven part, entre d’altres, els joves
Felip Mateu i Llopis, Emili Gómez Nadal, Manuel Sanchis Guarner, Joan Beneyto i
Igual i Úbeda. Estava  presidida per Nicolau Primitiu Gómez Serrano.

Des del primer moment va tractar la qüestió lingüística a partir de la
unitat de la llengua, la necessitat d’adoptar unes normes ortogràfiques unitàries i
la defensa de les peculiaritats valencianes. 

Van ser, a més, els promotors de la campanya Vers la creació d’una
Acadèmia de la llengua. La proposta era arriscada, perquè mantenia una posició
diferent de la de Taula de Lletres Valencianes i es distanciava de l’IEC. Així que van
decidir entrevistar diverses personalitats perquè donaren la seua opinió.

Jordi de Fenollar (pseudònim de Teodor Llorente i Falcó, director de Las
Provincias) estava a favor de la unitat de la llengua catalana i era partidari de crear
una Acadèmia de la Llengua Catalana amb seu a Barcelona. Lluís Fullana no creia
en la unitat absoluta de la llengua i era partidari que es creés una Acadèmia de la
Llengua Valenciana. Mossèn Alcover va suggerir la tasca que haurien de realitzar
els escriptors i homes de lletres valencians. Josep Sanchis Sivera, que havia



participat en la confecció de les Normes de l’IEC, opinava el mateix que Jordi de
Fenollar. Lluís Revest se n’oposava a la creació i, com Alcover i Fabra, considerava
prioritari un treball de preparació dels joves filòlegs. Nicolau d’Olwer considerava
imprescindible estudiar i netejar primer el valencià. Josep Ferrándiz Torremocha
se’n va manifestar partidari. Pompeu Fabra intentà delimitar-ne les funcions.
Jaume Bofill i Mates, membre de la Secció Filològica de l’IEC, n’acceptà la seua
creació per “raons extracientífiques”.  

L’any 1930 fou especialment significatiu per l’elevat nombre d’iniciatives
portades a terme per diverses persones, institucions i publicacions en favor de la
llengua.

En aquest context, Taula de Lletres Valencianes, dirigida per Adolf Pizcueta,
publicà un editorial titulat “Als escriptors valencians i a les publicacions
valencianes”. Aquesta crida pot ser considerada l’inici de l’etapa final del procés de
codificació idiomàtica. El seu objectiu era establir unes normes fixes que no podien
sorgir de la imposició o les autoritats, sinó de l’acord.

Va tenir una resposta immediata, puix que publicacions i autors s’hi
mostraren d’acord. Entre d’altres, destaquem les adhesions següents:

- Acció Valenciana
- El setmanari valencianista republicà Avant
- La Societat Castellonenca de Cultura per mitjà del seu director, Salvador

Guinot, malgrat la seua ferma defensa de la unitat de la llengua catalana i
l’acceptació tàcita de les Normes de l’IEC, si bé demanava un major respecte
per les peculiaritats valencianes. 

- Las Provincias i Teodor Llorente i Falcó, el seu director, contribuïren a
augmentar l’interès de la societat valenciana per la llengua pròpia i a crear
un clima favorable per a la consecució de la unitat ortogràfica plasmada
amb les Normes de Castelló, de les quals ell fou un dels signants.

- El setmanari El Poble Valencià, que, des del primer moment, es mostrà
partidari de l’oficialitat del valencià i la implantació del seu ensenyament a
les escoles

- E l Diario de Valencia, que, de les mans de Josep Cervera Aviñó, destacant
dirigent de l’Agrupació Valencianista de la Dreta, va fer un clar
pronunciament a favor de tot el procés d’unificació ortogràfica. Cervera
proposava un gran pacte que aglutinés les diverses tendències existents
entre els escriptors valencians i, es mostrava partidari de les Normes de
l’IEC i d’integrar-hi la tasca realitzada per Fullana

El mes d’agost de 1930 Taula de Lletres Valencianes  feia una mena de
balanç de les adhesions rebudes i es congratulava de l’èxit de la crida.

Quant a la postura de Pompeu Fabra davant les conclusions extretes,
manifestava i cito paraules seues: “... cal continuar sense defalliments l’obra de
depuració de la llengua valenciana, encara que no es preocupin gaire d’acostar-se



al nostre català.” En paraules d’Abelard Saragossà, “Fabra mantingué amb
nosaltres, els valencians, unes relacions emotivament solidàries. En efecte, no
solament no va intentar imposar-nos les regles que havia elaborat, sinó que va fer
el contrari. (...) va actuar de manera que impulsava els escriptors valencians a
assumir la llibertat i la responsabilitat de ser valencians, característiques aquestes
que són pròpies dels pobles dignes i sobirans”.

2. L’ACORD DE CASTELLÓ DE LA PLANA DE 1932.

Amb tot, les gestions per arribar a un acord ortogràfic es van paralitzar al
llarg de 1931. Tal vegada perquè fou un any pel que fa a la participació política del
moviment valencianista. A les eleccions de 1931, dos partits valencianistes
aconseguiren representació a l’Ajuntament de València: l’Agrupació Valencianista
Republicana, que es presentà dins el Front Republicà contra la monarquia, i la Unió
Valencianista, dins la coalició monàrquica.

Ara bé, l’adopció de les Normes de Castelló coincideix amb un inusitat
debat educatiu. En proposar el 1931 Marcel·lí Domingo, ministre d’Instrucció
Pública, l’extensió del Decret de bilingüisme de Catalunya a altres territoris de
l’Estat, diverses forces polítiques i entitats culturals valencianes iniciaren una
campanya per a demanar la seua aplicació al País Valencià. L’Ajuntament de
València ho féu, però el problema que veia el ministre és que no coneixia entitats
culturals competents ni al País Valencià ni a les Illes Balears. Aquesta explicació
provocà una reacció per part del Centre de Cultura Valenciana, que informava el
ministre en una carta que hi teníem diverses entitats i institucions que feia anys
que treballaven per la llengua, com ara la Universitat.  L’escrit anava firmat per
Francesc Martínez, Lluís Cebrián, Nicolau Primitiu i Salvador Carreres i demanaven
que s’estengués l’ús del bilingüisme al País Valencià. 

Una altra iniciativa ben significativa per al valencianisme fou la fundació
del Centre d’Actuació Valencianista (agost, 1931) amb la idea de constituir una
institució cultural i patriòtica al marge dels partits polítics i de caràcter neutral on
pogueren participar els diferents elements valencianistes sense distinció
ideològica. 

A les darreries de 1931 es reprèn la iniciativa de Taula de Lletres
Valencianes des de Castelló i de la mà de la Societat Castellonenca de Cultura, per
mitjà d’una nova i contundent crida, signada pel seu president, Salvador Guinot. Es
demanava la formació d’unes “normes ortogràfiques provisionals” i responia a un
plantejament tàctic, elaborat conjuntament per Adolf Pizcueta i Gaetà Huguet, els
entusiastes impulsors de la iniciativa.

Segons Vicent Pitarch, el protagonisme sols podia exercir-lo aleshores
Castelló i la seua Societat Castellonenca, pel “prestigi, garantia d’estabilitat,
solvència, percepció de catalanitat i sensibilitat envers la dignitat de l’idioma”.

El 5 de març de 1932 apareix una nova publicació valencianista que jugarà
un paper importantíssim, El Camí, setmanari valencianista que venia a omplir el



buit deixat per la premsa desapareguda (Taula, Acció Valenciana, Avant...). Els seus
col·laboradors ho havien estat de la desapareguda: Joaquim Reig, Pizcueta, Navarro
Borràs, Gómez Nadal, Pasqual Asins, Caballero Muñoz, Salvador, Mateu i Llopis... I
s’hi afegien joves valencianistes de sòlida formació cultural i científica: Manuel
Sanchis Guarner, Enric Valor, Enric Soler i Godes, Emili Beüt...

El seu objectiu: convertir-se en un mitjà d’expressió de les diverses
tendències del valencianisme. Sempre fou una màxima preocupació per a ells la
qüestió lingüística relacionada amb la llengua dels valencians.  De fet, arribaren a
considerar l’ortografia com una de les senyes d’identitat de la nova publicació. Es
tractava de parlar-lo i escriure’l bé. I d’ensenyar-lo a l’escola. 

Tanmateix, va haver-hi veus dissidents, com la de Nicolau Primitiu Gómez
Serrano, que considerava les unificacions artificioses.

Així les coses i segons Pérez Moragón, en octubre de 1932 Gaetà Huguet va
rebre l’encàrrec de Fèlix Pizcueta de proposar a la Societat Castellonenca de
Cultura que fos ella la que s’ocupàs de redactar les bases normatives. Pizcueta era
el representant dels valencianistes capitolins i comptava amb la connivència
d’escriptors (Salvador, Martínez Ferrando) i polítics (Ignasi Villalonga, Emili
Gómez Nadal).

Vicent Pitarch afirma que “les gestions per tancar la vella aspiració de
l’acord ortogràfic assoliren uns ritmes intensos”, gràcies a Pizcueta i Huguet.

La vesprada del 15 d’octubre es nomenaren uns ponents amb l’encàrrec
d’estudiar i presentar a l’aprovació de la Societat unes bases raonades per a la
confecció dels llibres en qüestió. Un cop discutides i aprovades per la Societat,
seran donades a conèixer per tal d’aconseguir les adhesions pertinents. 

Per altra banda, Carles Salvador comunicà el 13 d’octubre a Pizcueta que
havia acabat el “Vocabulari Ortogràfic Valencià” i que l’oferia a l’editorial L’Estel.

Les gestions es portaren a terme amb força discreció i provocaren certes
reticències en els escriptors castellonencs, que ja havien acceptat feia temps la
normativa de l’IEC.

A principis de novembre, Huguet convidava Salvador a participar
activament en el procés indicant-li que l’ortografia es fixaria sobre les normes
bàsiques de El Camí, però buscant que foren acceptades per tothom. Salvador li
mostrà reticències, però a la fi comprengué. 

El 12 de novembre de 1932, a la seu de la Societat Castellonenca de
Cultura, tingué lloc la reunió on Lluís Revest, que s’havia encarregat de redactar les
normes, presentà els seus resultats, que foren aprovats sense problemes gràcies a
l’esperit de consens i la voluntat d’elaborar unes normes transaccionals.

A principis de desembre tingué lloc la reunió a Castelló dels representants
de les diverses institucions valencianes, que acceptaren el que s’havia acordat ja a
la Castellonenca.

Pel que fa a la històrica reunió amb la presència de Salvador Carreres, el
Centre de Cultura Valenciana, Joaquim Reig (El Camí), Gómez Nadal (Agrupació



Valencianista Republicana), Adolf Pizcueta (L’Estel) i Gaetà Huguet, Las Provincias
informà dues setmanes més tard per precaució. 

El 17 de desembre, El Camí, veritable impulsor de l’etapa final del procés
d’unificació, publicava a l’editorial (“L’unificació ortogràfica”) que s’havia arribat a
l’acord de Castelló.

El motiu de tanta precaució és perquè els redactors de les normes, Revest i
Salvador, encara estaven revisant-les.

L’original de les Normes està actualment a la Biblioteca Valenciana. Però la
redacció final tal com es publicaren el 1933 al Vocabulari Ortogràfic no estigué
enllestida fins a febrer de 1933.

Una vegada aconseguit l’acord es tractava de recollir el màxim d’adhesions
possible, de la qual cosa s’encarregà El Camí publicant el 13 de gener de 1933 un
“Avís als escriptors valencians” on posava a la seua disposició el text de les normes
aprovades a Castelló i els demanava la seua aprovació mitjançant la signatura.

Quant al text (pàg. 195) i els signataris, al principi foren 14 entitats i 47
persones i augmentaren a 5 signataris més i la Junta de Govern de Lo Rat Penat.

Un cop llegits els noms, ens hi trobem amb la pràctica totalitat dels
escriptors valencianistes d’aleshores, units en un desig: la normalització del
valencià. Hi són presents totes les tendències estètiques i polítiques, però, “a
diferència de Catalunya, els vertaders protagonistes del procés de redreçament
cultural al País Valencià foren un grup d’escriptors i d’institucions culturals
valencianistes que creien fermament en les possibilitats de redreçament cultural i
lingüístic que s’obrien als nous aires democràtics que entraven amb la proclamació
de la República” (Pérez Saldanya).

Quant al contingut de les Normes, hi ha diverses opinions:
- Pérez Moragón considera que són una versió escurçada i lleument

modificada de les Normes de l’IEC publicades en l’“Exposició de l’Ortografia
Catalana” que encapçalava el Diccionari Ortogràfic de 1917.

- Vicent Pitarch parla de poc rigor quan hi ha aspectes que s’allunyen del
model de l’IEC per adaptar-se a les modalitats dels parlars valencians.

- Vicent Simbor considera que no donen solucions encertades en alguns
aspectes fonètics.

- Abelard Saragossà considera que aquell va ser un moment provisional i
encara no hi havia ni prou ni bons especialistes i que la importància de les
Normes és més social que no pas lingüística.

La difusió en fou immediata, perquè van aparèixer en les més prestigioses
publicacions valencianes del moment, en importants institucions i en boca de
reconeguts personatges:

- La revista Anales del Centro de Cultura Valenciana 
- El Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura en el número de maig-juny

de 1933



- L’Almanaque de Las Provincias para 1934 
- L’Ajuntament de València en realitzà una edició en 1933 amb motiu de la

Festa del Llibre. A més a més, a iniciativa del regidor valencianista Enric
Duran i Tortajada, l’Ajuntament creà una Oficina de Llengua Valenciana, per
tal de revisar o traduir qualsevol escrit d’acord amb les Normes de Castelló.

- El Camí, les publicà quan aparegueren al Vocabulari Ortogràfic de Carles
Salvador. Malgrat no haver-ne fet mai valoració, el col·laborador Daniel
Tossal (pseudònim de Caballero Muñoz) es felicitava per haver-se
aconseguit l’aprovació de les Normes i incitava els escriptors al seu
aprenentatge i ús als seus llibres. 

- A Las Provincias aparegué un article en març de 1933 de Jordi de Fenollar
on felicitava les entitats i escriptors que les havien signades. 

- Josep Cervera Aviñó mostrà la seua adhesió incondicional i en destacà la
“diversitat ideològica dels signants” com un dels mèrit més valuosos del
procés que qualificà d’“acord patriòtic”. 

- El Diario de Valencia, deia que “gracias al patriotismo de todos”.
- Francesc Mateu i Llopis destacava el significatiu paper dels tres lingüistes

que hi participaren en la seua redacció: Lluís Fullana, Lluís Revest i Carles
Salvador. 

Per altra banda, les escasses revistes que en aquell moment es publicaven
en valencià adoptaren la nova ortografia progressivament. Fins i tot, publicacions
populars com Lletres valencianes. Revista literària popular.

Amb tot, els valencianistes més acostats a les normes fabrianes
propugnaven obertament l’autoritat lingüística de l’IEC i la conveniència d’adoptar
un sol model ortogràfic per al conjunt de terres de parla catalana. Però és ben
significatiu que molts d’ells havien propugnat i signat les Normes de Castelló:
Navarro Borràs, Salvador, Martínez Ferrando, Almela i Vives, Pizcueta... Això ens fa
pensar que el que pretenien els veritables impulsors de les Normes era explicitar
rotundament els lligams existents entre la normativa aprovada el 1932 i l’autoritat
de l’IEC.

En tot cas, les Normes foren acceptades per la pràctica totalitat d’autors
valencians i entitats. Fins i tot, l’Institut d’Estudis Valencians les adoptà com a
normes oficials per al valencià en 1937.

Així doncs, es convertiren en les Normes de tot el poble valencià i, durant
tot el període de la dictadura franquista, els escriptors valencians es van mantenir
fidels al compromís adquirit el 1932. 

Per acabar: les Normes de Castelló, des de l’òptica actual, han complit
adequadament l’objectiu pel qual van ser creades: posar fi al caos ortogràfic i així
poder desplegar els elements dinamitzadors de la vitalitat lingüística i, doncs,
social, que contenia implícitament l’acord. Suposava disposar d’una llengua apta
per a l’expressió literària, un instrument òptim per a ser emprat per tothom.

Com digué Soler i Godes, “representen el seny valencià”. Dissortadament,
als pocs anys, quan les Normes s’havien estès pràcticament pertot, les condicions



sociopolítiques es van girar en contra de la nostra llengua i cultura i la seua
implantació definitiva encara hauria d’esperar uns anys. La tasca fou dura i feixuga.
El paper d’ensenyants i divulgadors (Salvador), lexicògrafs (Ferrer Pastor),
gramàtics (Giner, Valor, Sanchis Guarner) es desenvoluparà primer en condicions
adverses a causa de la persecució de la llengua pel règim franquista i, després,
adquirirà major importància a mesura que s’avance en la consecució de les
llibertats més bàsiques, com el dret a l’ús públic de la llengua pròpia. 

En l’actualitat, els valencians, hereus dels ideals de consens i defensa de la
llengua que van animar l’aprovació de les Normes de Castelló, constatem que amb
el pas dels anys s’ha forjat “un patrimoni comú a totes les contrades germanes”
(Germà Colón). 

Passem ara a parlar dels elements que podrien haver-se considerat com a
dissidents i que no ho foren. Tot i que durant el primer terç del segle XX Lo Rat
Penat fou una de les societats més representatives del valencianisme, el Centre de
Cultura Valenciana una entitat cultural força interessada en la promoció de la
llengua i Lluís Fullana dedicà grans esforços al seu estudi, cap dels tres no tingué
un paper significatiu en l’aprovació de la normativa ortogràfica de Castelló. 

Els motius són ben clars: Lluís Fullana i Lo Rat Penat havien intentat
imposar el seu model, que fou rebutjat per la majoria d’autors valencians, i el
Centre de Cultura Valenciana donà suport a la proposta ortogràfica de Fullana.

Ara bé, el Centre de Cultura Valenciana va acollir molt bé la crida de Taula
de Lletres Valencianes i acabà signant. Les aprovà en gener de 1933.

Quant a Lo Rat Penat, manifestà poc interès per les normes, però els
responsables de la seua elaboració consideraren que era necessària la seua
signatura si volien consens. I, malgrat la seua disconformitat en alguns punts, el
seu secretari, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, acabà signant-les. Això sí, va haver-
hi retrets dels seus socis perquè els impulsors no els havien convidat a participar-
hi en la seua elaboració. Ara bé, llavors, el pes de Lo Rat Penat entre els escriptors
valencianistes era ben minso. Aconseguiren el consens gràcies a la tasca mitjancera
de Teodor Llorente i Falcó. Així que, finalment, acceptà les Normes i va contribuir-
ne a la seua divulgació. En aquest sentit, és especialment significativa la seua
postura davant el Curs d’Ortografia Valenciana per correspondència dirigit per
Carles Salvador, ja que en va mostrar la seua satisfacció i va fer una crida per tal
que els socis en seguiren les lliçons.

Quant a Lluís Fullana, disposem d’escasses dades per conèixer la seua
actitud envers les Normes. Ara bé, el fet de signar-les significava l’acceptació del
fracàs de la seua normativa de 1914.

Finalment, els responsables de dur endavant les Normes sempre
reconegueren públicament i agraïren la generosa actitud de Lo Rat Penat i Lluís
Fullana al respecte.



L’oposició a les Normes es circumscriu a Josep M. Bayarri, prolífic poeta i
radical anticatalanista que va propugnar l’ortografia més destrellatada que ens
puguem imaginar. Mai abraçà la normativa de Castelló i intentà anar sempre
contracorrent, a pesar de la indiferència amb què eren acollides les seues
propostes secessionistes i anticatalanistes.

En resum, els valencianistes conservadors i anticatalanistes plantejaren
escasses resistències a la normativa ortogràfica de Castelló.



LA DIVULGACIÓ DE LES NORMES DE CASTELLÓ
(1932-1938)

1. L’APORTACIÓ DE CARLES SALVADOR I GIMENO

Al llarg de la seua vida, Carles Salvador i Gimeno (València, 1893-1955) va
dur a terme una intensíssima tasca literària i gramatical que el convertí en un dels
elements més representatius del món literari valencià i en figura cabdal del procés
d’adopció pels valencians de les Normes de Castelló, així com de la seua divulgació.

Durant la postguerra, malgrat les condicions adverses, els valencianistes,
amb ell al cap, van aprofitar l’única infraestructura cultural existent, Lo Rat Penat,
per reiniciar el treball de recuperació lingüística. Així, el 1951 va publicar la
Gramàtica valenciana, obra més significativa amb què milers de valencians de
diverses generacions s’alfabetitzaren en valencià en anys tan difícils. 

L’activisme valencianista de C.S. començà als seus 14 anys. Participà en
l’Assemblea Regionalista Valenciana i visqué els enfrontaments polítics entre
blasquistes i valencianistes de la societat València Nova. Esdevingué així en un
nacionalista convençut i disposat a contribuir sense abandons en la lluita pel
redreçament nacional dels valencians.

Va ser mestre d’escola a partir de 1911 i treballà a Aielo de Malferit, Pobla
de Benifassà, Benassal i València. 

Va participar molt activament en la vida cultural valenciana a través de
col·laboracions periodístiques en més de 60 publicacions i en multitud d’iniciatives
relacionades amb la difusió del valencià, tant lingüísticament com literària (poesia,
teatre, narrativa).

Va divulgar les Normes a través del seu Vocabulari ortogràfic valencià
(1933, L’Estel). 

Es tracta d’una adaptació del Diccionari ortogràfic abreujat de Pompeu
Fabra. Sols hi inclourà una sèrie de topònims i adaptarà unes paraules al valencià.
Contenia uns 6.000 mots, els més usuals entre els valencianoparlants. El llibre
tingué una molt bona acollida.

A continuació, va anar publicant en El Camí unes “Notes gramaticals” amb
la finalitat de tractar aquells aspectes de la llengua que podien ser més conflictius
per tal de millorar-ne l’ús, ja que considerava necessària la depuració lingüística i
l’eliminació d’influències del castellà. També es va centrar en posar fi a una manera
de pensar que consistirà a desenvolupar una llengua escrita ortografiada
popularment per tal de dignificar la llengua, actuació que eren els escriptors els
que havien de dur a terme construint una llengua literària apta com a model per a
tothom. 



En una d’aquelles notes gramaticals, C.S. va anunciar l’aparició del Curs
d’Ortografia Valenciana per correspondència (25/2/1933) i ho faria a El Camí. Hi
aparegueren 26 lliçons.

Aquest curs per correspondència serà el primer d’una llarga llista de
cursos que ell o el seus col·laboradors impartiran en diversos llocs: Centre
d’Actuació Valencianista, Agrupació Valencianista Escolar, Centre de Cultura
Valenciana, Institut d’Estudis Valencians, Institut d’Idiomes de la Universitat de
València, Lo Rat Penat... Vicent Pitarch ha constatat la dèria pels cursets de valencià
entre els valencianistes dels anys trenta, que posaran un especial èmfasi en la
importància de l’escola per formar ciutadans conscienciats nacionalment. 

Per tant, els esforços del valencianisme de llavors anirà en la línia de
divulgar els ideals nacionalistes a través de l’ensenyament de la llengua i
potenciaran la creació d’entitats com l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Valenciana. Com que la introducció del valencià en l’ensenyament aleshores era
impossible, l’única alternativa per als valencianistes era l’organització voluntària
de cursos de llengua. 

Per aquest motiu, el 1934, C.S. va publicar a L’Estel Lliçons de gramàtica.
Volum I. Ortografia valenciana amb exercicis pràctics. Es tracta d’una adaptació de
l’Ortografia de Jeroni Marvà (pseudònim d’Artur Martorell i Emili Vallés). La
importància d’aquest llibre rau en el fet que, per primera vegada, els valencians
disposàvem d’un instrument bàsic on poder aprendre les més elementals normes
d’ortografia i on els mestres podien trobar tot el necessari. L’acollida va ser gran
ací i a Catalunya. Se’n va fer una segona edició en 1937, on es posava en èmfasi el
valor de les Normes de Castelló i expressava una magnífica visió de futur. 

Si la qüestió ortogràfica estava prou encaminada, no passava el mateix
amb la morfològica, totalment oblidada aquells anys. Per això, en març de 1934 C.S.
va iniciar a les pàgines de El Camí un Curs de Morfologia Valenciana per
correspondència. Estava patrocinat per l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Valenciana i rebé un fort impuls propagandístic dels seus organitzadors. 

Sembla que va tenir una bona acollida, perquè es va anunciar aviat l’inici
d’un de sintaxi. Dissortadament, El Camí va desaparèixer (setembre de 1934) i el
valencianisme es quedà sense veu.

Ara bé, en 1935, C. S. va publicar a L’Estel Lliçons de gramàtica. Volum II.
Morfologia valenciana amb exercicis pràctics. Segons Vicent Simbor són una
adaptació de la Morfologia catalana de Jeroni Marvà.

Les energies de C.S. a favor de la difusió de la llengua eren inesgotables i,
un cop desaparegut El Camí, les continuarà a les revistes Timó i Acció i el periòdic
Las Provincias.

Durant aquests anys, els valencianistes van participar activament en
aquelles institucions que es van comprometre en la defensa de la llengua i cultura
valencianes, encara que la seua presència resultava minoritària i testimonial. El



valencianisme, si mai no havia estat un moviment amb la suficient base social, en
iniciar-se el conflicte bèl·lic, no tindrà “la suficient instal·lació social com per a
resistir sense estralls les immenses sotragades que es desfermaren” (Blasco). Així i
tot, faran tot el possible per defensar els seus plantejaments.

L’Institut d’Estudis Valencians fou fundat per la Conselleria de Cultura del
Consell Provincial de València. Al seu capdavant es trobava Francesc Bosch i
Morata. Tenia com a objectius genèrics “el conreu i la propagació de la cultura
valenciana”. Tenia 4 seccions, la Històrico-Arqueològica, la de Filologia Valenciana,
la de Ciències i la d’Estudis Econòmics. Cada secció tenia 5 membres, un dels quals
era president de secció. 

El president de tots ells era Josep Puche Avares, rector de la Universitat de
València; el secretari era Carles Salvador i el tresorer, Josep Feo i Garcia. El
president de la Secció de Filologia Valenciana era Lluís Gonzalvo Paris, el secretari
era C.S, i Manuel Sanchis Guarner, Francesc Almela i Vives i Bernat Artola i Tomàs,
els vocals. Els objectius de la secció eren “l’estudi i conreu de la llengua valenciana
en tots els aspectes, en les varietats comarcals i unitat literària. Tenia adscrita la
Biblioteca del País Valencià, formada amb els fons procedents de la Diputació
Provincial de València. 

Malgrat que els objectius eren massa ambiciosos i impossibles
d’aconseguir en aquella situació, gràcies a la seua proposta es va aprovar el
15/1/1937 la cooficialitat del valencià i el castellà.

Una de les seues activitats fou un curs de llengua impartit per Enric
Navarro Borràs (lexicografia), Maximilià Thous (ortografia) i Antoni Vallet
(fonètica).

En constituir-se la seua Secció Filològica, iniciaren contactes amb el seu
homònim català: en abril de 1937, Bosch i Morata i Lluís Gonzalvo es van
entrevistar amb Pompeu Fabra. 

Entre els projectes en què participà C.S., hi hagué poques realitats, com ara
la confecció d’un Diccionari, del qual sols s’han conservat algunes fitxes, ja que les
circumstàncies politicosocials ho impediren. Hagués estat el primer diccionari de
l’època científica i filològica (E. Casanova) i tenia aspectes tan positius com
considerar com a pròpies les varietats lèxiques de totes les terres catalanes i
incorporar a la llengua literària el lèxic de les comarques valencianes.

També hi treballaren en un Diccionari Etimològic, un Diccionari de Rimes i
una Gramàtica Històrica (Gozalbo); un estudi de la llengua d’Escalante (Bernat
Artola); la publicació de clàssics passats i actuals (Almela i Vives); un Butlletí
d’Estudis Valencians de Lingüística i Literatura; i un Vocabulari valencià-castellà,
dirigit per C.S.

Encara que el ritme de treball era bastant efectiu, no arribaren a hora: el
10/3/1938 es realitzà l’última reunió de la Secció Filològica. No hi havia diners ni
per a pagar el paper.



També va treballar C.S. en la universitat per tal que s’incorporés l’estudi de
la llengua a les aules, sobretot a les escoles normals, a fi de millorar els
coneixements dels futurs mestres. 

De fet, La República de les Lletres demanarà la reinstauració de la càtedra
de valencià, que ja existia d’abans de la dictadura de Primo de Rivera. 

Malgrat la dura situació bèl·lica, les autoritats acadèmiques i universitàries
autoritzaran l’ensenyament del valencià a les seues aules, que formarà part de la
Facultat de Filosofia i Lletres. C.S. inicià aquestes classes l’1 de febrer de 1937.

La secció d’estudis de llengua, història i cultura del País Valencià es va
crear gràcies a la intervenció de Lluís Gozalvo, director de l’Institut d’Idiomes, on
C.S. trobà el complement necessari per a portar endavant el projecte lingüístic.

En aquests difícils moments, C.S. i la major part del moviment
valencianista van saber estar a l’altura de les circumstàncies i participaren en el
Congrés d’Intel·lectuals per la Defensa de la Cultura (València, juliol 1937).

La secció valenciana de l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la
Cultura estava formada per un conjunt de valencianistes procedents d’Acció d’Art
(Josep Renau, Rafael Pérez Contel) i del Partit Valencianista d’Esquerra (Adolf
Pizcueta, Enric Navarro i Borràs, C.S. i Ricard Blasco). 

Però el fet de més relleu intel·lectual entre 1936 i 1939 fou la participació
d’una delegació del P.V. en el Segon Congrés Internacional d’Escriptors
Antifeixistes. Estava presidida per C.S. i formada per Navarro i Borràs, Pizcueta,
Artola i Blasco. En la ponència, redactada i llegida per C.S., s’indicava amb claredat
absoluta “la maduresa del nostre redreçament cultural” i subratllava la voluntat de
normalitzar una cultura tradicionalment rebutjada.

També va formar part C.S. del Centre de Cultura Valenciana, en renovar-se
la institució conservadora. 

Josep Giner va parlar de la transcendència de la seua entrada en Timó, per
la categoria del treball intel·lectual realitzat, ja que hi va difondre i consolidar la
normativa gramatical emanada de les Normes de Castelló.

També va significar la seua entrada per als valencianistes l’aclariment de
postures, ja que abans havien estat molt vacil·lants en el passat davant aquelles
Normes.

Però les activitats de C.S. al seu si acabaren en començar la Guerra Civil, ja
que estava “en estat letàrgic” (Nicolau Primitiu).

Acabada la guerra, va ser la primera que va començar a funcionar sota el
franquisme sota la direcció de Teodor Llorente i Falcó. La Secció de Llengua i
Literatura recomençà en 1948 sota la presidència de C.S.

Quant a les idees lingüístiques de C.S., han aparegut en molt diversos
escrits i estan relacionades amb l’origen de la llengua (català) i les importants
aportacions dels escriptors valencians clàssics a la llengua i la literatura catalana.



Per a ell calia un bon coneixement per part dels escriptors actuals dels
autors clàssics i, per a això, calia estudiar i treballar la llengua que empraven. 

Entre d’altres temes tractats per ell, estan: 
- La nostra Renaixença
- La figura de Fullana com a iniciador de la preocupació seriosa per la llengua
- L’elogi de la llengua parlada malgrat criticar els escriptors populistes que

disfressaven la seua incultura amb la frase escriure com es parla. 
- La necessària separació entre la llengua escrita i la parlada, ja que els

escriptors havien d’escriure en un llenguatge més depurat que l’oral
- La necessitat de comptar amb les ferramentes bàsiques per a l’escriptura, la

gramàtica i els diccionaris. 
- El moviment literari valencià contemporani, les institucions que

continuaven en actiu i la tasca realitzada gràcies als cursos de llengua per
correspondència.

Però, sobretot, sempre va destacar la data del 21 de desembre de 1932 en
referir-se al procés d’aprovació de les Normes i la seua difusió. I en destacava la
importància que tindrien per a l’aprenentatge dels infants com a necessitat
pedagògica i patriòtica.

El text on exposarà de manera més clara les seues opinions és en el discurs
d’ingrés pronunciat al Centre de Cultura Valenciana el 9/1/1936. Hi reflexiona
sobre diversos aspectes de la recuperació lingüística, com ara el procés de
desaparició de les llengües, la relació directa entre llengua i nació, la nostra
decadència política i cultural producte d’unes circumstàncies històriques, el paper
d’iniciadors de personatges com Ros o Galiana i, al final, la depuració del
llenguatge, obra de més d’una generació i que hauria d’implicar a tots els
escriptors conscients de la importància de la llengua com a eina política. També en
va parlar de qüestions lingüístiques diverses i de la necessitat de deixar en mans
dels experts les solucions lingüístiques més escaients. I, en la casa més
conservadora del valencianisme, es va atrevir a demanar la unificació lingüística de
tots els dialectes de la llengua catalana, però sense gosar pronunciar-ne el seu nom.

A continuació, exposà un “Eixamplari”, on tractà de la correcció lingüística,
i acabà amb unes “Conclusions”, on defensava la nostra llengua com la única hàbil
per a mostrar el nostre enginy i que la seua existència sols depèn de l’actitud
política del poble que la parla. És a dir, que recuperació idiomàtica hauria d’anar en
paral·lel amb recuperació política. També concloïa el paper que haurien de tenir
els escriptors en la construcció d’una llengua literària apta. 

2. LES ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES DE MANUEL SANCHIS GUARNER

Manuel Sanchis Guarner (València, 1911-1981) va manifestar des de ben
prompte un gran interès per la llengua i la cultura dels valencians. Va estudiar Dret
i Filosofia i Lletres (secció Història) i el 1930 participà en la fundació d’Acció
Cultural Valenciana, entintat universitària nacionalista. En anar a Madrid per fer el



doctorat, es decantarà per l’estudi de les llengües sota el mestratge de Menéndez
Pidal. Hi conegué nombrosos estudiosos que influïren en la seua vida de forma
decisiva, com Tomás Navarro Tomás, amb qui col·laborà en el Atlas lingüístico de la
Península Ibérica, i Francesc de B. Moll, que es convertirà en gran amic seu i amb
qui col·laborà en el Diccionari català-valencià-balear.

Durant la guerra civil entrà en les milícies de la FETE i assolí el grau de
capità. Per la seua participació activa en la defensa de la República fou empresonat
i, en ser alliberat, se n’anà a Mallorca a treballar amb Moll en el diccionari. En
tornar a València, treballà com a professor de francès de l’IES Sant Vicent Ferrer de
València i, finalment, en la Universitat, primer impartint francès i, després,
valencià.

Va ser membre de nombroses institucions culturals i lingüístiques:
Instituto Miguel de Cervantes, Secció Filològica de la Institució Alfons el Magnànim,
Estudi General Lul·lià, Real Academia de la Lengua, Institut d’Estudis Catalans,
Centre de Cultura Valenciana, Real Academia de la Historia, Reial Acadèmia de les
Bones Lletres de Barcelona i director de l’Institut Universitari de Filologia
Valenciana.

I de diverses institucions cíviques: Fundació Gaetà Huguet, Ateneu
Mercantil de València, Consell per al Foment de la Llengua Valenciana, Fundació
Ausiàs March, Acció Cultural del País Valencià, Cercle de Belles Arts de València.

I rebé nombrosos premis literaris i científics: premi Cerdà Reig de la
Diputació de València (1963, 1974), Colós del País Valencià (1973), Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes  (1974), Premi Unitat de la Llengua (1981).

Ha rebut nombrosos elogis de: Lluís Alpera, Cipriano Císcar, Joan Fuster,
Pérez Muntaner...

Autor d’una llarga llista d’obres d’investigació i divulgació que abasta un
gran nombre de temes amb una característica comuna: l’interès per la llengua i la
cultura dels valencians. Té importants estudis filològics i lingüístics (La llengua
dels valencians, Gramàtica valenciana, Aproximació a la història de la llengua
catalana) i tècnics i erudits (Atlas lingüístico de la Península Ibérica, treballs sobre
l’apitxat i els parlars romànics anteriors a Jaume I...). 

També estan els seus estudis històrics sobre l’època musulmana durant la
conquista de Jaume I o el seu coneixement de la ciutat en La ciutat de València.
Síntesi d’història i de geografia urbana, l’estudi global més interessant sobre la
capital. 

També va estudiar períodes literaris: La Renaixença al País Valencià, El
sector progressista de la Renaixença valenciana, Els felibres i València  i estudis
sobre els sermons de sant Vicent Ferrer o Les Trobes en lahors de la Verge Maria.

També va ser un investigador de la cultura popular. Hi destaquen: Folklore
geogràfic de la comarca d’Alcoi, Els vents segons la cultura popular, Els molins de
vent de Mallorca, Cançoneret valencià de Nadal, Els pobles valencians parlen els uns
dels altres...



També serà fonamental la seua tasca de mestratge des de les aules,
sobretot a la Universitat de València. En diverses etapes i amb diversos càrrecs. Va
formar diverses generacions de filòlegs valencians. La seua carrera docent acabà
com a catedràtic de Lingüística Valenciana. Fou degà de la Facultat de Filologia i
director dels cursets de valencià de l’ICE.

De ben jove es va interessar per la creació d’una acadèmia de la llengua,
però la seua marxa a Madrid interrompé el procés. 

En tornar, va organitzar la I Setmana Cultural Valenciana, on es tractaren
temes ben diversos: prehistòria, etnografia, història i geografia del País Valencià...
Aconseguí ben aviat l’etiqueta de catalanista per les seues postures, malgrat
mostrar des de ben jove una actitud assenyada i intel·ligent dins el moviment
valencianista.

En la IV Setmana Cultural Valenciana havia de parlar de “Els parlars
comarcals valencians”. L’esclat de la guerra civil uns dies abans ho va impedir. 

Això però, no li va entrebancar la publicació de nombrosos articles en
diversos mitjans al llarg de la seua vida.

En la voluntat d’organització del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana a València va tenir molt a veure, però la resposta de Nicolau Primitiu i
Carles Salvador el refrenaren: la situació valenciana enfront de Catalunya feien
difícil l’èxit d’aquest congrés. 

Quant a l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, no sols treballà aquells
territoris de parla catalana, sinó també de la resta de l’estat, donada la confiança de
Navarro Tomàs havia posat en ell. 

Després de la guerra, Moll i ell reprengueren els treballs iniciats abans del
conflicte pel que feia als parlars catalans i ho feren des d’una perspectiva científica
i seriosa. A més de minuciosa. El primer i únic volum aparegut de l’ALPI va ser el
1962.

Quant als primers estudis sobre el valencià des d’una perspectiva
científica, se centren en un encàrrec de Navarro Tomás: “Análisis fonético del
valenciano literario”. 

El 1935 eixirà en Timó el seu article sobre “Els dialectes catalans”, on en
remarcava la seua gran riquesa i varietat. També sobre l’apitxat valencià hi haurà
articles. Un dels grans mèrits del seu treball és que molt poca gent se n’havia
ocupat i la majoria eren estrangers.

Quant a La llengua dels valencians (1933, L’Estel) no va prendre una
postura clara i definida sobre diversos aspectes polèmics: el nom de la llengua,
l’origen i les relacions amb altres varietats catalanes.  Malgrat això, va ser molt ben
rebut pels sectors valencianistes. 



El llibre estava dividit en cinc parts que parlaven de: L’obligatorietat, La
defensa, La bellesa, La geografia i La Història de la llengua. Entre d’altres temes,
parlava de pàtria, diferències entre nació i estat, defensa en l’ús de la llengua
enfront dels arguments contraris i els elogis rebuts de fora, la descripció detallada
del valencià, l’acceptació de la unitat de la llengua (des d’un “si” condicional) i els
lligams entre valencià, català i balear. 

En els temes polèmics no es decantava per cap teoria, però sí que
explicava per què s’havia arribat a la situació polèmica: per causa política, per
l’absència d’una reglamentació gramatical i pel trencament de lligams dins la
Confederació catalanoaragonesa. 

Les opinions sobre el llibre foren positives i vingueren, entre d’altres, de:
Pizcueta, Llorente, Martínez Ferrando, Salvador, Soler i Godes, Moll...

El 1960 va ser reeditat per Joan Fuster i se li donà una nova orientació,
encara que els objectius eren els mateixos. La tercera edició (1967) va ampliar el
resum d’història de la llengua.

És el llibre que més ha fet per donar una informació clara sobre la llengua i
la personalitat dels valencians. Ha contribuït, a més, de manera decisiva a la
recuperació de la consciència nacional entre els valencians.

3. ENRIC VALOR I LA DIVULGACIÓ DE LES NORMES A ALACANT

Enric Valor (Castalla, 1911-València, 2000) provenia d’una comarca on la
puresa del valencià era molt acceptable. Va viure també a Elda, Alacant i València. 

La seua participació en la vida social i cultural valenciana va ser destacada
fins l’arribada de la dictadura, en què, com molts altres valencians, es va recloure
en un treball silenciós. 

Amb Carles Salvador va engegar el cursos de llengua a Lo Rat Penat i posà
en pràctica la seua gran passió: el treball gramatical. No sols, però, va fer classes;
també redactà diversos manuals per a l’ensenyament de la llengua. Paral·lelament,
desenvolupà un important treball literari que anà augmentant al llarg del temps
fins consolidar-se en una producció novel·lística interessant. 

La seua formació lingüística era pobra i fou autodidacta. De xiquet,
aprengué la llengua a través de la revista satírica catalana L’Esquetlla de la
Torratxa, que seguia una normativa anterior a la fabriana. Les lliçons de gramàtica
que va publicar al setmanari El tio Cuc (Alacant) procedien d’aquelles publicades
per Carles Salvador a El Camí. A València, tingué la sort de conèixer Josep Giner, qui
exercí sobre ell una forta influència i li va ensenyar, com sempre deia, molta
filologia i molta gramàtica. També van influir-hi Carles Salvador, a qui deurà els
cursos de Lo Rat Penat, i Sanchis Guarner, qui l’engrescà a replegar les rondalles de
la seua terra i confeccionar una gramàtica de la llengua. D’altres influències li
vingueren de Joan Coromines, Pompeu Fabre i Francesc de B. Moll. Sense cap
titulació acadèmica, però, realitzà una tasca gramatical ingent.



Al final de la seua vida rebé nombrosos reconeixements de les institucions
més prestigioses del nostre àmbit cultural i lingüístic: Premi Manuel Sanchis
Guarner de la Diputació de València (1983), Premi de les Lletres Valencianes
(1985), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1987), Premi Túria (1991), Creu
de Sant Jordi (Generalitat de Catalunya, 1993), doctor honoris causa per les
universitats valencianes (València 1993, Alacant 1998, Castelló 1999, Politècnica
1999) i Balears (Mallorca, 1998), Miquelet d’Honor (1996) per la Societat Coral El
Micalet, Premi Cavanilles de l’Institut Valencià d’Excursionisme i Natura (1997). El
1995 se celebrà el Simposi Enric Valor a Castalla sobre la seua obra.

Quant a les seues activitats d’abans de la Guerra Civil a Alacant, se
centraren sobretot en la participació al setmanari satíric El tio Cuc i tingueren a
veure amb la necessitat d’utilitzar el valencià en un nivell de correcció digne i a
difondre les Normes de Castelló.

L’Alacant que Valor va conèixer era ben diferent de l’actual. Hom parlava
un valencià que recordava el d’Eivissa i, sobretot, el parlava. En arribar a la ciutat,
es posà en contacte amb Josep Coloma, director del setmanari, el més popular i el
de més llarga durada (1914-1936). Era d’ideologia republicana, d’esquerres i
anticlerical i mostrava una gran dosi d’ironia i humor. Va saber donar sempre amb
tenacitat notícies dels barris d’Alacant, de l’Ajuntament i de les comarques de
l’Alacantí, Elx i Alcoi. Ara bé, pel que fa a la llengua, seguia el model de les revistes
populistes valencianes, molt dialectalitzada i plena de castellanismes, ja que es
dirigia a un públic analfabet i els seus objectius eren sobretot polítics. Tanmateix,
amb E.V. les coses van començar a canviar-hi ja que la seua participació fou bastant
intensa. 

Important va ser la incorporació de Valor a l’Agrupació Regionalista
Alacantina (ARA), republicana, autonomista i d’esquerres. Allí conegué Àngel
Pasqual Devesa, Josep Coloma i Alfred Badenas. I també la confecció d’un programa
radiofònic en valencià a Radio Alicante, Parlar ara, que tingué molt d’èxit. Hi havia
aleshores a les comarques meridionals valencianes molts nacionalistes de tots els
colors polítics i s’uniren en aquella agrupació.

Amb tot, el que més ens interessa és la seua tasca normalitzadora a El tio
Cuc tot incorporant i estenent les Normes de Castelló, malgrat els importants
entrebancs que va patir per part dels lectors. Tanmateix, amb el temps, aconseguí
que foren acceptades per ells gràcies a un seguit de lliçons de valencià que seguien
el model de les de Carles Salvador a El Camí. A més a més, també publicà articles de
caire reivindicatiu i nacionalista.

Però no es tractava tan sols de facilitar-ne la lectura als antics lectors en
una llengua normativa, sinó també d’aconseguir la seua depuració i d’usar-la
correctament. 

Ara bé, amb la seua marxa a València, es va suspendre la seua aportació
gramatical al setmanari i ja no s’hi reprengué, mostra de la feblesa del moviment
valencianista a la ciutat d’Alacant. Així i tot, sí que continuaren les aportacions de



pronunciació i aparegué una nova secció lingüística, “La llengua valenciana.
Vocabulari castellà-valencià i lliçons de gramàtica valenciana”, de la qual se’n féu
càrrec Josep Giner amb la col·laboració de Carles Salvador.

Al marge de la gramàtica, també dugué a terme el setmanari una
interessant tasca de conscienciació nacionalista amb reivindicacions d’autonomia o
l’ús del valencià a les escoles, amb articles d’Enric Valor (“Patriotisme valencià”,
“Els pobles que copien”, “Alerta alacantins”, “L’analfabetisme”),  Gil i Serrano i
Alfred Badenas.

Encara que la marxa d’Alacant (meitat de 1934) el desvinculà del
setmanari alacantí, no trigà a reiniciar la seua tasca de divulgació de la llengua des
de la premsa de la capital. Així, van aparèixer articles a El País Valencià (“La
importància de l’idioma”, “El centralisme”, “El federalisme”, “Decadència i
Renaixença”, 1935), El Camí (“La marxa dels pobles”, 1934), El luchador (“La
veritable pàtria”, 1934).

Finalment, va confeccionar un Llibre de l’infant poc abans d’iniciar-se la
guerra que restà inèdit.

En conclusió, realitzà una intensa tasca de divulgació de les Normes de
Castelló i en favor de la recuperació nacional i lingüística dels valencians abans de
la guerra. Tasca que recuperà a partir dels cinquanta, amb el despertar del
valencianisme de postguerra.

4. LES ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES DE JOSEP GINER I MARCO

Josep Giner (València, 1912-1996) va estudiar gràcies a la voluntat d’un
oncle i davant l’oposició dels pares. Va viure a València, Madrid, Terrassa i
Barcelona. A causa d’un bombardeig durant la guerra, quedà molt malament la
resta de la seua vida.

En tornar el 1941 a València, hagué de repetir els estudis de filologia,
malgrat haver estudiat la carrera a Barcelona, perquè no li’ls convalidaren. Des
d’aleshores inicia una etapa de maduresa que ocuparà fins a 1971, en què torna a
Madrid. S’hi va relacionar amb el reduït món valencianista cultural que feia
esforços per reorganitzar-se i va participar en totes les iniciatives relacionades
amb la llengua i la literatura: cursos a Lo Rat Penat, editor de Lletres Valencianes,
col·laboració amb Ferrer Pastor en el Diccionari de la rima i contactes amb Sanchis
Guarner, Fullana, Enric Valor, Joan Fuster, mossèn Sorribes, Nicolau Primitiu i Joan
Coromines a través del seu lèxic valencià.

L’enfrontament entre les dues concepcions del valencianisme cultural
arran de la publicació de El País Valenciano de Fuster el trasbalsaren força. Així que
decidí treballar a Madrid, a l’Academia Española de la Lengua, per les
recomanacions de Coromines i Sanchis Guarner davant Rafael Lapesa. Van ser anys
d’intens i silenciós treball al Seminari de Lexicologia. 



Va morir completament oblidat de les autoritats acadèmiques i oficials,
que encara ara no li han reconegut la seua abnegació i sacrifici a favor del seu
poble. Ha rebut, però, l’elogi de professionals del prestigi d’Antoni Ferrando, Santi
Cortés, Imma Descalç, Lluís M. Campos, Pere Riutort, Emili Casanova, Joaquim
Martí Mestre, Joan Coromines, Joseph Gulsoy, Francesc Ferrer Pastor, Garcia
Perales... Tot destacant la seua professionalitat i profunda formació com a
lingüista. 

Potser, una de les obres cabdals de la seua producció siga La conjugació
dels verbs en valencià, publicat per la Societat Castellonenca de Cultura (1933). Va
tenir una bona acollida per part valenciana: llibre utilíssim i oportú (Salvador),
realitzat per un gran entenedor (Daniel Tossal)...

Segons els especialistes, oferia no sols les formes més apropiades d’usar,
sinó aquelles pròpies de la llengua medieval o les solucions adoptades per
Catalunya. A més de partir de pressupòsits científics.

Quant a les seues col·laboracions periodístiques, aparegueren en la
premsa valencianista de la capital fonamentalment: Acció, Timó, Boatella, El Camí,
El Poble Valencià, Avant, El tio Cuc... I en foren abundants.

S’hi observa com, des dels 19 anys, ja demostrava una magnífica solidesa
de plantejaments i criteris sobre les més diverses qüestions lingüístiques. Hi
destaca la seua postura davant la unitat idiomàtica, la necessitat d’eliminar els
castellanismes, la depuració de la llengua, l’acceptació de les Normes de Castelló i
la seua extensió, la necessitat que els escriptors les acceptaren i propagaren i,
finalment, la divulgació d’aspectes que considerava imprescindibles per a la
formació d’una personalitat valenciana sòlida (sobre la bandera, el nom “País
Valencià”, etc.).
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