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L’ETERNA MEDICINA

n altre signe de nervio-
sisme del PP. De sobte,
com si es tractés d'una
reacció infantil, Caste-

llano decideix impugnar l’Acadè-
mia de la Llengua. L'assumpte de
menys és el perquè. El Diccionari,
que és l'objecte de les ires del PP –o
millor l'excusa per espolsar histè-
ries interessades– constitueix un
exercici de consens tan colossal
que, si féssim servir el llenguatge
de la transició, diríem que ha estat
inspirat pel «búnker barraqueta» al
complet en una taula camilla de
1978 mentre llançaven torpedes
contra la universitat. Potser és un
excés, però per aquí van els tirs.
Ben mirat l’únic l’AVL des de la
seva fundació ha estat concedir es-
pai al regionalisme localista en de-
triment dels departaments de ro-
manística escampats pel món. Dit
d'una altra manera: tots els seus es-
forços s'han bolcat a canviar cièn-
cia per política. Més territori per a
la política, menys per a la filologia.
Llimar asprors, que ningú es mo-
lesti, enterrar tensions, pacificar
uns i altres, i que la ciència s’espa-
vili. Tot aquesta farsa es va formar
com si la societat fos la «culpable»
de la tensió i aquesta no hagués es-
tat obrada a consciència pels diri-
gents polítics i les forces fàctiques

durant anys per avituallar els seus
interessos polítics i econòmics.
Tantes vegades s'ha instrumentalit-
zat el tema lingüístic i s'ha usat
com un còctel molotov que l'episo-
di iniciat pel PP aquest cap de set-
mana sembla una broma carnava-
lesca.

Primer, perquè es veu de lluny la
intenció. Castellano vol emular
García Margallo, que va destapar
Gibraltar per tapar el cas Bárcenas.
La maniobra de distracció és òbvia
i certifica que el PP d'aquí no passa
pels seus millors temps.

Segon, perquè la peripècia no se
sosté. Va ser el PP de Zaplana, i no
la Guàrdia Vermella, qui va aixecar
l’AVL des del consens amb els so-
cialistes i amb el regionalisme
(Casp va signar l'acord del seu nai-
xement al Consell de Cultura, insti-
tució que va inaugurar la seva fun-
dació). Com matar a un fill sense
sucumbir les consciències?

Tercer. Què és això de parlar de
catalanisme quan el PP ha lliurat el
Banc de València a la Caixa i la
CAM al Sabadell? Un creia que
aquest «detall» hauria servit per
apaivagar vells dimonis. Doncs
no.Quart. S'ha vist qui mana en el
PP: Castellano. Ha decidit incen-
diar el consens lingüístic i Fabra
l’ha seguit, encara que  va intentar
baixar la pressió. A sobre, Català
ho haurà d'arreglar.

Cinquè. Ja que tot surt d'un arti-
fici, s'actuarà com sempre. Es de-
manaran informes i es letargirà
l'assumpte fins el seu decés des-
prés d'escurar alguna concessió.
Recorden la baralla dels ibers?
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Jesús Civera

OPINIÓ

El president del Consell Jurídic
Consultiu (CJC), Vicente Garrido,
va assegurar ahir en relació amb
la polèmica oberta entre el Govern
de la Generalitat i la Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua (AVL) que
el valencià «és el que digui la Aca-
dèmia que és». Garrido, que va as-
sistir ahir a la conferència de l'al-
calde de Castelló, Alfonso Bataller,
en el Fòrum Europa, va realitzar
aquestes declaracions als perio-
distes al ser preguntat per la pos-
sibilitat que el Govern d'Alberto
Fabra demani al CJC que dicta-
mini si la definició que l’AVL fa del
valencià en el seu nou diccionari
normatiu s'ajusta a l 'Estatut. 

El president del CJC va assegu-
rar que no té constància de tal pe-
tició per part del Govern de la Ge-
neralitat i que, en qualsevol cas, no
opina sobre el fet que es pretengui
sotmetre a dictamen jurídic una
qüestió acadèmica o científica.
«El CJC emet dictamen arranja-
ment a dret sobre el que li dema-
nen, no rebutja mai peticions de
dictamen. No sé en què consisti-
rà la consulta, però no crec que em
preguntin si el sofre és diferent del
titani», va ironitzar. 

Preguntat sobre la possibilitat
que pugui existir una contradicció
en l'Estatut d'Autonomia, que re-

cull en el seu article 6 que la llen-
gua que es parla en la Comunitat
és el valencià, però que al seu
torn assenyala a l’AVL com l'enti-
tat normativa, Garrido va afir-
mar: «el valencià és el que digui
l’AVL que és». «L’AVL està confi-
gurada legalment com a entitat
normativa i consultiva, el valencià
és el que l’AVL digui que és, té la
competència de determinar la
normativa de l'idioma valencià»,
va afirmar. «Una altra cosa és la
denominació. L'Estatut diu que és
idioma valencià, així que cal con-
jugar el que diu l'Estatut, i la Llei
de l’AVL, aquest és el conjunt nor-
matiu», va agregar. No obstant
això, Garrido va insistir que el va-
lencià i les seves normes, «per
disposició legal, són les que digui
l’AVL que són, perquè per això es
va crear l’AVL». «Som una comu-
nitat bilingüe amb cooficialitat
que mancava d'ens normatiu,
com l'acadèmia basca, la gallega
o l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC). En l'Estatut de les Balears es
diu que la seva llengua és el cata-
là i es remet a l'IEC, però en la Co-
munitat Valenciana no hi havia
cap ens de referència normativa i
per això es va crear l’AVL», va
conclure.

Instants després d'aquestes de-
claracions els periodistes van pre-

guntar sobre aquest assumpte al
conseller de Governació i Justícia
i secretari general del PP valencià,
Serafín Castellano, que també va
acudir a la conferència de Bataller
al costat d'altres membres del
Consell. «Ja s'ha dit tot sobre l’AVL,
anem a respectar l'Estatut en el seu
article 6, aquesta és la línia que se-
guirem. El PP respectarà sempre
la identitat dels valencians perquè
ens sentim orgullosos d'ells», va in-
sistir, sense aclarir si l'Executiu de-
manarà un dictamen al respecte
a l’AVL. 

Escola Valenciana, també
Per la seva banda, Escola Valen-
ciana va instar el president de la
Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, a «deixar-se de definicions»
i a treballar per la promoció i la
normalització de la llengua. A
través d'un comunicat, el presi-
dent d'Escola Valenciana, Vicent
Moreno, va defensat també el pa-
per de l'Acadèmia Valenciana de
la Llengua després de les fortes crí-
tiques per part del PP valencià i del
govern d'Alberto Fabra arran de la
publicació del Diccionari Nor-
matiu del Valencià, on es reconeix
la unitat de la llengua i es fa com-
paginar la definició oficial «llengua
valenciana» amb altres com «ca-
talà».

VALÈNCIA | ACN

El Consell Jurídic no accepta
l’opinió lingüística de Fabra 

El president del CJC, Vicente Garrido, manifesta que és l’Acadèmia de
la Llengua Valenciana i no el govern qui ha de dir què és el valencià


Can Mario i Palau Solterra
tornen a obrir les seves portes

Els museus Can Mario i Palau
Solterra, de la Fundació Vila Casas.
reobren les seves portes el proper
dissabte. A més, el Museu Can
Mario comptarà amb la inaugu-
ració de l'exposició dedicada a
l'artista palafrugenc Jordi Cané, a
la Sala Empordà. 

Pel que fa la col·lecció perma-
nent de Can Mario, el visitant po-

drà contemplar un extens ventall
de propostes escultòriques repre-
sentatives de l'art contemporani
català, amb obres d'artistes com
Jaume Plensa, Sergi Aguilar, Pep
Admetlla, Josep Guinovart o Jordi
Colomer, entre d'altres, que junt als
màxims representants de l'avant-
guarda catalana com Joan Miró,
Antoni Tàpies, Eudald Serra o An-
toni Clavé.
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El Museu del Montseny incorpora
noves troballes de Montsoriu 

El Museu Etnològic del Montse-
ny s´amplia amb objectes trobats a
Montsoriu, que consisteixen en di-
verses  peces manufacturades a fi-
nals del segle XV o principis del se-
gle XVI. Es tracta d´objectes ex-
cepcionals de vidre recuperats du-
rant les intervencions arqueológi-
ques al castell de Montsoriu, en  el
marc del projecte de la seva reha-
bilitació i conservació. Segons els ar-

queólegs que dirigeixen les exca-
vacions, aquests estris formaven
part de la vaixella utilitzada pels re-
sidents en aquest  conjunt monu-
mental d´estil gótic considerat un
dels més grans de Catalunya. Aques-
ta setmana les troballes s’han in-
corporat a l´exposició permanent
del museu, després d´un procés
de restauració a l’Escola Superior de
Conservació i Restaració de Bèns
Culturals de Catalunya.
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