
Guanyar-nos la llengua 

La llengua, va dir l’escriptor Joan Fuster, no ens la regalarà ningú. La llengua l’hem de guanyar 

dia a dia. Les Normes Ortogràfiques del Valencià, signades a Castelló de la Plana el 21 de 

desembre de 1932, són una de les passes més importants –potser la principal- en aquest camí 

per a guanyar-nos la llengua, que és tan com dir la cultura, la identitat. Les Normes del 32, 

construïdes sobre el consens i l’acord, no són només un conjunt de regles ortogràfiques i 

gramaticals; són, sobretot, la manifestació de la voluntat d’una comunitat per garantir la 

pervivència i el futur de la llengua pròpia.  

Vuitanta-cinc anys després, aquelles 34 regles ratificades per entitats culturals i personalitats 

de tot el País Valencià segueixen vigents. Com vigent està també l’esperit i l’objectiu que la 

Societat Castellonenca de Cultura es va marcar quan va començar a gestar l’acord històric de 

les Normes del 32. El mateix esperit del que beu la frase de Joan Fuster que encapçala aquest 

article; el mateix que ens mou hui en dia, des d’entitats i institucions d’arreu del territori, per a 

seguir treballant en la defensa i la promoció de l’ús social de la nostra llengua.  

L’Ajuntament de Vila-real porta amb molt d’orgull ser un dels primers municipis del País 

Valencià que va comptar amb departament i Regidoria de Normalització Lingüística. Un servei 

que vetlla des de fa  21 anys per l’ús del valencià a la nostra ciutat, amb tot tipus d’iniciatives i 

de campanyes: promoció entre els escolars, cursets per a nouvinguts, programes com el 

voluntariat lingüístic o publicacions, a més de vetllar cada dia per les comunicacions oficials 

que emanen del consistori. Una tasca constant i valuosa que ha col·locat Vila-real en un lloc de 

referència en les polítiques de promoció i difusió del valencià en tots els àmbits de la vida. 

És així com a Vila-real ens guanyem, dia a dia, la llengua. I aquest respecte i estima pel valencià 

ens ha donat molts bons fruits, entre ells alguns dels escriptors actuals més importants del país 

en la nostra llengua. A més de l’immens orgull que, en l’actualitat, siga un vila-realenc, Ramon 

Ferrer, el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; l’organisme del que ens vam dotar 

els valencians en 1998 per seguir construint el camí encetat en les Normes de Castelló.  

Queda molt per fer i en som conscients. Un objectiu per al qual comptem, ara sí, amb el 

Consell de la Generalitat, convençuts que soterrar les polèmiques estèrils i treballar de manera 

decidida és l’única manera de guanyar-nos la llengua. 


