
 

La RACV presentarà la seua flexió verbal en 
l’Universitat CEU-Cardenal Herrera 
 
L’entitat cultural centenària s’alvança a la AVL i li recomana que “prenga 
nota” de quin és el model verbal valencià 
 
Valéncia Ciutat, 18/09/06.- La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de 
Cultura Valenciana (RACV) acaba de publicar Els verps en llengua valenciana i la seua flexió, que 
arreplega el model verbal estàndart de l’idioma valencià. La publicació ix a la llum en la colaboració 
d’algunes de les entitats culturals valencianistes més representatives com són Lo Rat Penat, l’Associació 
d’Escritors en Llengua Valenciana, El Colectiu Lluís Fullana de doctors i catedràtics d’universitat, El Piló 
de Burjassot, L’Ateneu Cultural de Paterna, Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana aixina com 
de les editorials L’Oronella i Del Sénia al Segura. “Este recolzament és la mostra del gran consens cultural 
existent al voltant d’una part fonamental de la llengua valenciana com és la seua flexió verbal”, indiquen 
des de dita Secció. 
 
L’obra és un treball de Juli Amadeu Àrias i Burdeos i ha segut assumida com a pròpia per la Secció de 
Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV en adaptar-se als criteris verbals sancionats per esta. Àrias és 
llicenciat en Ciències de l’Informació i doctorant en Comunicació, aixina com professor de llengua 
valenciana per Lo Rat Penat. Ademés, este jove de vintiquatre anys és colaborador habitual de les revistes 
Lletraferit i Valéncia és Notícia i director de Lletrafaller, entre unes atres coses.  
 
El llibre, que està prologat pel doctor en Filologia Valenciana i Director de la Secció de Llengua i 
Lliteratura Valencianes de la RACV Voro López, conta en una detallada introducció de l’autor en la qual 
s’expliquen les característiques fonamentals dels verps en valencià i es reproduïx l’acort normatiu de la 
Secció de Llengua sobre els verps, en que es fonamenta el treball. Ademés, s’inclou per primera volta en 
una flexió verbal valenciana un capítul dedicat a les variants verbals dialectals i locals més significatives de 
la llengua valenciana, que conté un mapa llingüístic valencià. En vora 400 pàgines s’arrepleguen 140 verps 
models conjugats i un índex en aproximadament 7.000 verps genuïns de l’idioma valencià. 
 
Des de l’entitat que dirigix Joan Lladró s’han felicitat per “tornar a posicionar-nos per davant de la AVL, 
en esta ocasió en una cosa tan fonamental com la flexió verbal”. Pero han volgut anar més allà en dirigir-se 
als acadèmics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a dir-los que “prenguen nota” de quin és el 
model verbal de la llengua valenciana. Els components de la Secció de Llengua de la RACV “sugerim a la 
AVL que lligga la nostra flexió verbal en deteniment abans de fer de les seues” per a evitar “dictàmens i 
acorts estrambòtics com l’aprovació del nom propi ‘Amparo’, que és un castellanisme flagrant, junt a la 
variant catalana ‘Empar’, al temps que proscrivien la forma valenciana ‘Ampar’, o que diguen que s’ha de 
pronunciar ‘Valéncia’, que és lo únic  correcte en valencià,  pero escriure ‘València’ a la catalana”. 
 
La presentació de la publicació verbal tindrà lloc el pròxim dimecres 27 de setembre, a les 20 hores, en 
l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de l’Universitat CEU-Cardenal Herrera en la 
presència del Rector i del Secretari General de dita universitat, Alfonso Bullón de Mendoza i Federico 
Martínez-Roda, respectivament, i el Decà de la facultat, Pablo González-Pola. Per part de la RACV, el 
Decà, Joan Lladró, i el Secretari, Simó Santonja, aixina com el Director de la Secció de Llengua, Voro 
López i l’autor. Ademés s’espera la presència de personalitats del món de la cultura, el valencianisme i la 
política. 


