
La RACV celebra els 'cent anys' de normativa 
ortogràfica valenciana 

 S'emmarca en els actes del Dia de la Llengua i Cultura Valencianes
 L'acte tindrà lloc el dijous dia 4 en la Sala B del Palau de la Música de 

Valéncia a les 19.30h
 S'entregarà el premi de la RACV a l'us del valencià a la Falla Palleter-Erudit 

Orellana de Valéncia i l'accèssit a la Falla El Charco de Catarroja

Valéncia Ciutat.  02/III/2010-  La Secció de Llengua i  Lliteratura Valencianes de la 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) organisa, un any més, una série d'actes 
per a commemorar el Dia de la Llengua i Cultura Valencianes. En esta efemèrides es 
recorda la mort de l'insigne poeta Ausias March, que tingué lloc un 3 de Març.

Demà, dimecres 3 de Març, se celebrarà una Missa en l'Altar Major de la Catedral de 
Valéncia, en memòria d'Ausias March, a les 18h. A continuació, a les 19h, en el Palau 
de la RACV del carrer de les Avellanes s'inaugurarà una exposició antològica sobre 
l'història de la Llengua Valenciana i de la seua codificació. 'Cent anys de normativa 
valenciana' és el títul que dona nom a l'exposició, així com el nexe d'unió de tots els 
actes que giren al voltant del Dia de la Llengua. Com marca la tradició, diverses entitats 
culturals realisaran, durant tot el dia, una ofrena floral en la tomba d’Ausias March de la 
Sèu de Valéncia.

La Sala B del Palau de la Música de Valéncia acollirà l'acte d'exaltació de la Llengua 
Valenciana el pròxim dijous, dia 4, a les 19.30h. La Secció de Llengua i Lliteratura 
Valencianes de la RACV presentarà les seues novetats informàtiques i editorials.  Al 
final de l'acte, es repartirà gratuïtament el Bolletí núm. 3 de la referida Secció, en el qual 
s'arrepleguen els seus últims acorts i propostes normatives, llingüístiques i lliteràries. 
Pel mòdic i simbòlic preu de 1 euro els assistents tindran ocasió d'adquirir un CD que 
arreplega material  ortogràfic,  gramatical  i  sociollingüístic  “per a l'us  correcte de la 
genuïna llengua valenciana, amén d'enfortir l'argumentari colectiu a través d'informes  
i una atra interessant documentació”, ha comentat Voro López, director de dita Secció.

Marta Lanuza, membre de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV 
serà  enguany  l'encarregada  de  realisar  el  parlament  al  voltant  dels  'cent  anys  de 
normativa valenciana'. “La normativisació de la llengua valenciana no comença en les  
'Normes  del  Puig'  puix  una  de  les  propostes  ortogràfiques  més  importants  i  que  
marquen una fita destacada es remonta a l'any 1910”, diu Lanuza. 

Eixe any, segons explica la també presidenta de la Secció de Cursos de Lo Rat Penat 
“el  ratpenatiste  Nebot  i  Pérez  publicà un tractat  d'ortografia  que fon pioner i  que 



busca la sincronia entre fonètica i transcripció gràfica, en la llínea de Lluís Fullana,  
Miquel Adlert i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana”.

D'una atra banda, coincidint en la proximitat  de la festa de les Falles,  s'entregarà el 
premi  que  la  Real  Acadèmia  de  Cultura  Valenciana  convoca  dins  del  Concurs  de 
Llibrets de Lo Rat Penat per a premiar l'us del valencià en els llibrets de falla i en les 
comissions en general. Enguany s'ha concedit el premi extraordinari, dotat en 500 euros 
i estandart, a la  Falla Palleter-Erudit Orellana de la Ciutat de Valéncia. L'accèssit, 
dotat en 100 euros i estandart, ha segut per a la Falla El Charco de Catarroja.

Per part seua, l’Associació Cultural Amics de la RACV farà entrega del XXI Premi 
'Ausias March' a Felipe Vicente Garín Llombart i la Fundació Bancaixa. 

Des  de la  Secció  de Llengua i  Lliteratura  Valencianes  de la  RACV  “animem a la 
participació  de tot  el  Poble Valencia en els  actes  del  Dia de la Llengua i  Cultura 
Valencianes  puix  en  el  respecte,  coneiximent  i  foment  de  la  nostra  identitat  està  
justament la pervivència de la nostra cultura colectiva”.


