La RACV presenta un informe en les paraules
valencianes que hauria d'incloure la RAE en el
seu diccionari


Se presentarà demà en motiu del Dia de la Llengua i Cultura Valencianes



L'acte tindrà lloc en el Saló Alfons el Magnànim de la Beneficència a les 19h



S'entregarà el premi de la RACV a l'us del valencià a la Falla PalleterErudit Orellana de Valéncia i l'accèssit a la Falla L'Albufera de Catarroja

Valéncia Ciutat. 02/III/2009- La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) presentarà demà en el Saló Alfons el
Magnànim del Centre Cultural la Beneficència, a les 19 hores, l'informe en les paraules
d'orige valencià en castellà que, atenent al criteri d'esta institució, hauria d'incloure el
diccionari de la Real Acadèmia Espanyola (RAE).
Dita presentació s'emmarcarà en els actes que la centenària entitat cultural valenciana
realisa cada any en motiu del Dia de la Llengua i Cultura Valencianes. Esta efemèrides
recorda la mort de l'insigne poeta Ausias March, que tingué lloc en la mateixa data: el
dia 3 de Març.
L'informe sancionat per la Secció de de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV
fon aprovat a proposta de l'Acadèmic de Número i director d'esta Secció, Voro López i
Verdejo. López és, ademés, doctor en Filologia Valenciana i autor de numeroses obres
de temàtica filològica i d'unes atres branques de la cultura i de la lliteratura valencianes.
La RACV donarà a conéixer el contingut d'eixe informe, que es repartirà gratuïtament
als assistents i que s'enviarà, no només a la RAE, sino també al restant d'Acadèmies
associades espanyoles. Es tracta d'un “estudi de diferents vocables d'orige valencià o
valencianismes, que deurien aparéixer en el 'Diccionario de la Lengua Española' de la
Real Acadèmia Espanyola per ser d'us normal en el castellà de Valéncia o per haver-se
estés el seu us més allà de les terres valencianes”.
Així també, “se reivindica la valencianitat d'algunes formes que apareixen en el
'Diccionario', se proponen esmenes en el tractament o definició de valencianismes,
perque considerem que no s'ajusten a la realitat i poden millorar-se o ampliar-se i,
finalment, se proponen noves accepcions valencianes per a vocables ya acceptats per la
RAE”.
Algunes de les paraules que la RACV propon incloure a la RAE són 'gayata',
'valencianizar', 'valencianohablante', 'tomatina', 'moma', 'tribunal de las aguas',
'blasquismo', 'azoriniano', 'sorollismo', 'versador' o numerosos gentilicis valencians,
entre atres.

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, que ha
presentat un llibret de 330 pàgines dedicat al centenari de l'Exposició Regional
Valenciana de 1909. L'accèssit, dotat en 100 euros i estandart, ha segut per a la Falla
L'Albufera de Catarroja, que ha realisat un llibret dedicat a la seda.
La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV aprofitarà l'acte per a parlar
de les últimes publicacions i dels seus proyectes pròxims. Des d'esta entitat s'ha volgut
fer “una crida” per a que “tots els valencians que ho desigen s'acosten a compartir en
nosatres el dia de la nostra llengua i de la nostra cultura que només poden rebre el
calificatiu de 'valencianes'”.

