La RACV considera “extravagants” les últimes
propostes de la AVL
La centenària institució afirma que “fan el ridícul en no acceptar formes com
Valéncia o Ampar”
Valéncia Ciutat, 26/07/06.- La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana (RACV) ha valorat de manera molt crítica les últimes accions de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua (AVL), aixina com les declaracions d’alguns dels seus membres en la prensa
valenciana les últimes semanes. Especialment, s’han referit a les manifestacions de la presidenta de l’entitat,
Ascensión Figueres, de qui han dit que “demostra que té el tacte d’un porc espí” ya que “constantment
nos coacciona per a que nos sometam als dictàmens catalanistes de la AVL si no volem perdre les
subvencions”.
Des de l’entitat que dirigix Juan Lladró es creu que esta “obsessió de la AVL pels diners” es deu a que els
jornals dels seus membres i les “instruccions polítiques” per les quals se rigen “els obliga a mostrar
resultats positius encara que siga alluntant-se de la realitat”. Per això, “Figueres afirma en nom del
restant de membres i en el seu propì que el conflicte està desactivat” puix, “encara que és fals”, segons
manifesten els membres de la Secció de Llengua de la RACV, “necessita fer-li-ho creure als ciutadans per
a poder justificar la vàlua del treball que eixercicen i que nosatres, per cert, qüestionem”.
Per a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, és el moment de remarcar “la nostra independència
ideològica” de manera que, en cas de la retirada de subvencions a les entitats centenàries que no seguixen la
normativa llingüística emanada de la AVL, “no pensem moure un milímetro les nostres postures perque ni
en la RACV ni en Lo Rat Penat mai no s’ha cobrat un jornal per investigar, promoure i difondre la llengua
valenciana per lo que no nos sentim nugats”. Pero, en cas de produir-se la retirada de subvencions
públiques s’evidenciaria “l’espirit de persecució que encarna la AVL” aixina com el “doble raser” d’esta
entitat puix “no és de rebut que s’aplegue al punt de perseguir i criminalisar les nostres formes
llingüístiques, que són les genuïnes i les pròpies de l’idioma valencià”. Entretant, “institucions tan
importants i representatives com l’Universitat de Valéncia utilisen variants catalanes, estranyes a la
llengua valenciana, en total impunitat, encara que tampoc no s’acomoden a les recomanacions de la
AVL”.
Els components de la Secció de Llengua de la RACV advertixen a la AVL que la gran manifestació que el
13 de juny de 1997 reuní en els carrers del Cap i Casal a mig milló de persones per a exigir el
reconeiximent de l’idioma valencià i les normes ortogràfiques de la RACV o d’El Puig, “pot tornar a ser
una realitat si continuen en la llínea de la persecució i l’imposició”.
D’una atra banda, la RACV considera que mentres Ascención Figueres fa un balanç positiu dels 5 anys de
la AVL, “nosatres creem que és fictici perque en realitat ha segut un temps de desercions, fracassos,
pressions polítiques i compra-venda de voluntats que han donat un resultat desgavellat i farcit de propostes
extravagants, alluntades de la realitat llingüística valenciana”. En este sentit, des de la Secció de Llengua
de la RACV s’ha posat com a eixemple que la AVL proponga grafiar el topònim ‘València’ en accent obert
pero pronunciar-lo en accent tancat, quan “l’única escritura vàlida i possible és Valéncia” o que accepte les
formes catalanes ‘Empar’ i ‘Desemparats’, i la castellana ‘Amparo’ pero es descarten les valencianes
‘Ampar’ i ‘Desamparats’. “Açò és la mostra d’una absència de trellat i una espantosa forma de fer el
ridícul”, s’ha conclòs des de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

