
La Beneficència acollirà la presentació del 
corrector de la RACV el pròxim dimarts
Valéncia  Ciutat.  26/X/2007-  La  Secció de  Llengua  i  Lliteratura  Valencianes  de  la  Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) presentarà el seu 'Corrector Ortogràfic Valencià'  el 
pròxim dimarts 30 d'octubre, a les 19 hores, en el Saló Alfons el Magnànim de la Beneficència 
(C/Corona, 36). La presentació estarà a càrrec del doctor en Filologia i cap de la Secció,  Voro 
López, i del membre agregat-colaborador de la Secció Juli Amadeu Àrias.

La  culminació  del  corrector,  que  des  de  la  RACV s'ha  calificat  de  “ferramenta  llingüística 
indispensable”, supon l'adeu de Juan Lladró com a decà de la nostra institució –per expiració del 
seu mandat–. El qui fins ara havia segut el secretari de l'entitat, Vicent Lluís Simó Santonja, s'ha 
convertit en el nou decà de la RACV. Tant Simó com Lladró –qui passa a ser 'decà honorari'– 
estaran en la taula presidencial en l'acte. La Secció ha agraït  “el recolzament institucional que 
abdós han prestat ad este proyecte”, 

Aixina  també,  el  corrector  ortogràfic  “juntament  en  la  recent  publicada  flexió  verbal  i  el  
'Diccionari General de la Llengua Valenciana', que eixirà pròximament a la llum, és una de les  
obres llingüístiques més important que la RACV ha elaborat recentment per a la correcció i  
aprenentage  de  l'idioma  valencià”.  En  els  pròxims  mesos  “presentarem  noves  versions 
ampliades, corregides i en moltes més opcions”. En estos moments,  “ya nos trobem treballant  
per a fer-ho possible”, remarcaven.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) donarà a conéixer en la presentació el treball 
que ha promogut la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes “per a dotar als usuaris de  
la llengua valenciana d'una ferramenta informàtica de correcció per a la 'suite' internacional  
d'Open Office.org”. Este treball, en el qual han participat més d'una vintena de colaboradors, s'ha 
realisat baix la direcció científica de Voro López i la direcció tècnica del periodiste i professor de 
llengua  valenciana  Juli  Amadeu  Àrias  i  ha  contat  en  el  desenroll  informàtic  i  tecnològic  de 
l'empresa Digital Value S. L.

Les intervencions de  López i  Àrias aniran encaminades  a explicar  el  “treball  titànic  que ha 
supost desenrollar este programa informàtic, que és el primer en llengua valenciana que es fa  
per  a  un  soport  o  'suite'  internacional”.  Aixina  puix,  “en  el  corrector  que  acabem de  fer 
corregim una situació que havia segut molt incómoda per als usuaris, ya que quan escrivien en  
els processadors de texts convencionals no sabien en moltes ocasions lo que era o no correcte”.

Els responsables del proyecte han explicat que “en triar la 'suite' d'Open Office.org, apostem per  
la programació i 'software' lliures, puix el nostre objectiu no és traure rendabilitat econòmica  
sino fomentar l'us correcte del nostre idioma, de manera oberta  i gratuïta”. En esta llínea, “hem 
preparat  unes  pàgines  web  des  d'a  on  la  gent  es  podrà  descarregar  el  corrector,  les  
actualisacions i uns atres materials d'interés llingüístic, completament de bades”. La Secció ha 
concretat que les webs es donaran a conéixer i estaran operatives en l'acte de presentació.

La RACV repartirà gratuïtament un CD original en el programa als mijos de comunicació i públic 
assistents a l'acte, puix  “encara que, com hem dit, estarà disponible a través d'internet, volem  
materialisar  esta  fita  en  un  soport  físic  que  devem i  volem compartir  en  tots”.  Els  primers 
eixemplars s'entregaran, segons han indicat des de l'institució centenària, “als qui han fet possible 
que el corrector siga una realitat”.
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