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Quí som

Lo Rat Penat

Lo Rat Penat és una societat cultural valenciana fundada en 1878 baix els auspicis de
Constantí Llombart, Teodor Llorente i Feliu Pizcueta, representants de les
principals tendències ideològiques de l’época. Dedicada a la promoció, defensa,
ensenyança i difusió de la llengua i la cultura valencianes, és la decana de les entitats
culturals valencianistes.
Entre unes atres activitats, destaquen els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de
Valéncia que es celebren des de l’any 1879, i que són els premis en llengua valenciana
més prestigiosos i antics. També destacables són: el concurs de creus de maig, el
concurs de llibrets de falla –creat en 1903, i inclòs en l’expedient que declarà en 2016
les falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat per la UNESCO 1–, el
concurs de piano Mestre Josep Serrano, o el concurs de Milacres de Sant Vicent,
entre moltes atres.
Lo Rat Penat ha dut a terme un paper central en la recuperació cultural, identitària i
social del poble valencià. La primera reivindicació d’un valencianisme en proyecció
política, incloent la recuperació de l’autogovern perdut despuix de l’abolició dels
Furs del Regne en 1707 i de l’oficialitat de la llengua valenciana, tingué lloc en
l’històric discurs De regionalisme i valentinicultura, pronunciat pel doctor Faustí
Barberà, vicepresident de Lo Rat Penat, en 1902.
En 1914 els principals erudits i escritors de l’época acordaren en una série de sessions
públiques les primeres normes ortogràfiques unificades de l’idioma valencià, que un
any més tart se desenrollarien en la Gramàtica elemental de la Llengua Valenciana de
Lluís Fullana.
Una atra fita es complí l’any 1949, sent president En Manuel González Martí, en la
creació de la secció de Cursos de Llengua Valenciana, llavors presidida per Carles
Salvador i en Enric Matalí com a secretari. En Lo Rat Penat se formaren els primers
professors acreditats per a l’ensenyança del valencià.
Igualment, en els anys de la Transició, la postura ferma i decidida de Lo Rat Penat,
junt a moltes atres entitats, en defensa dels símbols històrics valencians i de l’identitat
1

Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity. Eleventh session, Addis Ababa, Ethiopia, 28 November to 2 December 2016.
https://ich.unesco.org/doc/download.php?versionID=36341 (en anglés) [Recuperat el 23/08/2018].
La menció explícita a Lo Rat Penat –i al seu concurs lliterari per a promoure la lliteratura satírica
relacionada en la festa, escrita en valencià– se pot trobar en la Llista Representativa per a la festa de
les Falles de Valéncia, p. 10: http://fallespatrimonicomu.info/pdfs/unesco_es.pdf (en castellà)
[Recuperat el 23/08/2018]
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pròpia i diferenciada de la llengua valenciana, possibilità que la redacció de l’Estatut
d’Autonomia de 1982 arreplegara una part important de les reivindicacions del nostre
poble.

Informació de contacte:
•

Òscar Rueda. Vicepresident de Formació

•

Correu electrònic: cursos@loratpenat.org

•

Teléfon: +34 96 391 09 92

•

Direcció: C/ Trinquet de Cavallers, 9. 46003 Valéncia Ciutat
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Real Acadèmia de Cultura Valenciana
Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana és una fundació pública de la Diputació
Provincial de Valéncia. El seu orige hem de buscar-lo en 1915, quan esta corporació
provincial pensà en crear una entitat que treballara i estudiara la llengua i cultura
pròpies dels valencians, com a conseqüència llògica de la consolidació de la
Renaixença valenciana (un moviment de recuperació de la llengua i la cultura
valencianes que sorgix i es desenrolla en el sigle XIX i la primera part del XX).
Fundada en el nom de “Centre de Cultura Valenciana”, adoptà la denominació de
“Acadèmia de Cultura Valenciana” en 1978.
El 1915 edità la que pot considerar-se primera gramàtica normativa de la llengua
valenciana en uns criteris moderns: la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana
redactada per Lluís Fullana, en aplicació de l’acort ortogràfic firmat en 1914.
En 1922 se crea la Secció de Lliteratura, que en 1928 adopta el nom de Secció de
Llengua i Lliteratura. En l’actualitat reunix a filòlecs, escritors i experts en llengua
valenciana, i actua com l’entitat normativa de referència per al valencianisme
llingüístic, fixant les normes ortogràfiques i gramaticals de l’idioma valencià.
En 1991 sa Majestat el Rei En Joan Carles I li concedí el títul de Real, de manera que
a partir d’eixe moment, esta entitat serà reconeguda i batejada en el nom de Real
Acadèmia de Cultura Valenciana, constant aixina en l’actual directori del Instituto
de España.
La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana dictaminà en 1979, davant l’absència d’un model ortogràfic oficial que
normativisara la llengua valenciana, unes normes ortogràfiques que recuperaven en
gran part el consens de 1914. Són conegudes popularment en l’apelatiu de
Normes d’El Puig, degut a que foren recolzades en un acte públic realisat en 1981 en
el Monasteri d’El Puig per numeroses entitats i intelectuals.
Estes normes tingueren un reconeiximent oficial, en ser publicada en elles, dins del
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la primera edició de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i en ser usades per la pròpia Conselleria
de Cultura de la Generalitat Valenciana per a l’ensenyança del valencià.
Estos treballs d’investigació al voltant de la llengua valenciana feren que l’entitat
científica passara a convertir-se en una entitat en arraïlament popular per la seua
defensa i recuperació de l’autèntica cultura valenciana, front als continus intents
d’anexió llingüística i cultural per part dels qui consideraven la cultura i la llengua
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valencianes com a part de la cultura i la llengua catalanes.

Informació de contacte:
•

Voro López. Director de la Secció

•

Correu electrònic: correu@llenguavalenciana.com

•

Teléfon: +34 96 391 69 65

•

Direcció: C/ Avellanes, 26. 46003 Valéncia Ciutat
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