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L’Acadèmia Valenciana
de la Llengua defensa la
unitat de català i valencià

El PP podria retirar la proposta que diferencia la “parla” de València
SALVADOR ENGUIX
València
ANTONI BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA

La Filharmònica de Berlín va escriure una altra pàgina històrica

El Palau de la Música viu una altra nit
històrica amb la Filharmònica de Berlín
w La

Filharmònica de Berlín, que el 1908 va actuar sota la batuta de
Richard Strauss per inaugurar el Palau de la Música, va tornar ahir
a la nit al mateix escenari, ara sota la direcció de Simon Rattle, per
acompanyar l’Orfeó Català en el Rèquiem, op. 48 de Fauré. Una nit
històrica que va obrir la temporada de Palau 100 i en la qual també
va sonar la Simfonia núm. 2 de Schumann. / Redacció

França nomena
Vila-Matas oficial
de l’Orde de les Arts

Mor una artista
del Cirque du Soleil
en una actuació

w Enrique

w Sarah

Vila-Matas ha rebut
la distinció d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres,
segons li ha comunicat la ministra de Cultura francesa,
Aurélie Filipetti. L’escriptor ja
va ser nomenat cavaller de la
Legió d’Honor el 2008 i ahir
va comentar irònicament que
“així París no s’acaba mai”, en
referència a la seva novel·la,
que acaba de ser reeditada pel
seu desè aniversari amb un
nou pròleg. / Efe

Guyard-Guillot,
artista del Cirque du Soleil,
va morir dissabte a la nit
durant una actuació a Las
Vegas, en caure a terra des
d’una altura de quinze metres
mentre feia acrobàcies aèries.
La veterana acròbata, de 31
anys, tenia 22 anys d’experiència al circ i en feia nou que
treballava per al Cirque du
Soleil, que fins ara mai no havia tingut un accident mortal
en directe. / Agències

L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL), màxim òrgan
normatiu de la Comunitat Valenciana, va presentar ahir a les
Corts valencianes una declaració en la qual tomba tots els arguments del PP que pretenen
remuntar l’origen del valencià
a la “prehistòria”, al segle VI
a.C. No només això. L’AVL subratlla en el seu escrit la unitat
de la llengua de catalans, valencians i balears; acusa els populars d’intentar “vulnerar l’ordenament jurídic” i exigeix als
partits polítics “que no utilitzin
la llengua com a instrument de
confrontació política entre els
valencians”.
El PP va presentar fa dues
setmanes una proposició no de
llei (PNL), en la qual demanava
a l’Executiu valencià que exigís
a la Reial Acadèmia Espanyola
(RAE) que modifiqués el seu
diccionari per diferenciar el català del valencià. Però el pitjor
no era això. En aquesta PNL
s’afirma també que “la parla
dels valencians, que parteix
sens dubte de la més profunda
prehistòria, s’escriu ja des del
segle VI abans de Crist amb el
llenguatge ibèric i, després de
les aportacions successives a
partir de les llengües fenícies,
gregues i llatines, ha arribat als
nostres dies en la forma en què
la coneixem”.
L’AVL, en línia amb el que
defensa tota la romanística internacional, deixa clar que el
valencià es conforma a partir

Una manifestació per la llengua a València

del segle XIII a causa de la repoblació “de catalans i aragonesos arribats amb Jaume I, com
demostra la història, la documentació medieval, l’onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi
i el lèxic històrics, que mostren
la seva procedència del llatí”.
Afegeix l’Acadèmia valenciana
que per aquesta raó “valencians, catalans, balears i els habitants d’altres territoris de la

AVANTATGES EXCLUSIUS
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FESTIVAL DE CAP ROIG 2013
Dte.

50

10% dte. per a tots els concerts del festival. Keane
+ Pablo López, el 05/08/13 a les 22 h al Jardí
Botànic de Cap Roig (Calella de Palafrugell). Compra
d’entrades a través de www.ticketmaster.es Vàlid
per a màxim 2 entrades per targeta de Subscriptor
de La Vanguardia. Entrades limitades.
www.caproigfestival.com

CEDIPTE-PSICOLOGÍA
Dte.

50
15

Dte.

2x1

50% dte. en la primera visita en teràpia psicològica; 20% dte. en la resta
de sessions; 20% dte. en servei de psiquiatria; 10% dte. en ﬁsioteràpia i
acupuntura. Tel. 93 232 51 96. Pl. Tetuán, 26, 2n 2a, Barcelona. Vàlids ﬁns al
31/10/13. Tel. 93 232 51 96

BRICORTIN, LA TEVA BOTIGA DE FERRETERIA
I BRICOLATGE
15% dte. en tots els productes. Bricortin C/ Urgell, 280, Barcelona. Vàlid
ﬁns al 31/10/13 presentant la targeta de Subscriptor de La Vanguardia a la
botiga. *No vàlid per a les promocions especials del seu catàleg.
www.bricortin.com · Tel. 93 322 83 31

FESTIVAL ARTS D’ESTIU 2013
A PINEDA DE MAR
2x1 per als espectacles* del festival (Nina, Lax’n’Busto, Toni Moog/Enric
Company, etc.). Compra d’entrades a través de www.telentrada.com Vàlid per a
2 entrades per targeta de Subscriptor de La Vanguardia. Entrades limitades. *No
vàlid per a Berto Romero, Sara Baras i Manel. www.artsdestiu.com

Més informació i altres ofertes a

www.subscriptorsdelavanguardia.com

ARXIU

Corona d’Aragó compartim
una mateixa llengua”.
En el comunicat es critica
també que el PP, amb aquesta
PNL, “vulnera l’ordenament jurídic valencià en la mesura que
ignora un pronunciament oficial com és el dictamen sobre
els principis i criteris per a la
defensa de la denominació i
l’entitat del valencià, emès per
l’AVL”. Dictamen que va ser
aprovat per unanimitat dels
membres de l’acadèmia el 9 de
febrer de l’any 2005 i que posteriorment “va ser comunicat” a
totes les institucions valencianes. L’AVL qüestiona també el
valencià utilitzat a la redacció
de la PNL popular perquè no
respecta “la normativa lingüística oficial de l’AVL, que és
d’aplicació obligatòria a totes
les administracions públiques
de la Comunitat Valenciana,
d’acord amb l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia”.
Fonts del grup popular reconeixien ahir a aquest diari que
“el probable” és que la PNL no
segueixi el seu curs a les Corts
valencianes per la dura resposta contrària que ha tingut, també des de l’oposició política. Segons el parer de molts observadors, el PP ha cedit a la pressió
dels sectors més anticatalanistes del partit que no donen suport a la política de pacificació
i proximitat d’Alberto Fabra
amb Catalunya. Justament,
l’AVL va ser creada a finals
dels anys noranta per un pacte
de l’expresident català Jordi
Pujol amb l’expresident valencià Eduardo Zaplana, sota la batuta de José María Aznar, per
pacificar el conflicte lingüístic.
Ara el PP ha alterat l’esperit
d’aquell pacte polític.c

