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Quan esmentem la importàn-
cia social de l’ortografia, cal pen-
sar en el seu possible valor
simbòlic com a factor d’unitat
lingüística. En 1927, Fabra ja re-
marcà que «el fet d’haver-hi més
d’un sistema ortogràfic porta fa-
talment com a conseqüència que
la gent no en sàpiga cap», i tam-
bé foren ben representatives les
paraules del lingüista Josep Gi-
ner, el qual expressà que«una
llengua sense unitat ortogràfica
està en perill de mort» (Diario de
Valencia, juliol de 1936).

Al voltant d’aquestes refle-
xions sobre la necessitat d’una fi-
xació ortogràfica per a la recupe-
ració de la unitat de la nostra llen-
gua, es troba la figura cabdal de
Pompeu Fabra, l’objectiu del
qual fou arribar a una plena com-
plementarietat entre els parlars de
les Balears, de València i de Ca-
talunya.

La relació de Fabra amb el va-
lencià va ser molt notable, ja que
tingué en compte l’ús social del
valencià i el valorà com a llengua
bàsica en la feina, en l’educació,
en la família i en el carrer. De ma-
nera que podem suposar que allò
més important per a Fabra en el
seu intent de codificació no fou
destacar el fet que el valencià fos
un dialecte del català, sinó donar
a conèixer la puresa del valencià,
i la seva possibilitat de recupera-
ció i expansió com a poble. Així
ho demostren les seves pròpies
paraules:

«Nosaltres, catalans, no desit-
jaríem altra cosa sinó que em-
prenguéssiu una obra de forta
depuració del vostre idioma, en-
cara que no us preocupéssiu gens
d’acostar-lo al nostre català; que
tractéssiu de descastellanitzar el
valencià i de redreçar-lo i d’enri-
quir-lo procurant acostar-lo al
valencià dels vostres grans es-
criptors medievals [...]; i això fa-
ria que, sense sortir-nos els uns i

els altres del nostre català, ens
trobaríem escrivint modalitats
no pas molt diferents d’una sola
llengua literària.» (Fabra, 1918.)

Com a fets decisius per a la
unificació ortogràfica al País Va-
lencià, cal destacar que al juliol
de 1930, la revista Taula de Lle-
tres Valencianesva iniciar una
campanya que reivindicava
aquesta necessitat, la qual fou re-
colzada per altres revistes com
Acció Valenciana, Cultura Va-
lenciana, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Culturao edi-
torials tan representatives en
aquella època com L’Estel.

La proclamació de la Repúbli-
ca va afavorir la fixació d’una or-
tografia. A l’octubre de 1932, Ga-
età Huguet i Segarra s’encarregà
de proposar a la Societat Castello-
nenca de Cultura l’elaboració
d’unes normes ortogràfiques, en
la comissió de la qual cal remar-
car la col.laboració de Lluís Re-
vest, Salvador Guinot, Carles Sal-
vador o el pare Lluís Fullana. No
podem deixar d’esmentar la in-
cansable dedicació de l’eminent
filòleg Manuel Sanchis Guarner,
pel que fa a la difusió del fabrisme
al País Valencià. Aquest lingüista
es dedicà activament a adaptar les
normes de Fabra a les peculiari-
tats regionals valencianes, i in-
tentà plasmar aquesta codificació
en la seva obra Gramàtica valen-
ciana (1950).

El 21 d’octubre de 1932, cator-
ze institucions valencianes i una
cinquantena de personalitats fir-
maven un document conegut amb
el nom de Normes Ortogràfiques
de Castelló, les quals«... no sola-
ment són immensament impor-
tants perquè comportaven el final
formal de l’anarquia ortogràfica
en què els valencians havíem vis-
cut durant quasi un segle», sinó
que també, a més «darrere
d’aquestes regles ortogràfiques,
hi havia una ideologia normativa
que no solament s’explicitava per
mitjà d’uns bons criteris de selec-
ció, sinó que contenia la propietat

positiva que hom no havia seguit
el camí centralista de les llengües
de l’entorn, ja que l’objectiu era
intentar coordinar els parlars de
les Illes Balears, de València i de
Catalunya per mitjà d’una con-
cepció normativa composicional i
polimòrfica.»(Saragossà, 1998.)

Així, com ja ha estat assenyalat
anteriorment, Fabra donà una cer-
ta prioritat a les possibilitats de la
llengua medieval, cosa que afavo-
rí els parlars occidentals. Podem
concloure, doncs, que gràcies a un
cert conservadorisme ortogràfic
de Fabra, els valencianistes dels
anys trenta acceptaren les normes
de l’Institut d’Estudis Catalans, i
les feren seves quan firmaren les
Normes Ortogràfiques de Caste-
lló.

Actualment, seguint la línia de
Fabra, quan parlem de la reivindi-
cació de l’ús social del valencià,
la primera tasca que s’hauria de
dur a terme és la pròpia conscien-
ciació dels valencians com a po-
ble unit per una sèrie d’interessos
comuns: la història valenciana,
l’ensenyament, l’economia o els
mitjans de comunicació són al-
guns dels motius pels quals s’ha
de continuar lluitant per arribar a
una situació en què la societat va-
lenciana pugui conviure d’una
manera civilitzada 
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DOSSIER

LA FURA

L’eminent filòleg Manuel Sanchis Guar-
ner s’ha dedicat incansablement a la difu-
sió del fabrisme al País Valencià. 

Pompeu Fabra 
al País Valencià

En parlar de Pompeu Fabra no podem deixar de banda
dues qüestions bàsiques. En primer lloc, la importància
de l’ortografia com a factor de recuperació social d’una
llengua i, en segon, la valoració de les Normes Ortogràfi-
ques de Castelló i la seva influència en la societat valen-
ciana.
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