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 UNA CÀTEDRA DE LLENGUA VALENCIANA…? NO, ¡TOTES! 

Enguany tenim l’honor de celebrar una fita importantíssima per a la nostra cultura. Commemorem el centenari 
de la creació de la càtedra de Llengua Valenciana per part de l’Universitat de Valéncia, puix el 29 de giner de 
1918 s’inaugurà, en venia docendi del rector magnífic de l’Universitat Lliterària, doctor don Rafael Pastor, i 
en el soport de la Facultat de Filologia i Lletres, la primera càtedra en la nostra Llengua. El catedràtic designat 
fon el sabi filòlec reverent pare Lluís Fullana i Mira. El pare Fullana, eixercint el ministeri sacerdotal, arribà a 
ser confessor personal de la reina Maria Cristina i ministre provincial de l’orde franciscana. L’erudit flare 
dominava el llatí, el grec, francés, italià, anglés, àrap i els dialectes del Rif, pero destacà per l’estudi filològic 
del valencià, alcançant prestigi i un reconegut nivell que el faria mereixedor del nomenament com a Acadèmic 
de la Real Acadèmia Espanyola en representació del valencià en 1928. 

Hui, quan alguns catalans volen desmembrar l’estat espanyol i a l’hora anexionar-nos a una entelèquica 
comunitat de territoris en els quals no compartim més costums o cultura que en els extremenys, per eixemple, 
i de la que repetixen la cansada i acientífica tonadeta de que compartim llengua, estan donat-se conte moltes 
persones de lo que venim repetint fa molts anys... L’idea de que compartim llengua en els catalans és falsa. 
Pertanyem, això si, a un mateix diasistema llingüístic, l’occitano-romà. Nos diferenciem en sintaxis, 
morfologia, ortografia, vocabulari i fonètica; pero el poder econòmic feu i està fent molt de mal. La burguesia 
catalana ficà i fica molts diners per a que se construïra, a mida, una llengua fagocitadora de les atres llengües 
germanes, puix no tenia raïls culturals suficients fa només un centenar d’anys. L’encabotament a base de diners 
d’absorbir les llengües propenques, feu que baix la mateixa faixa se crearen en 1928, en la RAE, una nova 
plaça per a la llengua valenciana, una atra per a la llengua mallorquina, i ¡dos! per a la llengua catalana (en 
moltíssima menor entitat cultural lliterària); a banda de dos places per a la llengua gallega, i atres dos per a la 
vasca, també en menor entitat cultural històrica que la llengua valenciana, perque, recordem, el valencià fon 
la primera llengua d’Espanya que contà en un sigle d’or de les lletres. 

No obstant, la creació en l’Universitat de la càtedra de Llengua Valenciana en 1918 és un fet del qual degam 
congratular-nos i que celebrarem durant tot 2018. Molts actes se desenrollaran al voltant d’esta fita i de la 
figura de Lluís Fullana; i ad ella i ad ell dedicarem les nostres Jornades d’enguany, que se celebraran els dies 
5, 6 i 7 de novembre. 

Fa cent anys el Centre de Cultura Valenciana (hui RACV), Lo Rat Penat, la Diputació de Valéncia, 
l’Ajuntament, l’Universitat, la Facultat de Filologia i Lletres i la totalitat dels valedors culturals valencians, 
tots junts, reclamaren i obtingueren una càtedra de Llengua Valenciana. I hui… ¿qué ha passat en la societat 
valenciana? Els diners catalans enverinaren eixa essència valencianista i d’esperit de germanor, i en 
l’Universitat només figura la llengua catalana en càtedres, i els departaments de filologia valenciana 
permutaren el seu nom, pecunia loquitur (diners manen), pels de catalana. Científicament NO SE POT DIR 
que la llengua valenciana és un dialecte del català; per molt que eixa mentira s’haja repetit, no és veritat. Per 
tant, eixe acientifisme se deu reconduir, ara que a la gent, per fi, se li escomencen a obrir el ulls en el tema del 
catalanisme, a que tornen a nomenar-se les càtedres i entitats departamentals com a lo que mai se deurien 
d’haver canviat. Pel seu nom just, raonable i científic de LLENGUA VALENCIANA. ¡Totes! 

 
  

  Ricart Folgado Bisbal. 
 
 

CONVOCATÒRIA A L’ASSAMBLEA GENERAL, EN CARÀCTER ORDINARI 



        

      Complint en els Estatuts i en la costum anual,  es convoca a tots els socis, per al  pròxim 
dia  26 de març, dilluns, a les 19.30 hores en convocatòria única, al domicili social, carrer Alt, 
64  de la ciutat de Valéncia, per a reunir-nos en Assamblea General de caràcter ordinari. 

            Orde del dia: 

            1.- Llectura i aprovació, si convé, de l’acta anterior 

            2.- Llectura de la memòria del 2017 

  3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici 

  4.- Renovació estatutària de mija Junta 

  5.-Proposta d’activitats per al 2018 

  6.- Proyecte de presupost per al 2018 

  7.- Preguntes i sugerències  

   

Els càrrecs que vaquen són els de Vicepresident, Contador,Vicesecretari, Vocal Primer i Vocal 
Tercer. Els interessats en cobrir alguna d’estes places hauran de presentar la seua candidatura i contar 
en els avals, l’antelació i demés requisits estatutaris. 

 Sempre insistim, recordant que és imprescindible, per a la bona marcha social, que els 
escritors acodim, nos manifestem, aprovem, refermem o esmenem, millorant-les, les propostes i 
directrius que per al futur es presenten; per estes accions corresponsabilisades la nostra societat 
intenta alcançar majors objectius dins de la cultura de la pàtria, per la que tots estem cridats a treballar. 

                  Valéncia 20 de febrer  del 2018 

 

               Vist i plau al President                                      

                                                                               Òscar Rueda Pitarque 

   Ricart Folgado Bisbal                  Secretari General. 
 
 
TERTÚLIES TALLER DE PROSA. Començarem l’any en dos llectors veterans. Juli Navarro nos regalà el relat 
Quan l’amor deixa senyals, l’història contada poèticament i en to de misteri que li donava atractiu, d’un home 
marcat per la pèrdua de la dòna, que creu retrobar-la en una gavina. Tancà la tertúlia Aureli López que en el seu 
preciós valencià que tan be coneixem i el sentit de l’humor que a voltes se li cola en els relats nos regalà una història 
de poble plena d’encant, baix el sugerent títul de Si poguérem triar. 
 
En febrer, Roser Lacruz feu una valenta reivindicació dels drets de la dòna en l’adequat títul de Caminem. Va ser 
molt ben acollit pels presents que, a banda dels mèrits propis de la narració, estigueren d’acort en remarcar la 
progressió tan positiva que ha fet Roser, tant en narrativa com en riquea de llenguage i expressió. Este és el fi de les 
Tertúlies, que per mig de la crítica nos servixquen per a millorar estil i alvançar en el coneiximent de la llengua 
valenciana. 
L’atre llector fon Ricart Folgado, el nostre president, en un sorprenent relat que portava per títul XXXII AD. 
Una història diferent, ambientada en els anys immediats a la mort de Jesús, ben construïda i interessantment contada 
que donà pas a un animat intercanvi d’opinions. 
 
Alvançada a febrer la tertúlia fallera, nos acollí en son casal la falla Azcárraga i en ella nos donaren una interessant 
visió de l’obra gràfica en cartells relatius a la festa, els ilustradors i artistes Martí Forés i Vicent Lorenzo que 
reivindicaren la tornada del concurs, en un jurat competent per a decidir els mèrits aixina com la possibilitat de 
convertir a Valéncia en “la ciutat del cartell”. Història i professionals ne tenim de sobra. 
 
  CENTENARI DE LA PRIMERA CÀTEDRA DE LLENGUA VALENCIANA. 
  



 El 27 de giner, tingué lloc en l’Aula Magna de la nostra universitat, en l’antic edifici del carrer de la 
Nau, l’acte que inaugurava els molts que durant l’any van a tindre lloc per a commemorar el Centenari de la 
Càtedra de Llengua Valenciana, que, a càrrec del filòlec P. Lluís Fullana O.F.M. escomençà el seu camí, 
precisament en el mateix lloc. El saló, completament ple de persones representants de distintes entitats culturals 
i cíviques, no solament de Valéncia sino d’atres ciutats del regne, estigué presidit pel provincial dels franciscans 
que se desplaçà des de Madrit per a assistir, figurant en la taula de presidència, el director de la Secció de 
Llengua i Lliteratura de la RACV, Dr. Voro López, l’acadèmic Vicent Ramon Calatayud, Òscar Rueda i 
Pitarque per l’entitat Foment de les Lletres, patrocinadora de l’acte i Fra Benjamí Agulló O.F.M. biógraf del 
P. Fullana, qui feu la glossa de l’acontenyiment en una lliçó magistral. 
 L’endemà dumenge, una missa en la Sèu, recordà, tant la memòria de Fullana, com la de D. Juan 
Lladró, ex-Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, qui ha faltat recentment. 
 Este és l’inici d’una série d’actes que van a fer-nos patent durant tot l’any un fet que els valencians no 
deuríem deixar de tindre present per a recordar a les autoritats tant polítiques com universitàries d’on venim i 
que és lo que volem seguir sent. Front a tants intents de fer-nos desaparéixer com a poble, senzillament 
valencians. 
 
 
 
¡¡ YA ESTEM EN FALLES.!! 
 
 Mitat del més de Febrer, l'exposició del Fus..., perdó del ninot ya està oberta, les visites 
als tallers fallers no paren, la majoria dels llibrets estan en l'imprenta, quasi totes les 
presentacions fetes, la crida ya està a tir... ¡che! Lo que yo dic, ¡¡ ya estem en falles !!. 
Falles, festa valenciana per excelència i en conseqüència, grandiosa mostra de cultura valenciana 
i si parlem de cultura valenciana, òbviament tenim que parlar de Llengua Valenciana com a principal 
exponent de la mateixa. 
 Puix ací ve lo trist del tema.. ¿en  (quins) moments i aspectes de la festa trobem nostra 
Llengua Valenciana...? 
 Tenim l'exposició del ninot, en un grapat d'ells criticant als edils, a l'alcalde, a Oltra, a Puig, 
a Marzà, etc. pero, els cartells,... la majoria escrits en normalisat. 
També tenim un complet...¿? llibre faller on en acabant de varis anys de gresca en Fuset, a penes 
hem conseguit que puguen eixir els dos sonets a les Falleres. Majors en Llengua Valenciana, tot lo 
demés en normalisat. 
 Tenim un macro concurs de la conselleria per a l'us del valencià...¿? en els llibrets, tant per 
als de la capital com per als del poble, on només se permet participar als que utilisen el normalisat. 
 Tenim uns quants periòdics i revistes, que ben untats de sucoses subvencions, s'apeguen i 
ben fort al normalisat deixant de costat la realitat, de que el poble no s'identifica en eixe modo de 
parlar i reclama l'oficialitat de la normativa valenciana, la de la R.A.C.V. o Normes de El Puig. 
 
 I en mig de tot, rodejat pels cocodrils del catalanisme i el sectarisme de les institucions de 
tots els valencians, (i valencianes per si aprofita per a res), nostre centenari i tradicional concurs de 
Lo Rat Penat i donant vida al mateix,. els poetes festius i la majoria de comissions falleres que a 
pesar de totes les traves i podrides subvencions, aguanten en total integritat i coherència conseguint 
que per lo manco, dins de la festa de les falles el llibret, a part de ser el notari de l'actualitat, siga 
l'ensenya i reducte de nostra Llengua Valenciana. ¡¡YA ESTEM EN FALLES !!. 
 
 Ixcà algun dia també pogam dir en absoluta normalitat... ¡¡ YA ESTEM EN LLENGUA 
VALENCIANA !! 
 
 
        Ernest Olmos i Sabater. 

 
CALENDARI D’ACTIVITATS   

 

Març 



 

Divendres 23. Velada poètica a la Mare de Deu dels Dolors, patrona dels poetes 
valencians. 

  
Dilluns 26. Assamblea General Ordinària.* 

 
Abril 

 
Dimarts 10. Tertúlia Taller de Teatre. 

 
Llectura Dramatisada de l’obra “Nit de noces” de la qual és autor Carles Bori i Escuriet.** 

 
Maig 

 
Els dies 7-8-9-10 i 11 Fira del llibre valencià en la RACV. 

 
Dijous 10.Recital de Primavera d’Estiu: Cantant a la Tradició. 

 
Enguany nos regalaran els seus poemes: Joan Josep Serra, Sito Sanchis, Joan Antoni 

Alapont,Quique Almero, Carles Bori, Vicent Ramon Calatayud i Donís Salvador*** 
 

Dilluns 14. Tertúlia Taller de Prosa.* 
 

Llegiran: Ampar Cabrera i Paco Blasco Úrios 
 

Juny 
 

Dilluns 11. Tertúlia Taller de Prosa* 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores. 
 

** En Lo Rat Penat a les 19.30 hores. 
 

***En el Saló d’Actes de la RACV. Avellanes, 29 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA 
  http://www.aellva.org      C/ Alt, 64     46003 Valéncia. 

   http://diccionari.llenguavalenciana.com// 


