PROGRAMA
9.00-9.10 Benvinguda i introducció al Congrés, per
part d’Aitana ORTS, estudiant de la Universitat de
València.
9.10-9.15 Salutació als assistents, per part d’Eugeni
GREGORI-CLIMENT, coordinador del Congrés.
9.15-9.30 Presentació del Congrés, per part d’Emili
CASANOVA, director del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de València.
9.30-9.45 Intervenció de Rafael CASTELLÓ, director
del Servei de Política Lingüística de la Universitat de
València.
9.45-10.00 Intervenció de Ramon FERRER, president
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
10.00-10.45 1a ponència: De la lingüística lul·liana
a la sociolingüística araciliana, per Josep Lluís
NAVARRO, exmembre del Seminari de Sociologia de
València, dirigit per Lluís V. Aracil.
10.45-11.15 Café.
11.15-12.00
2a ponència: Llengua, política
lingüística i població, per Anselm BODOQUE,
professor de Politologia de la Universitat de
València.
12.00-12.50 1r panel: La patrimonilització de la
llengua, per Joan GREGORI, historiador, museïsta i
antropòleg — Model dinàmic de competència
lingüística, per Manel PERUCHO, professor
d’Astrofísica de la Universitat de València.
12.50-13.35 3a ponència: Veritat i postveritat en el
discurs, per Tobies GRIMALTOS, catedràtic de
Filosofia de la Universitat de València.
13.35-16.00 Dinar.
16.00-16.45 4a ponència: Jean Paul Sartre i els
valencianoparlants, per Eugeni GREGORI-CLIMENT,
investigador sociolingüista i exmembre del Seminari
de Sociologia de València.

16
16.45-17.35 2n panel: Plurilingüisme, per Juli
CAMARASA, poeta, exmembre del Seminari de
Sociologia de València — De la jerarquia lingüística
a la igualtat lingüística
lingüística, per Vicenta TASA,
professora de Dret Constitucional de la Universitat
València.
de València
117.35-18.10 Café.
18.10
18.10-19.00 3r panel: El saber de lletra en valencià
((referit a l’àmbit editorial), per Vicent BERENGUER,
editor i poeta — El valencià als mitjans de
comunicació
comunicació, per Moisés VIZCAÍNO, editor de LaVeu.
19.
19.00-19.20 Homenatge a Lluís V. Aracil, a càrrec
d’Eugeni GREGORI.
d’
19
19.20-19.50 Cloenda: Una visió jurídica de l’ús del
valencià
valencià, per Joaquim BOSCH, jutge, portaveu
territorial de Jueces para la Democracia, exportaveu
estatal.
19.50
19.50-20.00 Comiat, a càrrec d’Eugeni GREGORICLIMENT.
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ELS VALENCIANS estem en el perill immediat de
perdre l’idioma. La crisi actual no és comparable
amb qualsevol altra que la nostra llengua ha sofert
al llarg de la història. Si almenys n’arribem a tenir
una consciència plena, ja començarà a haver-hi lloc
per a l'esperança. Després encara vindrà molta
feina a fer: un gran esforç, lent i complicat, enèrgic.

què hem d'esbandir» per tal de refer-nos. I per a
prendre una resolució —l’única resolució
salvadora— hem de tenir a la vista els elements
precisos del problema.

JOAN FUSTER, Nadala de la Fundació Jaume I, 1980;
Ara o mai, València: Quaderns 3 i 4, abril de 1981

ESTA ES LA REVOLUCIÓN que yo quiero abrazar: ayudar
a mi sociedad a recuperar la fe en sí misma y a dejar
de lado los complejos de los años de denigración y
autohumillación. Y es esencialmente una cuestión
de educación, en el mejor sentido de la palabra. En
este punto, creo, coinciden mis ambiciones y las
aspiraciones más profundas de mi sociedad. Porque
ningún africano pensante puede escapar al dolor de
la herida en nuestra alma.

PERQUÈ EL CATALÀ desaparegui no cal que canviï res
d’especial. De la manera que van les coses, la
desaparició del català només és qüestió de temps.
A la Catalunya Nord a hores d'ara el català ja es pot
donar per extingit.
El gran esdeveniment lingüístic del segle XX aquí
és que han desaparegut els unilingües catalans. Ja
tots som o bilingües o castellanoparlants. Això és la
petjada i la gambada en caminar. Teníem els dos
peus en el català. Ara tenim un peu en el català i un
en el castellà. ¿Quant trigarem a aixecar el peu que
tenim en el català i posar els dos en el castellà?
LLUÍS V. ARACIL, entrevista feta per Joan Tudela, El
Món, maig de 1985

UNA LLENGUA no mor perquè no guanye nous
parlants, només mor si la deixen de parlar aquells
qui la parlen.
MANUEL SANCHIS GUARNER

TAMBÉ N’ESTIC persuadit. La veritat —els fets
constatables i explícits—, un cop delatada esdevé
consciència, i una consciència desperta sempre
revertirà en acció o, si més no, en remordiment. Per
dir-ho abusant de la terminologia d'un il·lustre
barbut: «explicar» serà una invitació a
«transformar». És «transformar» el que ens
interessa. Hem de decidir «què hem de conrear i

JOAN FUSTER, «Introducció» a Nosaltres els valencians,
Barcelona: Edicions 62, maig de 1962

CHINUA ACHEBE (Nigèria,
novelista como maestro

1930-EUA,

2013),

El

**************************

NOSALTRES, EL GRUP DE PONENTS DEL «I CONGRÉS DE
materials per a una visió sociolingüística de la
societat valenciana», conscients del procés de
minorització i extinció a què estem abocats com a
gent, els valencianoparlants, hem decidit fer aquest
Congrés amb l’objectiu central de promoure un
debat públic amb total llibertat de pensament i
d’expressió sobre la nostra problemàtica
sociolingüística i sobre les nostres perspectives de
futur des de diferents disciplines.
Per a nosaltres, el dilema a què ens enfrontem és
ben clar, tertium non datur:
a) o construir una comunitat lingüística moderna,
viable, ben equipada i en peu d’igualtat amb les
altres comunitats lingüístiques europees (tot
superant la degradada situació actual) i amb

llibertats individuals, amb l’apropiació dels recursos
científics, culturals, estratègics, tàctics... pertinents,
b) o seguir arrossegats per l’actual degradant
procés de minorització i d’extinció com a gent,
hipotecant així el futur de les noves generacions i
fent impossible d’eixa manera tant la nostra
dignitat individual com la col·lectiva.
Nosaltres, evidentment, apostem per construir
una comunitat lingüística moderna, viable i ben
equipada, en peu d’igualtat amb les altres
comunitats lingüístiques europees i amb llibertats
individuals. I és per això que impulsem, de manera
ferma i decidida, un discurs nou, diferent als altres
actuals, EL DISCURS DE LA DIGNITAT HUMANA, perquè
creiem que és el que més possibilitats té de fer-nos
eixir de l’atzucac en què estem ficats i d’elevar-nos
en el futur al nivell de les altres comunitats
lingüístiques europees.
Altres objectius d’aquest Congrés són:
1.—Difondre materials per a la gent que es
dedica o es vulga dedicar a la recerca
sociolingüística i a altres disciplines pertinents per a
entendre
la
problemàtica
sociolingüística
valenciana.
2.—Crear interés per la sociolingüística, una de
les disciplines cabdals per a construir una comunitat
lingüística en peu d’igualtat amb les altres
comunitats lingüístiques europees, i per a altres
disciplines pertinents.
3.—Contribuir a establir les bases per a crear una
mínima estructura de recerca sociolingüística i
altres disciplines pertinents que, entre altres coses,
permeta que autors i investigadors d’altres països
impartisquen a casa nostra el seu magisteri, tant
per a avançar en l’estudi de la nostra problemàtica
sociolingüística com per així millorar la nostra praxi
per a capgirar la nostra lamentable situació, que
amenaça amb un destí fatal. Per l’honor d’Europa.
València, 24 de juny de 2017

