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LA VERITAT SEMPRE ACABA SURANT

En el Bolletí de hui hi ha dos eixemples. El primer  la resolució del Sr. Juge d’Alacant, 
que en un anàlisis *jurídicament impecable i d’una claritat *meridiana, dona una lliçó 
magistral de coneiximent i interpretació del dret vigent, d’integritat i de gallardia. El 
segon és l’artícul d’Òscar Rueda que explicita i redoneja el  tema a un nivell mes pla.

Com siga que sobren mes explicacions perque tant l’un com l’atre  superen en créixens  els 
mínims exigibles per a que  qualsevol persona  puga entendre cabalment abdós escrits,  li’ls 
oferim als nostres llectors.

Un juge d’Alacant rebuja un escrit en 
català del Govern i demana que ho envien 

en castellà

El magistrat solicita la traducció perque l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat no arreplega la cooficialitat 

de la llengua catalana
Un juge d’Alacant ha requerit a la Generalitat de Catalunya per a que traduïxca al castellà 
un escrit que l’administració va presentar recentment en el seu jujat. El magistrat argumenta 
que cap dels estatuts de la Comunitat Valenciana -el de 1982 i la posterior reforma- «ha 
contemplat mai ni reconegut la cooficialitat de la llengua catalana» en el territori valencià. De 
tal forma que no pot admetre la documentació remesa pel Govern de Puigdemont i li dona dèu 
dies de determini per a que envie els escrits traduïts al castellà.

Esta decisió s’ha produït en un procés contenciós, aquells procediments en els que es reclama 
davant una decisió de l’Administració. En son dia es plantejà una qüestió de competència i es 
demanà a les parts -entre elles la Generalitat de Catalunya- que es pronunciaren al respecte. 
Va ser eixa la contestació al escrit redactat, segons pareix, en català,  que aplegà al decanat 
d’Alacant a finals del passat més de decembre, un escrit «redactat, segons pareix, en llengua 
catalana», segons arreplega la resolució. No obstant, el juge dictamina que no pot ser acceptat 
com a vàlit «al no existir reconeiximent llegal ni ser admesa la llengua catalana com a 
cooficial per part de la llegislació vigent» en la Comunitat. 

L’auto considera que la presentació d’eixe escrit supon «un problema jurídic insalvable». 
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L’orige, segons el juge, és que es partix de la «extraterritorialitat» de la llengua autonòmica 
catalana «que mai ha segut reconeguda per la Comunitat Valenciana». No ho va anar en 
l’Estatut de 1982 ni tampoc en la reforma del text llegal de 2006 que pactaren el Partit Popular 
i el PSPV. El magistrat recorda la normativa que regula les qüestions llingüístiques. La llei 
permet utilisar el castellà i la llengua que siga també cooficial en la comunitat en el territori 
de la qual tinguen lloc les actuacions judicials. Açò tindrà plena validea tant de manera oral 
-celebració d’un juí, per eixemple- com a escrita.

Les excepcions
Les actuacions en qualsevol de les llengües cooficials «sortixen plens efectes sense necessitat 
de ser traduïdes al castellà». No obstant, la norma establix dos excepcions que obliguen a 
traduir «d’ofici» els escrits. Una, quan es presenten en jujats de fòra d’eixa autonomia. I dos, 
quan les llengües cooficials «no siguen coincidents», segons indica el juge en la seua exposició. 
«La llengua en la que l’escrit remés està redactat (català) no és coincident en la declarada com 
a oficial en la Comunitat a la que l’escrit es dirigix», és dir, la valenciana. «Esta qüestió ya va 
ser lliurement decidida i resolta per la Comunitat. La llengua oficial és el valencià, no el 
català».

El juge admet que pot haver debat llingüístic, pero no hi ha dubte jurídic: «no són la 
mateixa llengua»

El magistrat d’Alacant cita en l’auto alguna sentència que respalaria la seua tesis. Recorda que 
només existix una possibilitat de que un document redactat en català tinga efecte i validea en 
una atra autonomia. Es tracta de les Illes Balears. En eixe supost sí es dona la reciprocitat. 
Esta autonomia va reconéixer en son dia la cooficialitat de la llengua catalana en el seu Estatut 
de 1983 que posteriorment es va mantindre en la reforma de giner de 2007.

Pero la situació en la Comunitat és completament diferent. «No existix rastre jurídic que 
permeta afirmar, com fa la Generalitat de Catalunya, que en la Comunitat es parla català». 
La reforma de l’Estatut valencià va atribuir a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) la 
funció de ser l’institució normativa de l’idioma valencià.

L’argumentació anterior deriva «en la necessitat absoluta» de traduir al castellà l’escrit que ha 
segut remés al jujat. Admet el juge que pot existir una «discussió llingüística» sobre si la llengua 
catalana pot ser o no ser assimilable a la llengua valenciana. No obstant, este plantejament 
des del punt de vista jurídic està resolt des de fa dos décades: «No estem davant una mateixa 
llengua».

L’auto del jujat alacantí acorda suspendre, de moment, la qüestió de competència fins que la 
Generalitat de Catalunya traduïxca la documentació solicitada per a respectar el principi de 
llegalitat. La resolució del magistrat pot ser recorreguda
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La notícia d’un juge d’Alacant que ha negat validea a un document aportat per la Generalitat de 
Catalunya per no existir “reconeiximent llegal ni ser admesa la llengua catalana com a llengua 
cooficial per part de la llegislació vigent” valenciana posa de manifest, una volta més, el doble 
conflicte idiomàtic que patix l’idioma valencià des de fa décades.

Com a mínim per al magistrat la cosa està clara: ha solicitat a la Generalitat catalana que 
“remeta degudament traduït al castellà l’escrit presentat”. El juge deixa clar que “l’única llengua 
oficial de la Comunitat Valenciana, ademés del castellà, és el valencià, no el català”, i que “la 
qüestió sobre si la variant catalana és assimilable o no a la llengua valenciana pot ser objecte 
de discussió llingüística, pero jurídicament la qüestió està resolta des de fa décades: no estem 
davant d’una mateixa llengua”.

Alguns han celebrat este fet com un chicotet triumf entre tantes derrotes condicionades 
per interessos polítics aliens als valencians. Uns atres matisen que, si be és positiu que es 
distinguixca llegalment el valencià del català, no ho és tant que el conflicte permament sobre 
la seua naturalea i la falta de coneiximents idiomàtics de molts dels funcionaris facen que el 
castellà siga l’única llengua realment usada en el sistema judicial valencià –si exceptuem, per 
supost, el Tribunal de les Aigües: recialla d’una época en que el valencià era l’única llengua 
usada en el dia a dia dels funcionaris de les administracions forals–. Per últim, partidaris de 
l’anexió llingüística del valencià pel català s’han afanyat a oferir al juge una traducció del text 
català al valencià, advertint-li, en una sorna que en realitat no amaga més que cinisme falaç, 
que el text valencià resultant seria idèntic a l’original català.

¿És possible fer dos versions diferents en valencià i en català d’un únic text, sense forçar 
res i acceptant en naturalitat les llegítimes característiques diferencials que tenen els dos 
idiomes? Per supost: i no a soles en la normativa de la RACV, sino també en la teòricament 
oficial normativa de la AVL. ¿És possible que una persona que sap llegir el valencià entenga 
sense massa dificultats el mateix escrit en català? És possible. Com és possible que un gallec 
entenga un text en portugués, i viceversa. Pero un fet no ha de condicionar l’atre: si els nostres 
polítics saberen donar resposta als dos dilemes anteriors en generositat, llealtat a la nostra 
història i valencianitat referencial, la salut de la llengua valenciana seria molt millor i les nostres 
relacions en els pobles veïns també.

De moment, la AVL té faena: si el valencià i el català no són jurídicament la mateixa llengua, ya 
tarda en solicitar un còdic ISO per al nostre idioma, i instar a les administracions valencianes a 
que facen lo que no fan: respectar, a lo manco, les seues recomanacions idiomàtiques.

Òscar Roda 20170113 Les Provincies
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Sin excusas.
 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el genuino, el de siempre, el de la normativa de la Real 
Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás con el traductor adecuado, 
que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas Android, en el colegio, por/para los colegiales, en 
la universidad y por los universitarios, en la empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 

Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  
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Si sents que hi ha renegats que estan intentant menysprear-mos com poble, ajuda’t / ajuda-mos a defendre a 
nostra Llengua Valenciana front als seus enemics i difon este Bolletí entre els teus amics i coneguts

Actualment s’envien més de 35.000 Bolletins en cada número, pero tots som necessaris.

Escriu a continuació els correus de persones o institucions que consideres deurien rebre este Bolletí.

La teua recomanació es anònima, i el destinatari podrà donar-se de baixa si ho desija.

http://traductor.llenguavalenciana.com/
http://traductor.llenguavalenciana.com/
http://www.juntsfrontalavl.com/envio/2015/marzo/formulario.html

