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Pi;r la Pilur, un Quim, ki CÍÍIGI i t:n JusL-p. ;iinli iiJnnrnció ¡vr l;i tnscí L}U<.' hiiii cnycjEiC-

Quim Gibert

«País perplexc",
Josep Viccnt M;irqucs - escriptar v;ilcnci¡i.

«Parle cataln, n la manera de Valencia^,
CX'icii Montllor - aintaiiUir d'Alcoi.

Eren, mes aviac, toscos i esvenrats els dies de desembre de 1990. Vist des d'un vessant
lingüíscic, aquella ciutat ptxlia ser ben be Guadalajara. De resiilces de les converses, que
s'improvitzavcn en els corredors de la nieva nova seu labtir¡il, era un pcl difícil píxler sentir la
llengua de la Vicentcta de Favara.
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- uDoncs, I.III11 liu fnivm.'.'
La mcv'ii rcspcistii v;i LloÍNnr-l;i, per vins scfrons, dusconccrtaJü.
Un si,iinfiurf uiirrcniítliiir HC li cscnpava per sur¡i L'1 n;is. Amb
;1qu^.•st^;^, ein \;iijí -.•t>mpriimci:re n parlnr toe \'ücalitr;inc i ;iinb un
\\K niOs Ju Jiilair. U ILILM li scinhlii hé, muñere h

pcrplcxÍMt no l;i Jcixavn 'p;ir;iT dv riiire.
«Jo. p lie .siiCLiinbit" cni ciinicssiU'n un coinpany ÍÍUI PrinL-ipnl,
JcspLicir un uiniumstiinirics calaulcs a lus mcves. Anih c\ tumps,
m'especificá que «parlant Qit;il;i liu purJur hüiis nniics. El ciistdla
m'ha aJLiJat ;i coiicixcr <.'cnt inturossant, pero usquurpa Ja\';inc el
fue Gimlas.
Ko fcia ni una setmanit que havia arribat, qiian em viircn
avisar L|Ue parlant cátala no anava pas bé per anar ¡i S;uits,
prucisamcnt Je l'estació un havia sorrir de drct aip a Valencia per
viurc'-bi una teniptu'iiJa, Per Jins, norava les pessíyullcs d'iin arrós
a .banda ciibat o nialpait.
Sort que les tarungcs, des del primer instanc, les vai^' trobar
molt [gustases. Hiivent superat una mena de crisi siirrcaliscii
J'ii-ienricat, qvie em descarotá monientaniament, no vai^ voler
Jeixar cscapiiT ruporninitac de continuar parlant la meua llenffua.
bi ciutac del Ti'iria em permetia fer-bo amb un accent i,literenT al
que m'ensenyñ ma mare qiian era un xiqíicc. El ¡\>al. la aranera,
ix, iiirt... i tanfes lucres paraules que vaii; articular talment com si
him un andurrá, lleidatá o nbirenc.
^Valencia está molt castellaniczaLla. Pero pots usar el cátala
sempre que Ko consideres oportú. Qui no enten^'a res, té L|Lie
menralitiar-se que n'bi ha que teñir paciencia i, d^entratla, anar
escolt;int ta llenLiiia. Per poder scfjuir una xarn:ta en valencia és
precis íer un esforo, amb unes paraules similars es manifestava el
president del Centre, on vaig desenvuhipar ima ííinció social de la
taMor de 1990 fins a ía primavera de (991.
Li coincidenciü va voler que conejíués íjent que no entenia
perqué m'atrevia a utilitzar, tant oralment com per escrit, una
llengua q u e no ios la castellana, en una ciutat de les
caractenstíques de Valencia.
«No entiendi>, no enrienilo, no entiendo,...» eren els raücs que
desprenia una antlalusa, amb residencia a la ciutat des de feia un
any, cada vedada que em disposava a Kidar boca. Fou ella qui
i^entilment m'aclari, «Tu, aqui, eres un extranjero. Tienes que
adaptarte. Encima, tu catalán es muy cerrado. Anees, una mujer
que sabe valenciano no ha entendido nada de lo que decias».
A pesar de les facilitats ofertes peí máxim responsable de
l'encitat, sovint calia que utiíitsés respanyol. Sovint, no vol dtr
sempre. A voltes, em confongueren, segons pamules Texmals, per
«un cabezón».
-iQuiniet siempre habla catalán. Es del grupo de Gerona».
Encara n o sé si vaig quedar de suro o bé de carero pedni. Tant jo
com la xica que es dispLisava a conéixer-me quedárem enrogits
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com un pareÜ ile pebrocs escalivats. Em \'ai<; sentir la victima tácil
de les lítácies d'un tipus, amb recursos suats, que necessitava fer-se
passar |X'r un bromista encantador,
»De primer som espanyols i després valencians. Ho has
entcs?«. puntualitzava un senyor gran, amb un to no gaire
agradable. Ironiciunent, un seu amic, deis que també va a sac, em
convidava a usar l'espanytyl correntment, car em trobava en
terrirori de la MComunitai Valenciana», scíjons dicta la
«Constitución Española;-. L'escena, la vaig viurc amb aitres
companys de la ^Comunidad de Cataluña:-, deis quals ningii gosá
ilir ni ase ni bestia. Per por' Per prudencia.' Per no complicar-se la
vida' Per no buscar tres peus al ffat.' Arribáis a ;iquest piint.
tothom es feia el desmenjat.
K'hi havia que deurien menjar molees sopes. ]X'rqué se les
pensaven totes. Com el Gts de qui deia que m'entenia arran de les
seves nocions d'italiá o peí context de la conversa. Recalcava pero,
que li suposava un esforc de concentracic'i cada vejíai.la que jo
prenia la panuila. Destresa L|ue admiro i gest que si mai no vaif^
agniir, aproíito per Icr-ho. "Eso dicen», va ser Púnica resposra que
va deixnr anar en Jemanar-li si en tenia noticia, de la unitat -.le la
llengua. Consii-lerava que tlcs del Pais Valencia es parlava una de
les millors variants castellanes LIC la península. Ui se\'a oratoria, en
llengua espanyola, era acurada i brillant. «A mi siempre me
hablaron el castellano en casa. A pesar de que mis padres
ulilitzaban, entre ellos, el valenciano», «Por pereza y falta de
dominio;', mai se li escapa un mot en la llengua deis seus besavis,
mallorquins per part de pare i vulencians per la banda materna.
•'Yo hablo un valenciano muy churro;- apuntara una mossa, tot
i que aquesta era la llengua amb la qual parlava, diáriament, amb
mi la seua mare. Excuses semblants íeien servir molts d'altres per
justificar la manca d'interés i un gran desconeixemene Ungüistic,
A través del Centre Je Solidaritat, juidia cc-nstatar com
families importants Je la ciutat havien Jeixat Je parlar, amb els
filis, la llengua que, ta mis anys, va celebrar el seu míMenari.
MaiauraLlament, Valencia no és una rciilitat ai'llaJa.
«Puetles címtinuar hablando valenciiino. Ya te entendemos»,
sense haver tingur temps de íormular cap pregunta, aquesta
resposta fou Pinici d'un canvi d'impressions amb un parell
Ll'assistcnts socials, Je visita al casal. Marxarcn convencuts d'haver
tingue una -.leferencia lingüistica, cordialtrat que vaig agrair com un
favor.
tHay que ir hasra la plaia del Caudillo», per mes que plogui,
juraría que el conserge de Péscala v-ivia clavar ais anys 50. En no
conéixer certs carrcrs, només vaig gosar preguntar rom s'hi
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arribiivn.
AsseiíLit en un bLiiic públit Ll'.unicsra pkiai,
:ilrnimcnt tunc.ííLiLl.i aun LICI P;ns o Je l'AJLintamcnt, un
v;iilcl L'xpiian'ii, en L'spiinynl, la scva ust;iJa al Pirincu. De la qual
dcscaijiívii rhii\'i:r piírlat en viilunciá per ral L|ile no rcnrentíiit-'ssin
cls nmnirors J'esi|üí, que iniparden l;i sev;i Ial'n>r en earalá.
CdiircnT i en^'Lniyar, el nen qiieJá menivcllat J e l;i sevn iróniai i
porsüns¡\';i haliititiic, cnn-e cls nniics que l'envolcavcn.
V;n<í estar a piint J'iiiiprnviiar una escena Je pancoiiiima que
s'hayiics pufíUt timlar ^Numcs vull unes sabatcs que ni"a.!íraJiní.
EU ulls li íuijien Je !a cam, wJa vegajn que li Jir¡i.'i:i l;i paniuia. Li
JepenJenta ni> se'n sabia avenir, Vaig aprníicar l'dcasió per
ensenyar-li que «en \'alenci;n'ni, lus calcerines)- stVn eU micjcin.s.
Hi ha^aié converses que nu arribaren a ser Jel rot bilinfíües
sino, Jijíuem-ne, sorprenents. De sobte. pcrñ en veu baixa, el
budyuer iieaba parlanT aiiib )a llenfiua que p urilirzava des que vai<i
obrir la ixwa Jel seu cimiere.
Fa \'eure que no m'entén. Es la inJifcréneia J üii reparrijt>r
amb can Je ponies afires. Pels péls em queJo sense butá!
El barrí Jel Carnre es un elam expressiu J'oriííinals íjraiits.
Mentre, anys enrera, vt\ig ¡irribar a llej^ir-hi «Mürc a l'Aiíjua Je
Malavella», \'iira el earrer Jels Ca^'allers luia pinmJa exiglu «Volem
vore IW".
Emissora Je telev'isin que sinconicava en JurJi, a pesar Je les
rericéncies iniciáis de la familia. Ui seua mare, castellañaparíant,
sempre rha\'ia anomenat Jor,^c, pero no signin-a mai en la versió
espanyula Jel seu nom ni mok menys com a Xordi, pea|ué feia
blaver. En JorJi ceiiia un avi Je SabaJell, aixu li havia Jesvetllat iinus
horicans culturáis. Eslava al Jia d'un neguit cone^nic coin a Paísos
CaraKms. Destacava com a lx>n JiJacte, que feinejava sense amraJor
amb la cenacirat J'uiin íonniga i aiiib la subtilesa J'iuia aranya.
Lí problemática que arrossegava en Manel no li pernietia
dispiisar Je les hubilirars J'en Jordi. Consrava com a Manuel, nunt
correcto canr en catata com en esp;myol, pero queJárem que li
Jiria Mancl. La versió reJuíJa Jel seu nom el feia sentir mes
caralá. En privat, eni cnnfessa les dificultats que tenia per
expressar-Ke en espanyul.
En Vicent també es consiJcrava cátala, pero Jes J'un punt Je
vista cultuml. Arran J'un curs Je llen^ua, impartit a la Segarní, els
dubtes sobre la seua iJentitat quedaren resolts.
"No hablo valenciano» lamentava en Vicente, pero deia
admirar l'empenw Jel poblé cittalá. Estava al corrent Jels rutatius
barcekvnins que arribavcn a Valencia, Jiáriamenc, "Hay uno en
Ciitalán, el Ai'iií. Los otros dos son LÍI Vani^uardui y El PeritJiiicüi..
Dues voluntarles de la institució també s'expressaven en
aquescs termes, sobrctot peí que ta a la represa Jel cátala al
Principar, iniciariva tantes voltes ajornada al Pais Valencia,
Piitser a un oncle americá o a una avia xaruj^'a seis escapa
mentre em teia una festa, quan lut just era un tap de bassa.
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Perqué, ara
niateix, no recordó Je cap
aiTiic que m'bo ba^més Jit mai. «QuimetJ". un -.liminutiu
manyac i simpatic, esilevin-iué el meu num valencia de pila
entre els companys Jel Centre de Dia.
Des del primer klia irns al Jarre: de la meva estada, la
ll^njJua deis papes Borja desencadena queixes, discreres
amenaces i petites coacción,-,. h\ raú era rincrement en l'ús
públic de la mencionai.la llen^jua oticial. Tant riJit)iiia com
el nacionalisme espanyol tenien mes ínrca Je la que aparcnnnent
semblava en aqüestes terrcs.
Mica en mica el refi'ts va anar mim'ant, Pero íou necessari que
una colla Je caralanopariants Jeterminés fer-se respectar en el
nostre idioma. La Jecisió J'utilitiar ta llen^ua propia, i.runa torma
quolidiana, anima d'altres a usar-la sense tants prejudicis. El atnvi
d'aptitud lintíüistic fou sorprenent. Mes de la meitai ^le les
persones, vinculades al Centre, dom¡na\'en currectament la lleníjua
d'Ausiás March.
NtMTiés cal facilitar els mitjans per tal i,[ue «Ui Tio Pepi^ nu
s'bafji d'acabar cantant en espanyol.
La nostra lien|,T.ia dis|:x)sa d\ui presrif^i ^airebé inexistenc en
certes comarques ¡.lo la .scva área. En aqüestes sones depniuiJes.
quan sorj^cix altjun interés linj^üisric es Je caire aneo^lotic o com a
curiositat reííional.
Mes J'un castellanoparlant, amb Jomicili fix a la ciutat, em
confessava obertament la deixaJesa esistent a l'entorn J e la
llcnfíua Jel rei En Jaunie 1.
D'aquest Jiari només em veiy amb cor i-le fullejar la portada.
Qualsevol retercncia al terme catata, provocaJa o justificaJa, és
barroeramenr Jesqualificada per «Las Priívinciass sense cap mena
Je mimment.
Una xica eai va ensenyar les urpes por expressar-ure en
l'accent nórdic J'una llengua, que precisament ella parla amb sa
mare Jes que no aixecava un pam Je térra, mal^irat fer servir
l'espanyol noruialment. Posteriorment se'n pcneJi, ^.Tiicies a
l'intervenció LI'UU seu company castellanoparlant.
A Collera vaifí poJer verificar que Je la cullera, per menjar les
sopetes, en Jiuen callera. La diferencia rau en qué a Perpinyá
tambe diuen cullera, a Eívissa tanilv Jiuen cullera i a Elx també
diuen cullem.
Mentre que a Albacete J'una cadira en diuen silla, a Silla
d'una cadira en diuen siinplement cadira. Vet aci l'entrellat, que
sovint sembla el joc deis Jisbarats.
"Del catata J e les c o m a r q u e s de Valencia, se n ' b a tlir
tradicionalment valencia^, afirmava el socialista Alíons Cucó, en
un debat des del Jiari «LevantCí.
Al final Jel segle XX, no tüthom es veu amb cor de parlar,
amb nammlitat, la lleniiiua Je sant Vicent Ferrer a la ciutat i.le les
Falles. Si maly:rat els llamps, els trons i tota la peJra seca que
pu^ui arribar a baixar, determines usar la citaJa llengua, Topetó és
una perita t;esta. Bcn mirat, tant es transforma en un pretext
generaJoT de tecels com J'aJmiració vers la persona que porta
l'embranzida. Mantinc entre els Uavis un íjust a^íredolc Je la
[.xilseguem J'un hivern, curt pero intens.
Disposat a ftij^ir, com un llampcc, la maleta és a punt de solfa
en cas Je poJer reviure ima ñora estaJa a prop de l'albufera.
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