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TV Salvados bat rècords en 
el seu retorn a la graella 
«Consultando a Mas y González» va congregar
diumenge a 1.067.000 espectadors a Catalunya,
amb un 30% de quota de pantalla.  49
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CINEMA Holywood plora la mort de
Philip Seymour Hoffman
De Niro i  Clooney, entre d’altres que hi van compartir rodatge, conside-
ren el desaparegut actor un dels més grans de l’actualitat 43

El president del govern valencià,
Alberto Fabra, advertia ahir mat-
teix a l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) que «farà complir»
que «totes les persones que re-
presenten en algun aspecte la Co-
munitat Valenciana defensin el
que és nostre, que és nostra llen-
gua, el valencià, i les nostres senyes
d'identitat». Poc després, l’AVL
suspenia la presentació del dic-
cionari, prevista per avui. Fabra va
respondre així a preguntes dels
mitjans sobre la polèmica a l'en-
torn del nou Diccionari normatiu
del valencià que va presentar l'A-
cadèmia Valenciana de la Llengua.
La institució reconeix la unitat
lingüística i fa compatible la defi-
nició oficial de «llengua valencia-
na» amb altres denominacions
com la de «català».  Aquestes de-
finicions han provocat fortes crí-
tiques per part de membres del go-
vern valencià i del partit que el sus-
tenta, el PP.

Alberto Fabra va assenyalar que
l'article 6 de l'Estatut valencià as-
senyala que el nom de la llengua
és el valencià i que tots els repre-
sentants de la Generalitat Valen-
ciana han de respectar l'estatut. 

«Raons tècniques»
En plena polèmica, l'AVL ha suspès
la presentació del Diccionari Nor-
matiu Valencià, prevista per avui,
per «raons d'ajusts en l'aplicació in-
formàtica de la pàgina web i per
problemes tècnics en el nostre

servidor», segons que va comuni-
car la institució a través d'un cor-
reu electrònic. 

L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua ha rebut al llarg del pas-
sat cap de setmana crítiques per
part de membres del govern va-
lencià i de diputats del PP per ra-
tificar la unitat de la llengua i ad-
metre altres denominacions com-
patibles amb l'oficial de «llengua
valenciana». La institució ha sus-
pès la presentació sense data.

En el centre de la polèmica es
troba la definició que el Diccionari
fa de la llengua, on estableix que es
tracta d'una «llengua romànica
parlada a la Comunitat Valencia-
na, Catalunya, Balears i uns altres
territoris de la Corona d'Aragó i que
també rep el nom de català». So-
bre la denominació, el Dicciona-
ri es decanta per la denominació
de «Llengua valenciana», en ser la
més tradicional, però la fa com-
patible amb altres denominacions
com la de «català».

L'aprovació del diccionari ha
costat més de 12 anys de debats i
va ser anunciada divendres passat.
L'AVL tenia previst presentar-lo
avui, presentació que ha suspès
adduint motius tècnics i de caire
informàtic. 

Després de l'anunci de la seva
aprovació, dirigents del PP valen-
cià com el conseller de Governa-
ció, Serafín Castellano, varen cri-
ticar durament l'AVL assenyalant
que la institució es trobava allu-
nyada de la societat i que equipa-

rar valencià i català feia que l'AVL
perdés tot el seu sentit. També el
vicesíndic del PP a les Corts Va-
lencianes, Rafael Maluenda, va
qualificar de «vergonya» i de
 «menyspreu» aquestes definicions.  

Negociar un canvi amb l’AVL
El president valencià ha encarre-
gat a la seva consellera Catalá que
negociï amb els acadèmics pe su-
primir la definició que uneix va-
lencià i català. 

Pel que fa a la possibilitat de re-

clamar una rectificació a la AVL,
Fabra va sostenir que  «el que fa-
rem és posar de manifest que el
compromís que tenim tots els re-
presentants de la Comunitat és de-
fensar el nostre Estatut i senyes d'i-
dentitat. Jo vaig a ser el primer a
complir íntegrament tot allò dit en
l'Estatut».

Preguntat per si respectarà el
que diu l'Estatut precisament so-
bre la AVL, com a entitat respon-
sable de la normativa al voltant a
la llengua, Fabra va apuntar: «No

hi donaré més voltes, l'Estatut diu
que la nostra llengua és el valen-
cià i això és el que defensarem per
damunt de tot». 

Els periodistes van preguntar al
president valencià si pensa que els
catalans del sud i els valencians del
nord parlen la mateixa llengua, al
que va respondre: «No entraré en
aquest aspecte» i va insistir en la
defensa de l'article 6 d'Estatut
d'Autonomia «per defensar el que
hem estat fins ara, allò que ens
identifica».
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L’Acadèmia Valenciana de la Llengua suspèn 
en plena polèmica la presentació del diccionari

El govern valencià no admet que l’AVL sostingui que català i valencià són diferents noms de una mateixa llengua

El ple de l’Acadèmia de 2012, en el qual es va escollir el nou president, Ramon Ferrer.
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El Temporada Alta de Buenos
Aires esgota les entrades

La segona edició de Temporada
Alta a Buenos Aires està essent un
èxit absolut de públic, amb la
pràctica totalitat d’entrades venu-
des per a totes les funcions.

L’espectacle de Sergi López i
Jorge Picó, «30/40 Livingstone», va
deixar gent al carrer en les dues
funcions de diumenge, una d’elles
addicional. La Setmana Catalana
continuava ahir amb la tercera

funció d’aquest muntatge, que
també té totes les entrades venu-
des. Així mateix s’han programat
funcions complementàries de «Sé
de un lugar» d’Iván Morales. Amb
les quatre representacions pre-
vistes exhaurides, se n’hi han su-
mat dues més que també s’han es-
gotat. També va a bon ritme la ven-
da pel programa doble de dansa
que presenta Lali Ayguadé amb
Portland i Incógnito. 
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El Festival Internacional de Tea-
tre Amateur de Girona, Fitag, que
aquest any tindrà lloc entre el 26 i el
30 d’agost, es posa com objectiu cap-
tar el públic immigrant. «Ens hem
proposat treballar el públic nou-
vingut d’arreu del món que conviu
entre nosaltres», expliquen des de
l’organització. Així mateix, «volem
donar un nou impuls a l’escenari
nocturn i més participatiu del fes-
tival: el FITAG de nits».

Les inscripcions ja estan obertes.

Fins al 7 d’abril, els grups que esti-
guin interessats a participar a la
catorzena edició del Fitag poden
presentar les seves propostes. Les
bases de participació i el formula-
ri d’inscripció en línia es troben al
web (www.fitag.cat ), i a partir del 2
de maig la direcció artística del fes-
tival comunicarà als grups la com-
posició final de la programació del
2014.

Segons els organitzadors, es vol
mantenir la complicitat dels muni-
cipis, de l’escola de teatre El Galliner

i «d’un bon grapat de companyies
amateurs de les comarques de Gi-
rona que ja han fet seu el Fitag, con-
solidat en la programació oficial de
la franja d’obres teatrals exclusiva-
ment gironines». També, des de la
Casa de Cultura, el Fitag continua-
rà treballant per proposar projectes
col·lectius que ajudin a formar, fer
intercanvis entre companyies i com-
partir vivències durant els cinc dies
que duri el festival (cursos, tallers, ex-
posicions, encàrrecs individualit-
zats...)

GIRONA | A.S.

El Fitag s’apropa més al públic foraster


