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Anàlisi i comentari del llibre de Maria Josep Cuenca
El valencià és una llengua diferent?

ed. Tàndem

Localitza al llibre aquests huit fragments i comenta'ls. (Textos de 150 /200 paraules.)

1.-  (...)  la  història  lingüística  de  la  meua  família,  una  història  que  no  és  gaire  
sorprenent en terres valencianes. Aquesta és una història de substitució lingüística.

2.- (...) Un dia (quan vivia a Barcelona) l'Amparo va animar-se a contestar-los en  
aquella llengua que havia sentit a Castelló de Rugat (València), la que sentia als  
pares, i que mai no havia parlat.

-Que és de Lleida, vosté?
-No, sóc valenciana.

3.- (...) la quantitat de vegades que coincideix, fins i tot el mateix dia i a la mateixa  
hora, una pel·lícula en català a la TV3 i en castellà al Canal 9. [...] Sort que una de  
les funcions fonamentals dels mitjans de comunicació valencians és estendre l'ús del  
valencià!

4.- (...) Barrejar lingüística i política és una estratègia que perjudica la llengua i  
beneficia interessos polítics de persones i grups que NO demostren una autèntica  
voluntat de defensa del valencià com a vehicle de comunicació normal. [...]  A les  
nostres terres, en canvi, interessa relacionar llengua i nacionalisme: interessa als  
defensors del nacionalisme sense estat i als defensors del nacionalisme amb estat  
(espanyol).

5.- (...) La idea del bacavés no va prosperar i la denominació de valencià com a  
oposada a català continua essent un filó inesgotable d'enfrontament i manipulació.

6.- (...) l'Acadèmia Valenciana de la llengua diu, literalment, que el valencià "forma  
part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d'autonomia dels territoris  
hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a pròpia".  És aquesta una  
llarga perífrasi que té l'única funció d'evitar el nom català. 

7.-  (...)  el  que les  persones parlen són sempre dialectes,  és a dir,  manifestacions  
concretes de la llengua, la qual, com a entitat abstracta, es converteix en dialecte  
quan passa de l'abstracció a la concreció.

8.- (...) La tria entre les dues variants del possessiu (seua o seva) dependrà de les  
condicions comunicatives (qui parla, a qui parla, en quin àmbit d'ús i amb quina  
finalitat comunicativa).


