
COMUNICAT DELS ACADÈMICS DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA 

VALENCIANA  

SOBRE L'INFORME DE LA LLENGUA VALENCIANA PRESENTAT EN EUROPA  

Els acadèmics que signen el present comunicat volem manifestar 

públicament que assumim completament l´Informe sobre la Llengua 

Valenciana que ha segut elaborat per una comissió formada per membres 

de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d'esta real institució i 

membres de la Secció de Llengua i Lliteratura de l'entitat Lo Rat Penat.  

El mencionat informe ha segut presentat al Comité d'Experts de la Carta 

Europea de Llengües Minoritàries i arreplega, en una extensa 

documentació, la situació actual de la llengua valenciana i la marginació 

que venen patint els seus parlants quan han adoptat la normativa ortogràfica 

i gramatical de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, coneguda 

popularment com a Normes del Puig.  

Ademés l'informe enviat al comité d'experts de la carta europea, que és el 

responsable de realisar un informe anual sobre l'aplicació de dita carta en 

cada Estat, demana que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana siga 

reconeguda com un referent històric en la codificació i la normativisació de 

la llengua valenciana, ya que fon esta institució qui només ser creada en 

1915 encomanà i publicà la primera gramàtica de la llengua valenciana 

redactada pel filòlec-académic de la Real Española por la Lengua 

Valenciana  reverent Lluís Fullana Mira, realisant posteriorment diversos 

diccionaris, gramàtiques i material dirigit a codificar la llengua valenciana.  

Els acadèmics volem agrair el treball que en este sentit ve realisant la 

nostra Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes i Lo Rat Penat, 

confirmant que el Director de la Secció de Llengua d'esta institució, En 

Voro López, donà conte del contengut de l'informe i del seu acte de 

presentació en la sèu de Lo Rat Penat el dia 28 de novembre, en la Junta 

General de la RACV del dia 22 de novembre en presència del Decà, el 

Vicedecà, el Secretari i una ampla representació d'acadèmics, alguns dels 

quals assistiren a l'acte de presentació, al que no assistí ni el Decà ni el 

Vicedecà, no obstant este últim felicità al Director de la Secció de Llengua 

pel treball realisat.  

Segons lo  lo expost adés, els académics que signem est escrit agraïm a la 

Seccio de Llengua i Lliteratura  que, en cumpliment de la seua obligació  

d´acort  en els fins mes importants de´ella  , com es la defensa, estudi, 

investigació y promoció de la Llengua Valenciana, haja assumit, junt a la 

entitat Lo Rat Penat, posar en coneiximent del Comité d´Experts de la 



Carta Europea de Llengües Minoritaries la greu situacio   d´ella pels motiu 

que s´exponen. 

Al temps que demanem el reconeiximent de la seua autoritat  científica 

sobre la Llengua Valenciana, tradicionalment reconeguda tant pel Poble 

Valenciá  com per entitats académiques diverses,pregant a  abdós , Secció 

de Llengua y Lo Rat Penat, que segisquen treballant sense renuncies en 

eixa direcció . 

Valencia a 10 de desembre de 2018………. 

 

 

 

 

 

 

 

firmado: Leopoldo Penyarrocha 

 

 

 

 

 

 

 

firmado: Rafael RomeroVillafranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


