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HORITZONTALS. 1. La meua. Exercicis corporals
gimnàstics. 2. Provoques un esdeveniment. A mi. 3.
Tractament de senyora. Obra feta. 4. Metall pre-
ciós. Existiran. Ginebra. 5. Ésser. Badia on s’arrece-
ren les naus. Onomatopeia repetida de gratar. 6.
Vaig conduir el ramat, al revés. Alacant. Cacahuet
americà. 7. Cinquanta romans. Blanc sud-africà d’o-
rigen holandès. Sensació sonora. Partit de fatxes
de Fraga. 8. Llegirà lletra per lletra. Àustria. 9. Edifi-
ci d’aules per a donar classe. El cridar de les ovelles.
10. Badajoz. S’omplirà de sons una sala.
VERTICALS. 1. Mot d’una síl·laba. 2. Posen dues
persones cara a cara. La lluna portuguesa. 3. Prin-
cipi de l’alfabet i del món. Refusa l’obediència a
l’autoritat. 4. Burros. Fer motes. 5. Compensació

monetària dels diners deixats al banc, al revés. M’e-
quivoque. 6. Riu francès. Monarques. 7. Enutja. El
Japó. Suècia. 8. Cafeïna del te. Producte de fer-se
net al lavabo. 9. Vinc fora. Perden la vida. 10. El sud.
Àcida i gens agradable. Extremitat d’ocell. 11. Dada
situada en el centre d’una sèrie de dades ordena-
des de menor a major. L’argó. 12. Alliberarà de la
pàtria potestat.

Per Josep Pitarch 
Josep.l.pitarch@uv.es
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a unes quantes setmanes, Rubén, compa-
ny de treball i amic, em comentà, entre
enutjat i escèptic, que a la seua xiqueta, de

quint de Primària, li havien posat falta en l’escola
per escriure «vullc», amb «c» final, i no «vull», com
ve en els llibres. el meu company, valencianopar-
lant i valencianooient des del claustre matern, i més
encara valencianotransmetent familiar, és un per-
fecte coneixedor de la nostra normativa, de les seues
virtuts i de les seues mancances. sap que la gramà-
tica normativa valenciana admet la forma «vullc»,
per a la primera persona del present d’indicatiu del
verb «voler», al costat de la forma «vull», i les formes
«vullga, vullgues, vullga» i plurals, al costat de les for-
mes «vulga, vulgues, vulga» i plurals. Però com en
tantes ocasions ens passa als pares, es resigna i li
aconsella que ho pose com ho diu el llibre, com
també he fet jo amb els meus fills, perquè a escola, a
més d’anar a aprendre, també s’han d’aprovar les as-
signatures, òbviament, encara que alguns contin-
guts no tinguen coherència.

l’acadèmia valenciana de la llengua, per mitjà

F

de la gramàtica normativa valenciana, ha establit
que «vullc», amb «c» final, també siga normativa,
amb vacil·lacions registrals, d’acord amb la parla
valenciana, i conseqüentment, també les formes
amb «ll», esmentades, per al subjuntiu: «vullga» i
flexió. mai he entés per què la vella i artificiosa nor-
mativa, assumida per l’academicisme i sucursalis-
me universitari valencià, disposa per a la variant
valenciana de la llengua que un verb dels dits vela-
ritzats com «voler», que té en el mode subjuntiu
l’oclusiva velar sonora«g», no tinga la velar sorda
«c» en el present d’indicatiu, i establisca que és
«vull» i no «vullc». i clar, com que així venia (i enca-
ra ve) en els llibres d’escola, els mestres es veuen
obligats a posar falta a una xiqueta que escriu
«vullc», a pesar que la institució normativa valen-
ciana, amb bon criteri, ha establit que eixa forma és
normativa. i pitjor passa amb altres verbs que ma-
joritàriamment els valencians els fem velaritzats,
però la normativa essencialista, no. com ara per-
dre, dormir, sentir, etc.

la qüestió és que l’autoritat educativa ha de di-
fondre i establir imperativament els acords norma-
tius presos per l’acadèmia valenciana de la llengua
i evitar que la llarga ombra del fonamentalisme
continue reprimint gran part de la parla valenciana.

J. Leonardo Giménez
jesusleonardo.gimenez@gmail.com

Correu electrònicamats@epi.es
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aNàquera presenta un
estudi per a revitalitzar
l’agricultura local i la
disminució de l’ús
de plaguicides
 

el saló d’actes de l’ajuntament de
nàquera acull demà dissabte 25 de
gener la presentació del procés parti-
cipatiu per a la revitalització de l'a-
gricultura a nàquera i la disminució
de l'ús de plaguicides, un estudi que
constitueix la primera part del con-
veni signat entre el consistori de la lo-
calitta i la Universitat Politènica de
valència per tal de reduir l'ús dels
productes fitosanitaris al terme mu-
nicipal.

des de finals d'agost l'equip de la
UPv treballa conjuntament en un
grup d'agricultors de nàquera impli-
cats al projecte. Fins a la data s'han re-
alitzat una sèrie de tallers d'(auto)dia-
gnòstic i d'(auto)formació, així com l'a-
nàlisi de la fauna auxiliar de les par-
cel·les dels agricultors participants, per
tal d'establir i identificar els principals
problemes de l'agricultura local, els
mecanismes més eficients de reduc-
ció de plagues sense fitosanitaris, i po-
der buscar i proposar solucions con-
juntes que atenguen a la situació con-
creta del terme.  la intenció d'estos ta-
llers ha sigut, per tant, la d'identificar
i definir el punt d partida entre tècnics
i agricultors, recolçats estos últims
per l'ajuntament.

l'objectiu del procés participatiu és
poder treballar conjuntament en la mi-
nimització d'aquestos problemes, i
en la col·laboració de totes i tots poder
elaborar les línies d'acció necessà-
ries per tal d'assolir la reducció dels
productes fitosanitaris i un model
consensuat de maneig dels recursos,
entre els diferents agents territorials. 

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

PODEM DIR 
«ET VULLC»

el president de la Xarxa vives d'U-
niversitats i rector de la Universitat
d'alacant, manuel Palomar, va mani-
festat ahir la seua disconformitat amb
el «constant drenatge de la llengua
pròpia a la comunitat valenciana".

en un comunicat, va subratllar la
«inquietud» del conjunt de la Xarxa da-
vant de fets com el tancament de ra-
diotelevisió valenciana (rtvv), la su-
pressió d'aules de línia en valencià en
els col·legis i l'eliminació de les emis-
sions de catalunya ràdio. en este
sentit, reivindiquen el dret dels va-
lencians «a la comunicació, la infor-
mació i la formació» en la seua llengua
pròpia.

Palomar va fer balanç en roda de
premsa del seu semestre al capdavant
de la Xarxa vives i va mostrar la seua
satisfacció pel treball fet, amb fites
com la creació del primer curs massiu
en línia i obert dedicat a l'aprenentat-
ge del català especialitzat, Xarxamo-
oc, que té més de 800 inscrits, i del
grup de treball d'igualtat de gènere.

acompanyat pel president de la
comissió de llengua de la Xarxa i vi-
cerector de cultura, esports i Política
lingüística de la Ua, carles cortés, i pel
secretari executiu de la Xarxa, ignasi
casadesús, va subratllar alhora l'acte
conjunt de clausura del curs univer-
sitari 2012-2013, que la Ua va acollir el
passat 12 de juliol.en este acte, es va
presentar alhora la guia Criteris lin-
güístics per a textos corporatius de di-
fusió general, que recull un conjunt de
recomanacions que, a partir de les va-

rietats i les solucions lingüístiques
més generals, faciliten la configuració
d'«un model de redacció neutra, ac-
ceptable per a tots els usuaris, inde-
pendentment de la seva varietat lin-
güística del català o valencià».

el coordinador acadèmic de la guia,
Brauli montoya, ha destacat la seua
utilitat per a empreses i institucions
que es dirigixen habitualment a pú-
blics dels diferents territoris de parla
catalana.

Palomar també va presentar el pro-

grama d'activitats previst per a com-
memorar el XX aniversari de la insti-
tució, fundada el 28 d'octubre de 1994
a morella (els Ports).

l'obertura de l'aniversari tindrà lloc
hui divendres, a les 12 hores, al museu
de la Universitat d'alacant i, a conti-
nuació, s'inaugurarà l'exposició 'imat-
ges vives, una mostra del patrimoni ar-
tístic, científic i documental dels 21
universitats membres'.

la jornada s'acabarà amb una ac-
tuació de Xavi castillo, de Pot de
Plom teatre, i donarà el tret d'eixida de
la commemoració del vinté aniversari
de la Xarxa, que recorrerà durant tot
l'any la regió vives i també suposarà
el final del període de presidència
de la Xarxa per part de la Universitat
d'alacant.
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