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Les universitats mostren el suport al
diccionari de l´AVL
Les 21 universitats de la Xarxa Vives i els diferents
rectors dels centres valencians recalquen que el debat
és científic i no polític
El Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) integrada per les 21 universitats dels territoris
de parla catalana va expressar ahir a través d'un comunicat el seu suport a l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) davant la polèmica amb el govern de Fabra per equiparar "valencià" i "català" al seu
Diccionari. La XVU reitera que la denominació i la regulació de les llengües correspon a l'àmbit científic
i està sotmesa a la convenció filològica de les acadèmies i de les universitats. Així mateix, remarca que
les llengües "són una riquesa individual i col·lectiva i que han de ser protegides amb l'objectiu de
promoure la diversitat i la concòrdia social". Així mateix, els rectors de les universitats públiques
valencianes van mostrar també el seu suport a la definició de "valencià" del Diccionari de l'AVL
La Xarxa Vives, diu el seu comunicat, celebra que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua hagi dictaminat
en favor de la unitat de la llengua, incorporant en el Diccionari Normatiu Valencià que el valencià és la
"llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el
departament francès dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Aragó i la ciutat
sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català".
La XVU està integrada per la Universitat Abat Oliba CEU, Universitat d'Alacant, Universitat d'Andorra,
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat
Internacional de Catalunya, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida, Universitat Miguel Hernández
d'Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Universitat Politècnica de
Catalunya, Universitat Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull,
Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Sàsser, Universitat de València i la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya.
Els rectors valencians també
Els rectors de les universitats públiques valencianes van mostrar també ahir el seu suport a la definició de
"valencià" del Diccionari de l'AVL, segons que van expressar a través d'un comunicat. Les universitats
remarquen que aquesta definició "no fa sinó donar continuïtat a una visió científica d'unitat de la llengua
avalada per universitats de tot el món amb estudis de filologia romànica". El portaveu dels rectors
valencians i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va recordar a la Generalitat Valenciana que
"estem construint la societat del coneixement i no es pot anar en contra del coneixement, perquè seria
tornar a èpoques de foscor i ignorància".

