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La Xarxa Vives crítica els atacs a la 
llengua i la cultura del govern espanyol 
Les 21 universitats que en formen part critiquen el tancament de Catalunya Ràdio i 
reivindiquen la llibertat d'expressió 

El rector d'Alacant ha cedit la presidència de la institució al seu homòleg de la 
Universitat de Perpinyà, Fabrice Lorente, en l'acte de celebració del 20è aniversari 

 
La Universitat d'Alacant ha estat escenari del 
tret d'eixida de la commemoració del 20é 
aniversari de la Xarxa Vives, una institució 
que agrupa 21 universitats de quatre estats 
diferents de tot l'àmbit lingüístic. Abans, 
però, ha tingut lloc el traspàs de poders entre 
el president que deixa el càrrec, Manuel 
Palomar, rector de la Universitat d'Alacant, i 
Fabrice Lorente, màxim responsable de la 
Universitat de Perpinyà que ha fet entrega de 
la medalla d'or de la institució al primer. 

Durant la trobada entre els rectors s'ha 
abordat la situació que travessa el País 
Valencià, que aquesta setmana ha vist com el govern espanyol obligava ACPV a tallar les emissions de 
Catalunya Ràdio, situació que ha deixat tot el territori orfe de mitjans audiovisuals en llengua pròpia, 
després del tancament de TV3 i RTVV. 

La resposta unànime de la Xarxa ha sigut un comunicat en el qual reivindiquen la “llibertat d'expressió 
com a vehicle d'expressió democràtica” i “la defensa de tots els canals informatius i de divulgació que 
garantisquen la projecció i la difusió dels trets diferencials i del dinamisme dels territoris de parla 
catalana”. 

Especialment dur i contundent ha sigut el vicepresident segon de la Xarxa i rector de la Universitat Jaume 
I de Castelló, Vicent Climent, el qual en presència dels director generals d'Universitats de Catalunya, 
Antoni Castellà, i el seu homòleg valencià, ha subratllat que el cessament de les emissions de Catalunya 
Ràdio “és un atac claríssim a la cultura i la llengua”. 

En el mateix sentit, s'ha expressat l'exrector de la Universitat de Barcelona i exconseller d'Universitats de 
Catalunya. Carles Solà ha acusat el govern espanyol de tergiversar la història “fent passar Felip V per un 
benefactor o Franco per un iaio condescendent; alteren la història per un projecte polític, la intenció del 
qual és eliminar la nostra història”. Solà també ha qualificat el tancament de Catalunya Ràdio d'“acte 
premeditat de neteja cultural amb salfumant”. “El valencià ha desaparegut de l'element més important de 
comunicació que té la societat actual i això és un acte gravíssim”, ha emfatitzat. 

Divisió imposada 

En el seu discurs de comiat, Palomar, ha recordat que “allò que ens mou és contribuir al desenvolupament 
del corredor mediterrani del coneixement” i ha destacat el caràcter pioner de la Xarxa en el treball 
interuniversitari. Uns elogis cap a la institució a quà s'ha sumat també Antoni Castellà, el qual ha destacat 
que “es tracta de la Xarxa més important de tot Europa amb una referència única, ja que comparteix, 
transestatalment una llengua i una cultura comuna”. 



De la seua banda, Solà ha recordat que les universitats van decidir que no volien caure en les divisions 
que els havien estat donades i van crear la Xarxa, la van fer créixer i consolidar. “Així hem creat un cas 
únic a Europa amb un nexe que és la llengua i la cultura”, ha reblat. 

Imatges Vives 

Així mateix, durant l'acte el secretari executiu de la Xarxa, Ignasi Casadesús, ha presentat el programa 
commemoratiu de l'aniversari, que desplegarà desenes d'activitats organitzades per les universitats. Entre 
les iniciatives més destacades figura l'exposició “Imatges Vives” que s'ha inaugurat a la UA, on romandrà 
oberta fins al 5 d'abril. La mostra reuneix una selecció destacada de peces del patrimoni artístic, científic i 
documental de les 21 universitats. Manuel Palomar ha valorat el caràcter inèdit i extraordinari de 
l'exposició i Pere Quetglas, membre de la Comissió Permanent de la Xarxa i vicerector de Comunicació i 
Projecció de la Universitat de Barcelona (UB), ha destacat el treball desenvolupat per Lourdes Cirlot, 
comissària de la mostra, i la coordinació entre UB i UA. El matí s'ha completat amb un espectacle 
especial de Xavi Castillo (Pot de Plom Teatre), que ha consistit en un monòleg humorístic. 

 


