
I Have A Dream 
Qualsevol dia. M´alce a les set del matí sentint les 

notícies en una de les 15 emissores que emeten la 

seua programació en valencià, les mateixes que 

també capte al dial en castellà, més dos o tres 

més en altres idiomes. Em dutxe, em vist i 
desdejune amb el meu fill. En la capsa dels 

cereals que ell pren llig, en valencià, les propietats 

alimentícies del producte. Quasi tots els productes 

que es comercialitzen duen etiquetatge en 

valencià, a més de fer-ho en altres llegües com 

castellà,anglés,àrab,rus,etc. 

Isc de casa. Fa un dia fresquet. Passe pel quiosc i 

compre la premsa. Tinc per a elegir. Hi ha un 

munt de diaris i revistes, tants en valencià com en 

castella, de tota mena de temes. Alguns d´eixos 

periòdics estan escrits en les dues llengües de 

manera equilibrada. Fins i tot n’hi ha dos que 
tenen doble edició, una en valencià i l´altra en 

castellà.Entre al garatge a agafar el cotxe. A la 

porta hi ha dos senyals que diuen “Gual. Eixida de 

vehicles”. Els carrers i indicadors del meu poble, 

com els de la resta dels pobles, estan en valencià 

i, en alguns casos, pocs, bilingües o 

trilingües(anglés inclòs) 

El meu fill va a una escola on s´imparteix un 

programa plurilingüe que té com a llengua 

principal el valencià, tot i que garanteix el ple 

domini del castellà i un domini bàsic i suficient de 

l´anglés. Encara que això, no cal dir-ho, és la 

situació general dels centres escolars valencians 
des de fa 10 o 12 anys. El mateix passa en les 

universitats: els estudiants que volen estudiar en 

valencià no tenen cap problema, reben la major 

part de les assignatures en aquesta llengua. 

Assignatures impartides, no cal dir-ho, per 

professorat altament competent en l´ús de 

l´idioma propi. 

Al meu treball se m´acumula, com tots els dies, la 

faena. Anem fent: cartes, informes, documents 

bancaris, etc. Normalment, en valencià. Em fem 

alguns en bilingüe, en castellà o en anglés en 

funció de les demandes del clients de fora. Les 
reunions de treball funcionen en aquesta llengua i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



els rètols i indicadors de les oficines, també. 

Fa uns dies que em pica la gola i tinc mal de cap, 

els refredats del temps. M´acoste al centre de 

salut. Sóc atés per una metgessa molt 

professional que s´adreça a mi en valencià i em 

recepta també en valencià. Llengua en la qual 

m´atenen a la farmàcia. Pràctica habitual arreu, 

per altra banda. 

Dinar de negocis en un restaurant adequat per a 

l´ocasió que em presenta la carta en valencià i on 
m´atén el cambrer, és clar, en valencià. És la 

regla d´aquesta mena d´establiments. 

Arribe a casa. Cansat. Llig el periòdic i pose la 

tele. Faig zaping: més de 20 canals. Set emeten 

en valencià, altres set en castellà i els quatre o 

cinc restants ho fan usant les dues llengües de 

manera equilibrada. No m´apeteix veure res. 

Sope i me’n vaig al llit. 

De sobte, em desperte. Somiava que jo vivia 

raonablement en valencià. Que no hi havia cap 

problema amb l´ús i l´ensenyament de la llengua. 

El castellà, fins i tot l´anglés, tenien el seu espai, 
però nosaltres, el valencians i valencianes, usaven 

l´idioma en tots els contextos i amb dignitat. És 

clar que era un somni. El somni del 24 aniversari 

de la Llei d´Alacant, el somni de veure aplicada i 

complida la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià. 

El somni de veure com els polítics des de les 

institucions havien complit la seua obligació: 

aplicar i fer complir la llei, que per això es fan les 

lleis en un Estat de Dret. Un somni. 

La realitat, però, és tot el contrari: un malson. El 

malson de veure com costa que els drets 

lingüístics bàsics del valencians i valencianes 

recollits en la Llei d´Ús i Ensenyament dels 
Valencians es respecten àmpliament. El malson de 

les dificultats per redreçar-nos culturalment, 

educativament i lingüísticament com a poble. Ens 

queda, però, l´esperança -la poqueta esperança- 

del 25é aniversari de la Llei d´Ús i Ensenyament 

del Valencià, la Llei d´Alacant. A l´any que ve? 

*Director de la Unitat per a l´Educació 

Multilingüe. Universitat d´Alacant (UEM-UA). 

http://cat.bloctum.com/vicent/2008/04/24/viure-

en-valencia/ 

 

 


