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Antecedents 

 

Amb data 14 de gener de 2016, registre d’entrada núm. 6/2016, s’ha rebut en el Consell 

Valencià de Cultura l’escrit de la directora general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el que es demana un informe preceptiu, d’acord 

amb el que disposa la Llei 4/98, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, sobre la possible 

declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial (B.I.C.i.) de les anomenades Normes de 

Castelló, també conegudes com a Normes del 32. 

 

Les Normes de  Castelló 

 

L’ortografia d’una llengua sempre té un component molt convencional. Les paraules poden 

escriure’s de moltes maneres, i de fet s’han escrit de forma ben diversa al llarg de la història. 

En valencià i en totes les llengües. Però l’estabilització ortogràfica és imprescindible per a 

poder fer de la llengua una eina fàcil i adequada a les necessitats de la societat moderna. 

 

El valencià, després d’un llarg període en què deixà d’utilitzar-se en els àmbits formals, tornà a 

recuperar vigor i a ser usat pels nostres escriptors a principis del segle XX. Evidentment, amb 

una ortografia molt vacil.lant. Davant de l’absència d’un referent consolidat, cada autor, 

seguint les seues pròpies inclinacions –cultistes o populistes, modernitzadores o arcaïtzants- 

feia servir la llengua capritxosament. 

 

Tota llengua requereix un procés de maduració. I el primer pas, fonamental, d’aquest procés, 

en la nostra llengua, van ser les Normes de Castelló, les quals propiciarien l’unificació 

ortogràfica amb el consens àmpliament majoritari d’escriptors i usuaris. 

 

En 1932 els escriptors i les entitats més compromesos amb l’ús del valencià, plenament 

conscients de la necessitat social de superar el caos existent, es van aplegar a Castelló de la 

Plana amb la volunta d’unificar criteris ortogràfics. Fou una acció dignificant i honrosa dels 

intel.lectuals i les institucions que hi participaren. Superant vel·leïtats personals, van ser 

capaços de sacrificar les seues pròpies posicions per arribar consensuadament a unes solucions 

unitàries. Cal esmentar, per exemple, el pare Fullana, qui va renunciar a criteris expressats 

anteriorment acceptant les tesis generals. 

 

Acostar-se a les signatures del 32 equival a confeccionar la nòmina de tots aquells que 

treballaven per i amb la llengua des del vessant literari o social: el Seminari de Filologia de la 
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Universitat de València, Lo Rat Penat, la Societat Castellonenca de Cultura, l’Acció Cultural 

Valenciana, la revista  El Camí, l’editorial L’Estel, la Taula de Lletres Valencianes, publicacions 

com El Cuento del Dumenge,.... entre les entitats i associacions. Però és entre els escriptors on  

la unanimitat és absoluta: el pare Lluís Fullana, Nicolau Primitiu, Teodor Llorente i Falcó 

(director del periòdic Las Provincias), Francesc Martínez i Martínez, Maximilià Thous Orts, 

Eduard López-Chavarri, Josep Sanchis Sivera, Bernat Ortín, Salvador Carreres Zacarés, Lluís 

Cebrián Mezquita, Lluís Revest1, Salvador Guinot, Àngel Sànchez Gozalbo, Gaetà Huguet, 

Josep Pascual Tirado, Joan Baptista Porcar, Maximilà Alloza, Honori Garcia, Lluís Sales, 

Francesc Figueras Pacheco, Eduard Martínez Ferrando, Carles Salvador, Almela i Vives, 

Navarro Borràs, Soler i Godes, Emili Gómez Nadal, Adolf Pizcueta, Felip Mateu i Llopis, Manuel 

Sanchis Guarner, Enric Duran i Tortajada, Pasqual Asins, Antoni Igual Úbeda, Joan Beneyto 

Pérez, Angelí Castanyer, Francesc Carreres i de Calatayud, M. Thous Llorens, Ignasi Villalonga, 

Joaquim Reig, Francesc Bosch i Morata... En definitiva, noms emblemàtics del conreu de la 

llengua però també de la societat valenciana de l’època. 

 

Podem assegurar que les Normes de Castelló, amb la codificació que representaren com a 

requisit previ per un ús ortogràfic actualitzat, van consolidar no solament la compenetració 

sinó la possibilitat d’una expansió literària esperançadora. Podem dir que les Normes de 

Castelló foren un pas decisiu per a crear un clima d’estabilitat lingüística i també de difusió de 

la nostra llengua. 

 

El Consell Valencià de Cultura, en el seu Dictamen sobre la Llengua del 13 de juliol de 1998, 

redactat por encàrrec de les Corts Valencianes de 17 de setembre de 1997, assenyalava: Les 

anomenades Normes de Castelló són un fet històric que constituïren i constituïxen un consens 

necessari. El Consell Valencià de Cultura reivindica l’esperit que les féu possible l’any 32 i 

entén que eixes normes han sigut el punt de partida, compartit pels valencians, per a la 

normalització consolidada de la nostra llengua pròpia.. Aquella és un patrimoni lingüístic a 

preservar i a enriquir per l’ens de referència normativa que es proposa en l’apartat que 

seguix... 

 

Les Corts Valencianes, en el Preàmbul de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, seguint el Dictamen del C.V.C., manifestà: Per altra 

banda, l’any 1932 es firmaven les normes ortogràfiques dites de Castelló, seguides durant 

quaranta anys sense problemes pels literats valencians..... 

 

Així mateix, en l’art. 3 de l’esmentada Llei, s’indicava: L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és 

la institució que té per funció determinar l’elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de 

l’idioma valencià. Així com vetlar pel valencià a partir de la tradició lexicogràfica, literària, i la 

realitat lingüística genuïna valenciana, així com la normativització consolidada, a partir de les 

Normes de Castelló. 

 

 

                                                           
1
 Lluís iRevest i Carles Salvado foren els autèntics impulsors i animadors del projecte (vd. Les Normes de Castelló, UJI, 

Castelló de la Plana 1993. 
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Bé d’interès cultural immaterial? 

 

A pesar que la discussió sobre què cal anomenar material o immaterial, en un bé patrimonial, 

encara està oberta i és origen de múltiples interpretacions i pol.lèmiques, en el cas de les 

Normes de Castelló, i d’acord amb la sol.licitud formulada per la Direcció General de Cultura i 

Patrimoni, cal manifestar que no queda clara l’adjectivització immaterial. Evidentment, les 

Normes, com a element propi del que assenyalem com a patrimoni immaterial (usos, costums, 

festes, manifestacions...) pot incloure’s com a B.I.C. Immaterial, però si ens atenem a la 

Resolució 2 i concretament a l’apartat 2.3 ( 2.3.1 i 2.3.2)  Elements que formen part del bé, 

ens trobem que tant en 2.3.1 (mecanoscrit) com en 2.3.2 (Casa Martí i Matutano) es fa 

referència a elements materials. En el primer cas un document i en el segon un immoble. 

Probablement el document podria englobar-se en una suposada immaterialitat (sens dubte si 

la transmissió fóra oral) però estem parlant d’un testimoni físic. I en el cas de l’edifici 

(immoble) no hi ha dubte que es tracta d’un bé material.  

 

Sens dubte, l’interrogant que plantegem no afecta a la probable condició de Bé d’Interés 

Cultural de les Normes però caldria desenterbolir qualsevol dubte en l’enunciat del bé. 

 

En tot cas les Normes de Castelló són un referent tan transcendent i històric que ens permet 

presentar les següents conclusions: 

 

Conclusions 

 

1) Les Normes de Castelló, també conegudes com Normes del 32, presenten un 

protagonisme transcendent en la codificació ortogràfica del valencià.   Totes aquelles 

dades, llocs, edificis o personatges que possibilitaren la seua aparició han 

esdevingut referents del patrimoni valencià.  

 

2) Representen un esperit de cohesió, pacificador i de redreçament lingüístic i cultural 

que constitueix un patrimoni rellevant de valencianes i valencians. Raó per la qual el 

Consell Valencià de Cultura estima adequada la qualificació de Bé d’Interés Cultural 

del mecanoscrit original de les Normes i de l’edifici de la Casa Martí i Matutano, on 

es mantingueren els dies 2 i 21 de desembre de 1932 les reunions per a aprovar les 

esmentades Normes, com s’assenyala en l’expedient de la Direcció General de 

Cultura i Patrimoni. 

 

3) Considerem que la qualificació del B.I.C. com a material o com a immaterial no 

afecta a la probable declaració, ja que podria adjectivar-se tant d’una manera com 

de l’altra. 

 

4) Considerem, igualment, que l’edifici (Casa Martí i Matutano), a més de la 

senyalització ja existent, caldria incloure’l en la senyalètica municipal per tal que la 

                                                           
2
 Resolució de 3 de desembre de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’incoa 

l’expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor de les Normes de Castelló 
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visibilitat de l’espai ajude al coneixement del nostre patrimoni. També considerem 

que una edició facsímil de les bases originals de les Normes ajudaria a la seua 

difusió.  

 

 

Aquest informe es traslladarà a la directora general de Cultura i Patrimoni, peticionària de 

l’escrit, al president i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, a l’ajuntament de Castelló de la Plana, a la Conselleria de 

Justícia i a la Conselleria de Transparència. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


