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El Consell València de Cultura (CVC) ha cridat l’atenció, en més d’una ocasió, sobre la greu incidència de 

la crisi econòmica en els sectors educatius i productius de la societat. A això s’afigen els retalls 

pressupostaris públics aplicats a diverses manifestacions culturals i científiques. Investigadors, artistes, 

estudis i empreses arriben al punt de qüestionar la seua supervivència o de desaparéixer, obligats per la 

falta de mitjans econòmics o d’ajudes per a resistir.  

És evident que la desaparició de determinats instruments culturals pot implicar al seu torn la desaparició 

d’un bé cultural patrimonial com la llengua, que els servix de vehicle.   

Tots som conscients que, sense mitjans de comunicació, editorials i textos escrits en la llengua culta 

pròpia, esta es mantindrà únicament com un fet residual, familiar i popular. No es tracta només de les 

ajudes econòmiques necessàries i mínimes que podrien impedir una involució. També cal parlar de noves 

fórmules, de mecenatge, d’iniciatives conjuntes cíviques, de promoció, de beneficis fiscals, de nous 

instruments de difusió, de modernitzar els instruments, d’ajudar a la seua expansió i promoció.  

En eixa línia, el CVC fa veure també que la nova Llei de Ràdiotelevisió Valenciana (RTVV) serà essencial 

en el manteniment de la nostra llengua, i que per tant seria desitjable que l’emissió dels seus canals fóra 

en valencià. El paper de RTVV deuria ser fonamentalment cultural, i el seu objectiu ha de ser cobrir els 

aspectes i llacunes dels quals el mercat no pot fer-se càrrec, com la cohesió territorial, la difusió cultural 

a tots els llocs de la nostra comunitat, i la defensa dels nostres senyals d’identitat com a poble.  

La crisi econòmica no pot malbaratar els enormes esforços que, des de la transició i l’Estatut 

d’autonomia, ha fet el poble valencià en el seu conjunt, des de les institucions públiques, polítiques, 

culturals, educatives i socials, com per exemple la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, aprovada ja fa 25 

anys. 

Cal esperar que, després d’esta crisi econòmica, hi haja negocis reconvertits i noves fórmules de 

cooperació, i que ens trobem amb una nova realitat social i cultural.   

Seria lamentable perquè és el principal senyal d’identitat cultural, social i històrica del poble valencià. 

 


