
Una llengua que camina

Ara que corren temps difícils –dels quals no se n’estalvia ni la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià–, no podem negligir que Escola Valenciana va 

nàixer com una derivació d’aquella llei històrica, i ho va fer amb el 

propòsit de constituir una defensa pública del model educatiu que introduïa 

la llei valenciana i alhora una vigilància zelosa de la seua aplicació estricta 

i rigorosa. De fet, des de la I Trobada d’Escoles d’Ensenyament en 

Valencià, de la Ribera –que tingué lloc a Benifaió, l’abril de 1986–, així 

com de la Trobada a la Xara (Dénia, Marina Alta) s’han escolat ja vint-i-

cinc anys. Precisament, per tal de commemorar una efemèride tan 

engrescadora, Escola Valenciana va dedicar el 9 d’octubre de 2010 a retre 

homenatge a aquelles emblemàtiques Festes de Primavera per la Llengua. 

En la commemoració van excel·lir un parell d’iniciatives: l’obra 

magníficament il·lustrada, amb textos de Víctor Labrado, L’Escola 

Valenciana. 25 anys de trobades, en edició esplendorosa, i els primers 

treballs de filmació d’un documental que, sens dubte, assolirà la condició 

d’històric. Naturalment, m’estic referint a Una llengua que camina, una fita 

en la curta història de la videografia valenciana. Per descomptat, al patronat 

de la Fundació Huguet no podia passar-li per alt el fenomen i va proclamar-

lo «la millor creació cultural en català del 2011», conjuntament amb el disc 

de Pau Alabajos, Una amable, una trista, una petita pàtria. Heus ací la raó 

que ens ha congregat en aquesta sala. Parlem-ne, doncs.

La llista bàsica dels crèdits d’Una llengua que camina es concentra en les 

dades següents. És una producció de VilaWeb, en coproducció amb 

Televisió de Catalunya i amb el suport d’Escola Valenciana, Edicions 

Bromera, Edicions 96 i l’Institut Català de les Indústries Culturals. Té una 

durada de 56’ 45’’ i, damunt el guió compartit per Vicent Partal, Amanda 



Gascó, Cristina Vergara i Nacho Gil, ha estat dirigida per Amanda Gascó. 

Felicitats entusiastes a tot l’equip, al qual hem d’agrair de bon cor que ens 

acompanye en aquest moment de congratulacions.

Cap de les cares que acabe d’esmentar no les veureu aparèixer a les escenes 

que integren el relat, ple de frescor, que reprodueix el vídeo, un relat que 

està estructurat damunt les experiències quotidianes que viuen cinc 

persones, de condició social i geogràfica diversa i que esdevenen, doncs, 

les protagonistes de la pel·lícula, no cal dir que sense cap connexió amb la 

professió escènica. Són les següents: Mar Iglesias, professora de 

periodisme a la Universitat d’Alacant; Xavi Sarrià, cantant del grup Obrint 

Pas; Gerard Pitarch, metge dermatòleg, de la nostra ciutat; Dariana Groza, 

romanesa i tècnica del Voluntariat pel Valencià; i Diego Gómez, mestre 

d’infantil, d’Alzira, i antic president d’Escola Valenciana.

Tots cinc els acabe de considerar els protagonistes d’Una llengua que 

camina. Ho són de debò? O més aviat, al fons del documental, potser s’hi 

mou un protagonista central i únic, clarament col·lectiu, que no és altre sinó 

la comunitat valencianoparlant? Ben mirat, és a través dels nostres cinc 

personatges que hi veiem representada en la pantalla la vella aspiració de 

viure en català que mou, alhora que identifica, l’extens segment humà 

d’aquestes latituds obstinat a no abandonar la seua condició profunda i 

venerable de valencians.

La trama informativa que transporta Una llengua que camina és susceptible 

de redistribuir-se en tres grans blocs, els quals s’entrellacen mútuament a 

través de la història narrada, alhora que hi actuen de fil conductor del relat. 

Els tres blocs, o centres argumentals són: 1) la biografia de les Trobades, 2) 

el testimoni de viure en valencià en cinc contextos, marcats per diferències 

territorials i socials, i 3) l’escola en valencià.

En algun web de la Internet hom suggereix que Una llengua que camina 

aspirava a dissenyar la radiografia de la llengua dels valencians. No és 



això, em sembla, o no és això solament. Més aviat, entenc que el vídeo 

assoleix, si més no, tres objectius fonamentals: és alhora un document 

sociològic, una proposta de conducta cívica i també és un producte 

d’elevada qualitat estètica. 

És, en primer lloc, un document històric, amb la intenció decidida de 

constituir un testimoniatge de la vida diària –de les peripècies i de les 

conviccions– que portem ací un segment social ben definit. D’acord amb 

els traços amb què aquest segment ens és presentat, la societat que 

emergeix en Una llengua que camina se’ns hi mostra eminentment jove i 

feliç –una societat, en definitiva, guapa–, il·lusionada i esperançada, amant 

de la cançó i l’espectacle, afecta a la festa vindicativa, compromesa i 

convençuda que «el valencià és futur» i que el futur és nostre.

En segon lloc, el documental, per la seua mateixa condició de 

testimoniatge, marca unes línies de pensar i d’actuar, constitueix una 

proposta cívica d’actituds socials, clarament alternativa a les pautes de vida 

que fomenta el sistema sociopolític instal·lat, i que ensenya –a través de 

l’exemplaritat de conductes que mostra el vídeo– que viure en valencià 

també és la normalitat. Val a dir que la proposta que planteja conté tots els 

ingredients d’una autèntica consigna. Sens dubte, la seua capacitat 

persuasiva ha fet guanyar adeptes a la causa de l’escola en català, alhora 

que els que n’eren incondicionals senten créixer la pròpia autoestima.

I en tercer lloc, Una llengua que camina és una petita obra mestra de 

videografia, produïda, per cert, en un context cultural com el nostre que no 

compta precisament amb una abundor de models en aquest gènere. 

Amanda, la seua directora, una documentalista acreditada, ha sabut narrar 

uns episodis de la vida diària a través d’un procés discursiu àgil i dinàmic, i 

sense apartar-se de l’objectivitat informativa, alterna seqüències emotives 

amb primers plans d’intensa expressivitat. Tal és la destresa de la directora 

a l’hora de distribuir el ritme del relat que no li ha calgut elements de 



suspense, ni d’intriga ni de cap mena de morbositat per tal d’aconseguir 

que la tensió de l’espectador no hi puga decaure en cap moment. Tampoc 

no podríem passar per alt el joc de la càmara que ens ofereix escenes 

precioses, les quals hi alternen amb belles panoràmiques.

Una llengua que camina porta penjada a la xarxa vuit mesos. Naturalment, 

no puc aventurar el nombre de visites que ha tingut, a les quals caldria 

afegir la quantitat de vegades que ha estat visionada, en passes domèstics, 

gràcies a les còpies que en circulen. En tot cas, d’ençà de les preestrenes a 

Barcelona i València –a començament d’octubre de 2011– fins avui mateix, 

tenim controlades trenta-dues projeccions públiques, distribuïdes arreu del 

teixit comarcal del País Valencià. A la nostra ciutat, per exemple, la 

projecció del vídeo està programada dins la commemoració del 80è 

aniversari de les Normes del 32, que hegemonitza la Universitat Jaume I. 

Som, sens dubte, davant una mostra de filmografia que està cridada a 

esdevenir l’obra que figure al capdamunt del rànquing de les pel·lícules 

més vistes al País Valencià, i això tenint en compte que es difon extramurs 

dels circuits comercials, una circumstància gens menyspreable. La colla de 

dades adduïdes planteja, ai!, la paradoxa que un documental de les qualitats 

i condicions del nostre, amb una àmplia acceptació social, siga emès per la 

TV3 i tanmateix continue foragitat de la programació de la TVV. La 

paradoxa bé podria induir a pensar que o bé som opacs als focus de la 

televisió domèstica, o bé aquesta és al·lèrgica a unes maneres d’interpretar 

el món –de viure la nostra realitat– que no deixen de ser respectables i 

nobilíssimes, i que, en qualsevol cas, identifiquen uns sectors valencians no 

gens suspectes de ser incivils ni apàtrides.

En reconeixement dels mèrits que acumula, Una llengua que camina ha 

començat a ser objecte d’homenatges públics. D’entrada, el guardó «a la 

millor creació cultural en català del 2011», que ara lliura la FUNDACIÓ 

HUGUET, ha estat secundat pel premi de Comunicació i Difusió Cultural 



que va atorgar al nostre documental l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana, en un acte solemne tingut al paranimf de la Universitat de 

València el passat 1 de març.

Acabe –i dispenseu-me l’abús de la vostra confiança–, no sense advertir-

vos que Una llengua que camina constitueix ja el document insígnia 

d’Escola Valenciana. Em plauria de parlar-ne amb calma, però s’ha fet tard. 

Això sí. Si encara hi ha algú a la sala que no ha visionat aquest vídeo 

incomparable, no pot passar de hui mateix sense connectar-se a Internet i 

deixar-se endur per un dels productes videogràfics més engrescadors que 

mai ha tingut ocasió de veure. En tot cas, gràcies i l’enhorabona, de bon 

cor, a l’equip en ple. 

VP   


