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On estem?  

Com arribar-hi?  

L’autor 

Leo Giménez  és diplomat en Magisteri, espe-

cialitat de valencià. Màster en Assessorament 

Lingüístic per la Universitat de València i ha 

sigut  el tècnic lingüístic de l’Ajuntament 

d’Alzira fins fa pocs mesos que es va jubilar. 

Va ser redactor de Levante-EMV (1988-89) i 

ha sigut col·laborador del mateix rotatiu, amb 

articles d’opinió de temàtica diversa des de 

1987. Actualment és columnista setmanal 

d’aquest mateix diari, en la secció de 

«Panorama», amb articles de temes lingüís-

tics, secció «Qüestió de llengua», que confor-

men aquest llibret. També escriu en el digital 

La Veu del PV, col·labora en Alzira Radio amb 

«Parlar per parlar», imparteix classes de va-

lencià…  en definitiva, el valencià és la seua 

vida. 

Accés 

Entrada per la porta principal del Museu i a 

través del PaC II del Centre Cultural de la 

Beneficència 

Contacte 

Tel. 963883628 / 963883622                     
centredocumentacio.etnologia@dival.es 
biblioteca.etnologia@dival.es 

Per a saber-ne més, visiteu el 

blog de la Biblioteca del Museu 

Valencià d’Etnologia: 

www.etnobloc.es 
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obri de nou les portes per a parlar en veu alta. 

Vos convidem a tots i totes a gaudir de la nos-

tra sala de consulta d’una manera diferent. 

Reprenem el cicle després de l’estiu per a par-

lar de llibres amb els seus autors i amb tots 

aquells que ens vullguen acompanyar. 

Pensem que parlar del valencià en veu alta per 

obrir la nova temporada és una  proposta 

fantàstica. Per fer-ho comptem amb  Leo Gi-

ménez el qual és garantia de passar una ves-

prada carregada d’humor i bones lliçons. A 

més a més, l’acompanyarà a la taula la nostra 

companya, Immaculada Cerdà, cap de la Unitat 

de Normalització Lingüística de la Diputació de 

València i recentment nomenada membre de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

En veu alta a la Biblioteca 

“El valencià és fàcil és el recull de les columnetes, firma-

des per mi, aparegudes en la pàgina «Panorama» del 

diari Levante-EMV, cada setmana, habitualment diven-

dres, des del 25 de març de 2011 fins al 27 de novem-

bre de 2015. Tots els articles versen sobre qüestions de 

llengua amb uns quants eixos motivadors: exposició de 

dubtes i aclariments lingüístics; reivindicació de l’ús i 

divulgació del valencià natural, real i de sempre, una 

part del qual havia sigut bandejat del model literari i 

«acadèmic»; alerta contra les interferències i calcs in-

necessaris (procedents del castellà principalment) quan 

tenim recursos als quals recórrer; difusió de l’admissió 

normativa de solucions comunicatives i necessàries; i 

suport, per això mateix, a l’aperturisme normatiu que 

ha impulsat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

 

Un altre eix motivador dels articles publicats en l’es-

mentada pàgina periodística és l’anàlisi d’aspectes de 

la normativa que considere artificiosos i amb dificul-

tats innecessàries, com en alguna ocasió va assenyalar 

l’enyorat mestre de mestres Joan Solà. També intente 

contribuir a trencar el mite autodestructiu i fals que 

parlem malament. No és cert.  

He procurat també que la sornegueria, la ironia i el 

sarcasme siguen un ingredient dels comentaris lin-

güístics, perquè crec que l’humor és un bon recurs 

pedagògic i divulgador de les idees que u vol comuni-

car i transmetre.  

De tot això tracten les columnetes: reivindicar i divul-

gar el nostre cabal lingüístic, intentar aclarir dubtes, 

alertar contra calcs innecessaris, donar suport a ad-

missions comunicatives, analitzar normes incohe-

rents. I, per damunt de tot, intente mostrar que el 

valencià és fàcil. L’objectiu final és que els rebesnéts 

dels nostres rebesnéts seguisquen parlant, escrivint i 

transmetent esta llengua tan nostra, tan bonica i tan 

comunicativa, i que siga la de totes les valencianes i 

de tots els valencians. I també la d’aquelles persones 

que trien ser valencianes.”  

Leo Giménez 
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