
EL VALENCIÀ AMAGAT

Aprofitant l’oportunitat que ofereix la fi-
nestra oberta de VOX UJI i com a membre
de l’associació dels antics alumnes de la nos-
tra jove universitat –SAUJI-, no vull deixar
de manifestar la meua perplexitat pel fet
que, majoritàriament -quan no exclussiva-
ment-, els calendaris i programes de les ofer-
tes culturals i acadèmiques de la meua asso-
ciació –que no els comunicats i avisos-, esti-
guen vehiculats únicament en castellà. La
“raó” que se’m donà, quan vaig qüestionar
aquell monolingüisme, fou que així es pre-
senta per part de les entitats –bancs, caixes,
empreses etc.- patrocinadores de les tals ac-
tivitats. És a dir que és veritat allò de que
“qui paga mana” i com sembla que els diners
parlen castellà, les ofertes així es publiciten.
Ja seria hora, però, d’explicar als esponsors
de torn que la nostra llengua, no només és
plenament constitucional i aviat ho serà
també reconeguda a les europes, sinó que és
perfectament adient per a ser emprada en

tots els àmbits públics i de relació, com de-
mostra el fet que a les universitats s’explica,
s’estudia, s’investiga i es publica, cada ve-
gada més en valencià. I a les escoles i insti-
tuts forma part dels curricula ordinaris, a
més que uns quants milers d’estudiants ho
fan en la nostra llengua. I a les esglésies –la
concatedral de Santa Maria sense anar més
lluny- es gasta la nostra llengua en la litúr-
gia, els cants, la preparació catequística i
l’esbarjo. I a les institucions i col·lectius cul-
turals i cívics –pregunteu-ho a l’associació
Josep Climent i d’altres- té una forta i com-
promesa presència el valencià. I a tot arreu,
on la nostra llengua va guanyant adeptes,
com en el cas de la bona notícia que ens
dona la SAUJI: “...després de l’èxit optés per
la realització del curs de valencià de grau
mitjà i la gran quantitat de places en llista
d’espera, la Junta Directiva ha decidit am-
pliar el nombre de places...”.
Així que “valencià ara més que mai”.

Dr. Marc Antoni Adell, psicòleg

http://www.uji.es/com/voxuji/200503/pag2.pdf
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Per CIFU

Aquesta secció està oberta a les opinions de tots els membres de la comunitat universitària. 
Vox UJI respecta totes les opinions, però la seua publicació no comporta el seu suport. Les cartes i
els articles s’han de remetre mitjançant el correu electrònic (comunicacio@.uji.es), per fax (964-

728832) o per correu tradicional (Vox UJI. Servei de Comunicació i Publicacions. Campus del Riu
Sec, 12071-Castelló). Els escrits hauran d’estar signats per l’autor.

Vox UJI va ubicar
erròniament la
població Canet
Lo Roig en la
província de
València, en una
informació en el
passat número de
febrer. Aquest
municipi, d’un
miler d’habitants,
es troba a la
província de
Castelló, en la
comarca del Baix
Maestrat.

Vox UJI vol retre, des d’aquestes línies,
homenatge a Alfred Giner Sorolla,
científic i humanista, que ens va deixar el
passat 8 de febrer als 86 anys d’edat. 
Giner Sorolla, doctor honoris causa de
la Universitat Jaume I des de 1996, va
nàixer a Vinaròs, ciutat que el va
nomenar fill predilecte i que sempre va
tenir present allà on va estar. Es va
llicenciar en Ciències Químiques per la
Universitat de València i en Farmàcia
per la Universitat de Madrid. El 1954 va
obtenir el doctorat en Farmàcia a la
Universitat de Barcelona i tres anys més
tard es va doctorar per segona vegada a la
Cornell University de Nova York. Poc

després, es va traslladar a Florida, on es va dedicar a estudiar la gènesi del càncer
i les seues possibilitats de prevenció, temes d’immunologia i de quimioteràpia
experimental anticancerosa. Molts dels seus treballs d’investigació en aquest
camp han sigut reconeguts a través de nombroses publicacions en les més
prestigioses revistes i congressos internacionals. Un treball que Giner Sorolla va
saber completar amb l’altra de les seues facetes: la d’humanista, perquè a aquest
científic no li va faltar la sensibilitat pròpia d’un poeta.

Alfred Giner Sorolla
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LA VEU EPISTOLAR

FE
D’ERRADES

L’advocada mexicana Adriana Carmona, representant de
l’organització Justícia per a les nostres filles, va participar en el
col·loqui mensual que organitza la Fundació Isonomia amb els
mitjans de comunicació de Castelló. Carmona va parlar sobre «El

feminicidi i la violència de gènere a Ciudad Juárez i Chihuahua».
L’advocada va explicar que des de fa 10 anys tenen lloc assassinats
i desaparicions de dones en diversos estats mexicans amb la
col·laboració activa o passiva de responsables públics. Les
organitzacions que treballen per la defensa dels drets humans
de les dones a Mèxic s’han trobat amb ocultació de proves,
detencions il·legals de persones, que eviten la detenció dels

vertaders responsables, i falta de cooperació en les investigacions. Adriana Carmona ha participat
des de Justícia per a les nostres filles en les audiències celebrades davant la Comissió
Interamericana de Drets Humans i ha col·laborat en l’elaboració de l’Informe especial sobre
Ciudad Juárez.

Adriana Carmona
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