
Al capdavant de la Unitat de Nor-
malització Lingüística de la Dipu-
tació de València està Immacu-
lada Cerdà. Una algemesinenca 
filla, néta i germana de forners 
que treballa des de fa vora trenta 
anys per fer fàcil a la ciutadania 
la vida en valencià. Des del seu 
departament col·laboren amb els 
ajuntaments més menuts i, per 
tant, amb menys recursos per-

què puguen funcionar en la seua 
llengua en les mateixes condi-
cions que la mateixa Diputació. 
Tècnica lingüística, filòloga, do-
cent i acadèmica de l’AVL des del 
2016, li agrada pensar que ha 
contribuït a fer que parlar, viure i 
treballar en valencià no siga vist 
com una cosa estranya, «que no 
hages d’estar fent apologia cons-
tantment» i que viure i conviure 

IMMACULADA CERDÀ 
ACADÈMICA DE L’AVL
«Nosaltres vivim en valencià, és 
la llengua que hem heretat dels 
nostres pares»

utilitzant la llengua pròpia siga 
un fet natural. «Nosaltres vivim 
en valencià, és la llengua que 
hem heretat dels nostres pares 
i la que parlem amb els nostres 
fills». Entre les seues funcions 
com a acadèmica, explica que 
aporta el seu bagatge i la seua 
experiència. En el seu cas parti-
cipa en la secció de Foment i en 
els departaments de Publicaci-
ons i Onomàstica. Bona part de 
les seues lectures estan relaci-
onades amb la faena, tot i això, 
encara busca temps per a llegir. 
De fet, la passada Fira del Llibre 
va tindre ocasió d’adquirir alguns 
exemplars de cuina valenciana 
per a gaudir-los durant el temps 
lliure. També recomana Els par-
lars valencians i l’obra completa 
de Marc Granell.  

www.llegirenvalencia.org

“ Com a 
acadèmica 
participe en 
les seccions 
de Foment, 
Publicacions i 
Onomàstica ”
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La joia de València

El primer llibre de la col·lecció 
«Llegir en valencià, la nostra 
cuina» situa la trama de la 
història a l’horta d’Alboraia, 
on generació rere genera-
ció els Pallús han treballat la 
terra i n’han tret la xufa per 
a fer orxata. Prop d’Alboraia, 
concretament al monestir de 
Sant Miquel dels Reis, s’instal·
la la seu de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua. Com a 
acadèmica, Immaculada Cer-
dà és testimoni de la pressió 
urbanística que pateixen 
aquestes terres. Ella conside-
ra que l’Horta de València és 
una joia que cal salvaguardar 
perquè no és només patrimo-
ni de la gent que l’habita i la 
treballa, sinó de totes i tots. 
«Si volem mantindre el camp 
viu, s’ha de valorar i s’han de 
pagar les collites com toca 
perquè l’horta és irreempla-
çable i si desapareix ja no la 
recuperarem», sentencia. El 
diumenge 17 de juny, amb 
el diari Levante-EMV podràs 
emportar-te debades Micalet 
el Pallús, de l’escriptor Vicent 
Sanhermelando.

la nostra cuina

Ella és la cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.
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