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 Al decà de la RACV, Federico Martínez Roda, Catedràtic d’Història, no el recordarem per les seues classes 
magistrals, no, si no per ser  MAC.    Perque, fixeu-vos lo que va ocórrer en la votació del 30/05/16: Oficialment 
solament existixen 37 Acadèmics en dret a vot i, de sobte, lleva uns, anule un atre..i (magia) ¡zas!.¡zas !...trau del 
capell de copa el vot d’un acadèmic “fantasma”, afig el dels 3 “polítics” afins a la seua corda...alcança l’empat i... (no 
hi ha més remei: ¡¡ ÉS UN ARTISTE !!) en el seu vot de calitat es porta el gat a l’aigua, sense meréixer-ho.

 O siga, una autèntica enganyifa dita votació, ya que el resultat purament acadèmic, el dels presents, 
excloent polítics, fantasmes, absents, invalidats, etc., fon: 17 contra 13, o siga que varen guanyar per golejada els 
vots ciéntífics (que, a la fí, són els que deurien prevaldre), y que reneguen de tot tipo de colaboració en la catalanista 
AVL.
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 Mai nos va enganyar l’actual Decà. Res de meninfot ni “pasotiste”, mes be sembla un catalaniste com s’està 
mostrant En Federico Martínez Roda. De ahí, els fallancs intents per anular i fer desaparéixer al Patronat de la 
RACV que presidixc, encara que el que va iniciar la festa  fon l’anterior Decà, En Enrique de Miguel Fernández, de 
pareguda corda, deixant d’invitar-nos a les Juntes d’Acadèmics contra ho establit en els seus Estatuts, segurament 
per no escoltar nostra veu de denúncia en élles, tenint com tenim dret a veu quan se nos invita..., o proponent-nos 
un canvi de domicili social..., o modificar nostres fins i activitats, etc..,etc., a tot lo qual cosa hem fet cas omís per no 
desvirtuar la raó de ser del Patronat, com guardiàns cuidadosos de seus Estatuts.

 Si acceptárem la sugerència de De Miguel, prèvia consulta a nostra Junta, de canviar l’antic Logo, aprofitant 
nostres Bodes d’Argent, de les que no va fer menció en tot un any la real institució, celebrant el seu propi Centenari i 
a pesar de les moltes accions que varen preparar durant el mateix. Pero, passem a l’assunt del dia:

EL PATRONAT DE LA RACV ES 
DESMARCA DEL DECÀ ACTUAL

SENYOR MARTÍNEZ RODA, DECÀ
 Mai en la història del Patronat li hem negat a la RACV tota petició d’ajuda, de qualsevol tipo, solicitada per la 
mateixa, a l’administració a la que ha ordenat, vosté personalment, no obstant, que deuen negar-se a facilitar-nos 
qualsevol forma de recolze, despuix haver-nos-els prestat des de que va començar a caminar este Patronat.  Dubtem 
que dita decisió l’haja consultat en la seua Junta de Govern, i segurament obviant que, si poden usar ordenadors és 
perque, precisament el Patronat, hem costejat recentment els moderns equips que tenen o l’aire acondicionat de 
que gogen, entre atres coses.

 De la mateixa manera, segurament a espales de eixa mateixa Junta de Govern, puix no puc concebre siguen 
coneixedors del fet, que, per si o per mig d’una “maneta” amiga -algú em deurà donar explicacions molt serioses- 
se’ls haja passat als “Amics”, de manera infame i sense dret ni autorisació per a fer tal manipulació (per no calificar-
la d’atre modo), relació nominal de nostres Patrons, invitant-los a iniciar una campanya telefònica directa prop 
d’ells, a fi d’atraure’ls a la seua  organisació, “ya que el Patronat anava a desaparéixer”.  ¿Tan segur està ?

 Menys mal que existixen cavallers i persones honrades en el món, que no aprofiten eixe tipo de “facilitats”  per 
a fer proselitisme.  Que coneixen be la meua trayectòria personal en defensa de lo nostre,   com igualment conegué 
la RACV (Simó Santonja) del càrrec que vaig dimitir en una atra associació, //////, encara que per a res contraria 
als fins de la RACV ni del Patronato, en fer-me càrrec de la  presidència d’este últim.. I em referixc a l’Asociació 
Cultural  Junts Front a l’AVL (JUNTS), com a co-Fundador i 1er President, i que és denunciant habitual de les 
arbitrarietats comeses per la malaurada Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVLL), lo qual, estem segurs, deu 
estar molestant prou als seus amics catalanistes. Si, a eixos que vosté sentá en primera fila el día 30 de maig, davant 
la taula presidencial, per a la votació que es celebrá dins de la própia RACV, i que, de resultar vàlit el seu criteri (es 
diu pot ser dubtosa), conduiria a una situació pijor, o molt més greu, de la que patim, de la llengua valenciana en 
favor del dialecte català, renegant del clamor popular que li ha vingut advertint.

 Per cert, ara mateixa la  AVLL està en situació de “litis pendéncia”, es dir, subjecta a un procediment 
judicial iniciat per JUNTS, i advertit està de que els acorts a que aplegue la RACV en élls podrien no ser vàlits. 
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¡¡ ACADÉMICS !!

¡¡Que també teníu, TOTS,  la obligació de defendre, fins la última lletra lo dit en vostre Artícul 
2 ¡¡    ¿Quan expulseu ad este  indigne decá i el feu botar del cárrec que ocupa....?,    ¿A qué 

espereu despuix de lo que ha passat  en la votació del día 30? 

¡Vixca Valéncia! ¡Per sempre, JUNTS !

              Fidel al meu compromís, en el sí d’el Patronat mai s’han tractat temes estranys als seus fins i activitats, 
mentres que en vosté, com a decà actual de la RACV,  hem vingut observant una deixadea de funcions, en considerar 
no porta a bon terme la “defensa dels valors i senyes d’identitat del poble valencià, per al desenroll dels quals, des 
de la seua fundació, té com a idiomes oficials el valencià i el castellà” segons diu l’Artícul 2 dels seus Estatuts.  Més 
encara, manifestant que el diccionari català de la AVL (el Diccionari) és el de tots els valencians, obviant el de la 
pròpia RACV que deu representar i que reflectix el genuí idioma valencià.

 Per correu i des d’ahir, es ve dirigint a diverses associacions valencianistes invitant-les a entrevistar-se 
en vosté,  per a implicar-les en el seu procés de catalanizació, i tractar de “desintoxicarles del mal que han vingut 
patint, a causa de la mala informació rebuda...”  ¿De quí...?  ¿ A qui vol enganyar ara?. Yo crec que les associaciones 
valencianistes deuríen donar-li l’esquena i no acodir, puix vosté, com decà  de la RACV, es va negar a parlar en ella 
quan varen anar a vore-lo

 ¿ Perque  no ha escomençat per el Patronat, que el tenía ben propet, que li  demaná la entrevista en dos 
ocasions i encara no ha contestat ?. Sería interesant coneixer de primera má lo que vosté podría dirnos sobre 
intoxicacions, ya que te tanta experiencia en el tema. Clar que, comprenem la seua raó per a no citar al Patronat:  Som 
perillosos,  perque no callem el mal que vosté  fa i per eixa mateixa raó, en la excusa de que no cumplim el seus 
desijos (catalanistes),  inmediatament despuix de la votació feta, nos han comunicat la seua prohibició, de que no 
debem convocar nostres Juntes dins de la RACV,  a pesar de que venim celebrat-les ahí desde fa molts anys.  Per 
atra part, ¿ es coneixedora la seua Junta de Govern de lo que representa el pas que vosté ha donat ? ¿Perqué no heu 
fa en nom d’ella?

 Dit lo anterior, anem a preparar una informació pormenorisada dels ingressos i despeses produïdes en 
els últims anys, que donarem a conéixer en breu, de lo que ha representat per a la RACV  l’ajuda  econòmica del 
Patronat.  En persona, el ben recordat Pare Costa, a punt de tancar l’edició del seu Diccionari General de la Llengua 
Valenciana ( finançat pel Patronat, de la mateixa manera que el nou Traductor RACV, els drets intelectuals dels 
quals mantenim..) nos va dir: “La gent deuria conéixer quànt deu la RACV al Patronat i als “Amics””.  De lo que 
mai hem presumit, pero és ara el moment de fer-ho, quan un indigne decà ha fet maliciosos comentaris a tercers, 
respecte de la forma en que nostra Presidència ampra els diners dels associats, sempre en l’aprovació de la seua 
Junta Rectora, que té ben presents els fins i activitats dels seus Estatuts.

 Si nos consultara, que no heu fará, cóm pot fer per a convencer a les associacions de que les vol  curar de 
la intoxicació que ha provocat vosté mateixa, el Patronat li diu que totes les asociacions estem a lo que votaren (y 
per a nosatros, guanyaren) eixos 17 Académics (¿o quizás foren 18?), encapsalats per  Ballester-Olmos, Peñarroja, 
Aparicio, Voro López...,  en lloc de lo que nos propon vosté com a novetat, aliant-se en la malhaurada  AVL, coneguent 
que la votació podría ser incorrecta en el fi de guanyarla. Señor decá, vosté no es de fiar.

Eliseu Puig, President del Patronat de la
Real Academia de Cultura Valenciana.

Ciutat de Valéncia, a 2 de juny del 2016
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 ¡¡¡ QUE COINCIDÈNCIES, CARALL ...!!!

LES SENYES:

DATA CONSTITUCIÓ  AVL:  JULIOL 2001

DATA CONSTITUCIÓ DRAGO CAPITAL (SOCIETAT DE PUJOL FILL I DEL
 GENDRE DE ZAPLANA):  JULIOL 2001

¿ CASUALITAT ?

I L’HISTÒRIA NOS DIU QUE...

PUJOL + ZAPLANA = AVL

HIJO PUJOL + YERNO ZAPLANA = CORRUPCIÓN

PUJOL + ZAPLANA = CIU + PP

LLAVORS:

CIU + PP  = AVL  =  CORRUPCIÓ

¡¡¡  ABOLICIÓ CORRUPCIÓ, YA  !!!

¡¡¡ DEROGACIÓ AVL  YA !!!

PSPV + COMPROMIS + PODEM =  AVL + ESCOLA
VALENCIANA =  CATALANISME

L’ AVL mos costa yá
57.211.582,448 € prop de 10 mil millóns de pessetes

(Casi com 2,5 hospitals com el de Llíria)
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ALS TRAÏDORS QUE NO ELS IXCA DEBADES 

¡PREPOTENCIA!

Hui s’ha perpetrat un nou atac polític en l’intenció de fer desaparéixer la llengua del valencians. La cosa ve d’anys, 
des de les primeries de la Democràcia.

En l’any 1979, ans de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia, un Real Decret (2003/79) regulava l’incorporació 
de l’idioma valencià al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

En 1982, ya promulgat l’Estatut, l’Orde del 28 de juliol de la Conselleria d’Educació regulava l’incorporació de 
l’ensenyança del valencià als plans d’estudi d’Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Professional i 
Bachillerat. I en el curs 1982-83 es donaven les primeres classes de valencià de la democràcia.

S’ha de dir que tot això, tant el Bolletí Oficial, com el Diari Oficial, com els llibres de text, com la documentació 
oficial, s’escrivia en valencià, és dir, en la normativa emesa per la secció de llengua i lliteratura valencianes de la 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Tot pareixia anar be.

Se convoquen eleccions i triumfa el PSPV. La nova Conselleria d’Educació invalida els contractes dels professors 
de valencià aprovats per l’anterior Conselleria d’Educació. Se produïx un greu conflicte social i laboral. Sense 
més, se canvia la normativa del valencià per la del català que en aquell moment no estava regulada per ningun 
ent valencià. Primer atac polític al valencià.

Anys més tart, governa el PP en Valéncia. Jordi Pujol amenaça a José María Aznar i l’obliga a que en la Comunitat 
Valenciana s’accepte l’unitat del valencià i el català -unitat que en realitat és una suplantació d’u per l’atre- per a 
deixar-lo governar en tranquilitat sense l’opressió dels partits catalans. 

Aixina, Eduardo Zaplana seguint les órdens de Aznar inventa un ent, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) 
per tal de tindre un ent valencià que sostinguera i regulara la normativa del català. Zaplana, per a contentar 
encara més als amos, introduïx a la AVL, que ya s’havia creat, en el nou Estatut de l’any 2006. Tot això baix el nom 
de valencià per a no despertar massa sospites i enganyar a la gent i deixant a la RACV a un costat, com si fora 
un oixós empestat. En l’administració, l’ensenyança, els mijos de comunicació, etc. ya no se parla ni s’escriu en 
valencià,  oficialment se fa en català, si be, la seua covardia els impedix dir-ho clarament per por a que el poble 
reaccione en contra d’ells. El segon atac greu a la llengua dels valencians és oficial.

El valencià sobreviu com pot gràcies a moltes entitats culturals que seguixen escrivint en valencià, a un bon 
grapat d’escritors que tenen l’orgull i la valentia d’escriure en valencià encara que estiga prohibit i perseguit 
com en temps totalitaris i gens democràtics. Pero sobre tot sobreviu perque la gent del carrer el parla en 
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alguns castellanismes perque no ha tingut oportunitat de deprendre’l, pero el parla i el manté viu. Destaquen 
dos institucions centenàries, per una banda Lo Rat Penat, que oferix els seus cursos de valencià. Per l’atra, la 
RACV, que seguix treballant pel valencià en valentia i pocs recursos econòmics. Edita diccionaris i gramàtiques de 
valencià. El seu treball és encomiable. La AVL, que rep subvencions millonàries, enveja son treball.

30 de Maig de 2016

Junta en la RACV per a decidir si s’establix un acort de colaboració en la AVL. L’acort, promogut pel decà, deixa 
a la RACV sense possibilitat d’ostentar la facultat de normativisar la llengua valenciana. La secció de llengua 
i lliteratura, l’única que té competència i capacitat llingüística, s’opon a l’acort. També molts dels acadèmics 
de número. El decà, que havia vist que la seua proposta d’acostament a la AVL estava en perill, recorre a la 
política i demana l’auxili dels representants polítics del moment, que per estatuts, corresponen a la Diputació i a 
l’Ajuntament de Valéncia. Aixina que, en aplegar l’hora de la votació, se presenten a la Junta 3 polítics catalanistes 
que mai havien posat un peu en la Sèu de la RACV i que sempre s’han mostrat en contra de l’existència de l’institució 
i de la normativa del valencià de la mateixa: Maria Oliver, regidora de Podemos, i Glòria Tello, tinent d’Alcalde de 
Compromís, per part de l’Ajuntament de Valéncia i Xavier Rius, també de Compromís, per part la Diputació de 
Valéncia.

Mamprén la votació. No s’admet el vot que u dels acadèmics, que s’havia mostrat en contra de l’acort, havia enviat 
per correu en motiu de trobar-se hospitalisat impedint la seua presència en la Junta. Cosa ya de per sí estranya, 
ya que en els estatuts no s’impedix el vot per correu. Un atre dels acadèmics emet un vot que es considera nul. 
Se produïx un empat en la votació: dèsset dels acadèmics voten en contra de l’acort. Els restants catorze voten a 
favor, aixina com també ho fan els tres polítics catalanistes. En total dèsset a favor. El vot de calitat del decà aprova 
l’acort. Un acort que no haguera segut possible sense els vots dels enemics declarats de la llengua valenciana. Un 
fals acort pero un atac molt greu a la llengua dels valencians i a la seua normativa. Un atac als propis valencians. 
Al poble que la parla i que té dret a escriure-la i a ser reconeguda oficialment.

Per tot això, demanem l’impugnació de la votació per les irregularitats comeses.

També demanem l’expulsió de la RACV del decà i de tots aquells que han votat a favor de l’intent d’assessinat 
de la llengua valenciana.

De Círculo Cívico Valenciano
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Sense excuses.

 Ya pots escriure en valencià autòcton, el genuí, el de sempre, el de la normativa de la Real Acadèmia 
de Cultura Valenciana.  Només tens que punchar avall, i et trobaràs en el traductor adequat, que pot amprar-
se en mòvils, ordenadors, tablets, sistemes Android, en el colege, per/para els colegials, en la universitat i pels 
universitaris, en l’empresa...i fins  en missa... 
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 

Passa-ho a les teues amistats, ho estan esperant.  

De Círculo Cívico Valenciano

http://traductor.llenguavalenciana.com/

