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 CATORZE MEMBRES DE L’ENTITAT PRESENTEN UN RECURS DESPUIX 
DE DETECTAR IRREGULARITATS EN LA VOTACIÓ QUE VA APROVAR EL PACTE 

ENTRE INSTITUCIONS
  

 Valéncia.  Un total de 14 acadèmics de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) varen 
interpondre una demanda el passat dijous en el Jujat de lo Contenciós-Administratiu de Valéncia contra l’acort 
adoptat en l’entitat centenària referit a la «declaració conjunta del de l’orde del dia de la junta general del 29 de juny 
l’escrit, firmat per molts d’ells, en el que demanen que se someta a debat l’anulació de la votació per a iniciar una 
«cooperació efectiva» en l’AVL despuix de detectar irregularitats en el reconte de vots.
 La polèmica sorgida en la junta general del 30 de maig pel resultat de la votació en la RACV per a aprovar 
el document que permet una «colaboració conjunta» en l’AVL continua. El cisma que es va produir despuix de la 
consulta -decidida pel vot de calitat del decà i que va contar en la participació de tres representants polítics- es va 
acréixer encara més si cap despuix de l’última junta general celebrada en la sèu de l’entitat el passat 29 de juny.
 Tal com va arreplegar LES PROVÍNCIES, en esta última sessió no va quedar aprovada l’acta del 30 de maig i 
es va pospondre fer-ho en la junta general que tindrà lloc en setembre. El resultat de la votació per a admetre l’acta 
va ser de 16 vots en contra, 10 a favor i 4 nuls. El motiu de que la majoria d’acadèmics presents en la reunió d’eixe 
dia s’opongueren a donar el vist i plau al certificat va ser que, com varen apuntar, «este no reflectix la realitat de lo 
succeït». Estos membres de la RACV critiquen que l’acta únicament arreplegue els vots positius en la consulta per 
a l’aprovació de la declaració conjunta i passe per alt els vots negatius i el vot nul.
 Els mateixos acadèmics varen presentar ademés un escrit al decà, Federico Martínez Roda, en 12 firmes 
que ho recolzaven, que proponia debatre «l’anulació del resultat de la votació a causa d’irregularitats detectades en 
el reconte de vots». Varen detectar que el resultat de la mateixa -17 vots favorables, atres 17 en contra i un de nul- 
sumava 35 participants, mentres que en el reconte manual que ells varen fer durant la consulta únicament varen 
contabilisar 34.

 LA DEMANDA

 En este context, alguns dels acadèmics més crítics en la gestió de Federico Martínez Roda, 14 en total, 
varen presentar el dijous 7 de juliol un recurs davant el Jujat de lo Contenciós-Administratiu de Valéncia contra 
«l’acort de la RACV arreplegat en el punt quart de la junta general del 30 de maig»..
 Els demandants senyalen al tribunal que varen rebujar per mig d’un escrit el resultat de la votació celebrada 
en eixa data per a aprovar l’acort en l’AVL i que per això varen presentar un atre document el 23 de juny, subscrit per 
ells, per a solicitar la seua inclusió com a punt de l’orde del dia en la junta general del 29 de juny rebent la negativa 
del decà de l’entitat.
 Aixina, requerixen a la RACV la remissió d’un expedient que continga varis documents: la convocatòria de la 
junta general del 30 de maig, la llista d’assistents a la mateixa, la proposta de l’acta de la sessió del 30 de maig, la 
certificació dels acorts adoptats per la mateixa, aixina com també l’acta de la junta general on conste aprovat l’acta 
de la junta anterior de data 30 de maig, l’acta de la junta general del 29 de juny i els escrits i recursos presentats en 
impugnació de l’acort.
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 Fa poc, el nou Decà de la RACV va enfilar vàries “perles” en un collar de la seua pròpia creació, estés en 
successives aportacions que ho han anat enriquint. Per a diferenciar-ho li cridarem el Collar del Colom.

 Una d’elles ha resonat en força en caure i rodar per l’esperit i enteniment dels Ilms Srs. Acadèmics. S’han 
donat conte, perque el Decà dixit, que estaven en el llim, pero el soroll, més be “grinyol” pel context, anava carregat 
d’acusació.

 Els acadèmics ho han encaixat. Naturalment no tots, ya que és evident que els que li varen donar el seu 
respal des del començ del procés no ho varen deure considerar com a tal, encara que ha anat perdent part dels 
mateixos en aparéixer irregularitats difícilment acceptables per sensibilitats més rigoroses i menys compromeses.

 En principi, no podem entretindre’ns en els de recent ingrés, la seua trayectòria és escassa encara i, el 
que algun haja votat Sí en lo que, els llectors ben informats, entendran, ho devem considerar, de moment, com a 
producte de la seua inexperiència o de fidelitat inicial als promotors.

 En sentit general l’acusació és aplicable a tots els passats i presents, inclós el Sr. Decà per supost.

 El Llim és un lloc o estat a on, segons l’antiga doctrina de l’Iglésia anaven a parar tots els no batejats morts 
sense pecat mortal, és dir els inocents. Hui teòlecs i exégetes han desistit en la seua definició per lo arriscat i 
controvertit.

 Popularment, “estar en el llim” equival a estar en l’inòpia, en l’inacció boba, en l’ignorança, etc, etc.  És, 
puix, un insult en tota regla.

 Al mateix han seguit uns atres. El pijor de tots ha segut el presentar com a definitiu un acort en l’Acadèmia 
Valenciana de no-sé-que llengua (catalana en dir dels seus membres) afirmant que era el mateix poc mes o manco, 
que l’inicial que li va permetre, en vots suficients iniciar l’acort en el sesut i inefable president de l’acadèmia de 
marres. Tots els acadèmics no compromesos es varen donar conte de que no ho era, ya que canvis essencials ho 
distanciaven. El segon insult a l’inteligència estava servit i la major part dels acadèmics disposts a parar-li els peus. 
Del Llim passem al Purgatori i comencem a porgar les penes.

 La gota que va caramullar el got va ser quan el dia 30 de maig es va votar dita declaració final a la que varen 
concórrer 31 acadèmics i 3 polítics representants de les entitats fundadores, els tres en dret a veu i vot.

 El resultat de la votació, sobre lo acadèmic, va ser que el Decà la va perdre per quant la seua declaració a 
votar va ser rebujada per 17 vots contra la mateixa i 14 favorables, a estos últims es varen afegir els vots dels tres 
representants polítics, dos de Compromís i un de Podem, que equilibraria la votació, 17 contra dèsset. El vot de 
calitat del Decà la va decidir a favor del SI, és dir, va votar al seu favor, lo que no sol estar ben vist en societats en alt 
nivell ètic.

 Pero l’assunt no acaba ahí, perque acadèmics que no solen estar en el llim varen observar que 17 “sies” i 
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dèsset “noes” sumen trentaquatre, més un que es va declarar nul eleven la suma a 35. Varen botar les alarmes. Va haver 
una papereta de més. La pregunta “sotto voce” va ser: cóm o quí la va esgolar en les urnes?. El Purgatori aumentava les 
seues penes.

 No obstant, no va ser el final. Posteriorment, en la Junta del dia 29 es va llegir l’Acta de l’anterior Junta General. 
Indignació en alça. Només es reflectien els assistents, 34, i els “síes”, 17. Escamotejava els “noes” i els nuls perque la suma 
haguera segut 35, un més que els assistents. Pucherazo? Molts creuen que sí. Front a l’indigna proposta de que s’aprovara 
i després ya es “arreglarien les coses”, l’irritament va ser general i la votació conseqüent ho va refrendar. Solament 10 síes 
varen recolzar l’indigna proposta. 20 la va rebujar, va guanyar l’integritat. La Real Acadèmia va quedar fòra de perill.

 A continuació vaig intervindre i vaig pronunciar lo següent:

És una ignomínia.
Un insult a l’inteligència.

Una burla grotesca als Acadèmics.
Impròpia d’un Decà i Secretari d’una institució de tanta solera.

Demane la dimissió del Secretari per haver-la fet i la del Decà per haver-la induït o tolerat.
100 anys tirats per la borda.

 L’Infern va obrir les seues portes. Treballem ara entre flames. Decà i Secretari, en llançaflames portàtils, han 
començat a llançar-les, en “to i sò”, contra els opositors més significats . Sense respecte a l’edat, ni a la dignitat, ni a l’ofici. 
Ni tan sols s’ha salvat un venerable pastor d’ànimes, o un eminent cartógraf de provat gran prestigi nacional i internacional; 
l’arqueologia pretenen tornar-la a la terra per a calcigar-la i esclafar-la. Seguiran unes atres perque els opositors són 
majoria i les seues denúncies provades i gravíssimes. No les accepten, semblen allumenats eixecutant una messiànica 
missió.

 La llectura i assimilació de l’excelent informació que ahir nos va proporcionar la prensa escrita sobre lo que es va 
fer i va dir en l’acte palatí de presa de possessió dels nous membres de l’Acadèmia de no-sé.quina Llengua, bastaria per a 
que abdós recuperaren la lucidea, també el grup de respal del que disponen i, apagant les flames de la gran foguera que 
ardix en el sí de la Real Institució, des de sempre referent intelectual i científic del  Poble Valencià, seguírem treballant per a 
complir els objectius bàsics que es marquen i determinen en els Estatuts de la nostra Real Institució, en essència treballar 
i investigar en l’Història i Cultura del nostre poble, el Poble Valencià i, en general, en totes les branques del saber humà, 
especialment en la defensa de la nostra llengua, la Llengua Valenciana i la nostres senyes d’identitat.

 Si aixina ho féreu yo, per la meua banda, estaria dispost a oblidar lo succeït i, suponc que també els demés, en 
atenció a les successives mans tendides que es vos varen oferir i vàreu rebujar. La pau nostra és lo important, ya que la pau 
llingüística que ahir es va proclamar en especial émfasis, és una total mentira, ya que la guerra s’endenyarà més a partir 
d’este moment i, la Segona Batalla de Valéncia, ya iniciada, aumentarà la seua virulència.

 Es farà? Ya vorem.

 José Aparicio Pérez, académic numerari de la RACV
 8 JULIO, 2016JOSÉ APARICIO, OPINIÓN. ValenciaOberta

http://valenciaoberta.es/2016/07/del-limbo-al-purgatorio/
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Benvolguts amics:

 Quan es complix un  any des de la presentació per  “Junts front a l´AVL” de l´escrit iniciador escribim unes 
llinees per a informar-vos de la marcha del Recurs.

 L´A.V.LL. tracta des del primer moment - 8 de juliol -de allargar al maxim el procediment en busca de 
temps per a fonamentar la defensa-oposició a lo que se li ve damunt.  Deixà transcórrer el determini de sis messos 
que arrematà en febrer, per lo que nosatres presentarem  l´anunci  del Recurs el 31 de  març.  Admés l´anunci 
pel T.S.J.C.V  el  18 d´abril, l´A.V.LL. es va vore obligà a conmparèixer el  30 de maig pero sense acompanyar l´ 
expedient, o siga, nostra petició expressa del 8 de juliol de 2.015. Mentrimentes,  intenta reboçar-se i empalustrar-
se de RACV, per a vore de conseguir un ent “hibrit” ( un barrejat ) en el que puga seguir catalanisant,  en previsió de 
que la Sentencia que dicte el Tribunal li retalle o reduixca ( o encara coses pijors ), les facultats.
 
 Tot lo anterior explica les corruixes que precisament des de setembre de l´any passat plouen sobre la RACV. 
 
  A la vista d´esta actitut, el  21 de juny   nosatres presentàrem escrit  demanant la reclamació de l´expedient. 
Els Tribunals tenen sobrecàrrega com tot  l´entramat judicial, pero la “litis” está establida i no podran evitar  el 
desenrroll del procediment.   Ademés, els plaços ya dins del procediment son molt mes curts. Amagar a posta 
l´expedient no es mes que un mig per a retrasar una miqueta mes la cosa, actuació pueril que denuncia   les 
intencions dels demandats. 

 Com sabeu, la demanda es basa per una banda, en l´agotament de les funcións atribuides per la Llei de 
Creació ( elaborar una normativa ortográfica i una toponimia, lo que ya està fet, mal fet, pero fet ), i per l´atra en 
desviació de poder, ( haver excedit el llimit de les seues competéncies, eixercici de funcións no atribuides,  realisació 
d´activitats inapropiades i  incompliment dels fins encomanats per la Llei )  i atres derivades.
 
 Com endivinareu,  les diferències i dies transcorreguts entre uns escrits i atres es deu a l´orde de distribució 
dels procediments. 

 Com es d´esperar s´aprofitaràn de les vacacions dels Tribunals, pero es inútil. A la seua marcha el juí 
camina inexorablement. 

 Anem fent camí, pese a qui pese.

 Avant

LA ACADÈMIA VALENCIANA DE LA 
LLENGUA DAVANT DELS TRIBUNALS
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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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Sin excusas.

 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el genuino, el de siempre, el de la normativa 
de la Real Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás 
con el traductor adecuado, que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas 
Android, en el colegio, por/para los colegiales, en la universidad y por los universitarios, en la 
empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 

Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  

De Círculo Cívico Valenciano

http://traductor.llenguavalenciana.com/

