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L’AVL MOS COSTA YA: 
58.837.238’06 de euros o siga, vora ya del 10 mil millons de pessetes

mes que costaren los 2 hospitals com el de Lliria.
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AFRANCESATS D’AHIR, CATALANISTES DE HUI

EL CONFLICTE  LLINGUISTIC
ELS QUE HO VAREN PROMOURE SÓN ELS RESPONSABLES

I
 

 Despuix de pretendre “colar-nos” durant anys que en l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua   ( ¿ de quina llengua ? ), la qüestió estava resolta i que s’havia conseguit la “ pau  
llingüística “,  ARA es veuen obligats a reconéixer que el conflicte està ben viu, cada volta 
més, i tot són maniobres  per a conseguir eixa pau que no aplega, senzillament perque no pot 
aplegar mentres existixca eixa catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua, que no té un 
atre motiu d’existència que  engarjolar la llengua valenciana fent-la desaparéixer substituïda 
per la catalana.

 Aixina són les coses, el Consell i eixa “Acadèmia”, despuix d’ignorar durant lustres a 
la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i a  Lo Rat Penat, les dos institucions centenàries 
genuïnament valencianes i guardadores de la llengua, del patrimoni cultural i les essències de 
la valencianitat, ARA,  vista la necessitat de fer front a la resistència del Poble Valencià que es 
nega a que’l catalanisen, ARA pretenen embolicar-se d’una miqueta de valencianisme tractant 
d’aplegar a un acort en la RACV, intentant embarcar  al seu Decà i tal volta enganyar  a uns 
pocs dels seus acadèmics – afortunadament pocs -, precisament els mes dèbils i carents del 
sentiment de valenciania, de corage  i dels coneiximents bàsics necessaris per a  opondre’s.

 Els valencians vivíem en 1977, si no una normalitat llingüística, si una pau llingüística 
que va ser trencada per la brutal agressió catalanista  aprofitant la Transició al parasitar la 
majoria dels  partits polítics del moment. Des de llavors estem patint no una batalla sino una 
verdadera guerra que a la nostra Valéncia li ha declarat el catalanisme expansioniste oficial 
i no oficial, ajudat pels colaboracionistes que, com sempre a lo llarc de l’història dels pobles,  
són els tímits, els ineptes, els inútils,  els molls, els covarts, els traïdors, els renegats, els sense 
pàtria ni raïls, els que busquen el figurar, els que busquen els diners, etc., etc., ( coloque’s 
a cadascú on li corresponga ), i la típica  tanda d’ignorants que sempre s’apunten a lo que 
sembla estar de moda. Carents de la deguda formació històrica i del mes mínim sentit de la 
seua identitat, els polítics que varen prendre el poder despuix d’U.C.D.,  ( únic partit polític que 
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va defendre i va mantindre els nostres símbols, llengua i bandera, conseguint el reconeiximent 
dels mateixos i introduint l’oficialitat del valencià ),  eixos polítics, tots, varen colaborar uns 
conscient i uns atres  inconscientment durant algun temps,  en el procés de catalanisació 
del Regne de Valéncia que en aquells dies s’iniciava. I diem algun  temps els inconscients, si 
és que ho eren, perque poc després com Bellido Dolfos en Zamora,  varen obrir  les portes 
de Valéncia als expansionistes,  cedint  dòcilment a les pressions de Pujol per a obtindre el 
poder  a costa dels valencians, mostrant el major despreci per ells en vendre’ls en una batalla 
purament política, illegítima i clandestina.

 Frut d’esta traïció va ser la creació de la denominada “Acadèmia Valenciana de la 
Llengua” , que des de llavors ve dedicant-se a catalanisar, com és ya públicament conegut.  Els 
nostres polítics varen seguir demostrant, ya clar i ras, el seu caràcter de colaboracionistes en  
els enemics de Valéncia, llevant-se  la careta  i realisant el més repugnant acte de traïció que 
haja patit la nostra pàtria valenciana en tota la seua història : varen ser  capaços de modificar 
l’Estatut d’Autonomia per a introduir, enfortir, donar-li autoritat oficial i blindar a la “Acadèmia” 
que constituïx el càncer llingüístic en el cos social valencià. 

 I aixina, ARA, des de les últimes eleccions ya estan tots els colaboracionistes junts i al 
complet.  ARA que el  sector polític de la nostra societat ha segut contaminat de tal manera que 
hui el Poble Valencià no té la mes mínima presència en la seua organisació política pel que fa 
a la seua identitat i patrimoni, patint una continuada rossegada cap a la catalanitat sense que 
ningú de “la nostra” cúpula alce la veu de la protesta si no de l’indignació.  
   
 Gràcies a les  infraestructures “ llingüístiques i culturals” construïdes per populars i 
socialistes des de 1.983,  pròdigament pagades en els diners dels valencians, ARA, els nou-
vinguts, els “cocos”  mes menjats pel catalanisme: COMPROMIS, PODEMOS i ESQUERRA, 
eleven l’edifici manipulant  tot lo que poden per a anar despersonalisant no solament la nostra 
llengua sino les nostres costums, festes i tradicions. 
 
 En l’actualitat no existix en les Corts Valencianes cap partit polític que no es trobe treballant 
en el procés de catalanisació de la nostra Comunitat. En lo que respecta concretament a la 
llengua i cultura estan treballant per a Catalunya. Tots, sense excepció, han defraudat al Poble 
Valencià  actuant les seues cúpules com els “afrancesats” durant l’invasió napoleònica, uns 
traïcionant directament unint-se a l’enemic, uns atres colaborant en ell i el restant consentint 
l’atac. Un eixemple són les presses en tornar a posar en marcha una televisió llingüísticament 
catalanisada i d’oberta tendència catalanista que supondria un nou front dirigit a les nostres 
gents de bona fe, en especial als valencians castellaparlants, els chiquets i les persones 
vingudes de fòra.

 HUI, segons fonts oficioses pero a les que cal concedir cert marge de confiança, el 
govern de Rajoy i el P.P., en ple estarien  ya negociant en  el Puigdemot   ( els recents  viages 
de la Saenz de Santamaría a Catalunya ), una nova venda de Valéncia, ( o permuta, com es 
vullga cridar), per a continuar en el poder,  donant  una atra sarpada a l’identitat valenciana i 
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seguir badant  una miqueta mes a Espanya, que és lo que venen fent des de que governen. Dit 
en  román paladi : baixar-se els pantalons.

 Pero la situació poguera encara ser pijor: que el conveni  Aznar-Pujol no es 
reduïra solament a una entrega conjuntural de  llengua i cultura, sino un  pacte polític en 
profunditat establint un procés  d’ablaniment dels valencians  a lo llarc de varis lustres 
per a conseguir lo que a la brava no varen poder en la Transició, mes clarament, que el 
pacte incloguera ya un procés igualment estructurat per a l’entrega definitiva de Valéncia 
per a formar part d’una agrupació  nacionalista denominada “ països catalans,” lo que 
supondria la nostra desaparició definitiva com a poble en identitat pròpia.

  No sembla poder deduir-se una atra cosa davant les actituts que es varen iniciar 
en  el silenci de Fraga després de la seua entrevista en Pujol i el silenci inicial dels 
partits polítics que va desembocar en el seu colaboracionisme en  tots els moviments 
que es varen ser produint per a l’acostament de Valéncia a Catalunya:  els llibres dels 
escolars, l’atac dins de les universitats, la tolerància davant un restant de banderes 
quatribarrades que no varen acabar de retirar-se, i sobretot les successives i abundants 
concessions i donacions a Catalunya, tractant d’acontentar-la.  Davant l’escandalosa 
deriva catalanisant que s’està desenrollant, no s’ha observat cap protesta de nivell mig 
ni alt dels poders central, autonòmic ni municipal. Observe’s que els dos partits que 
nos han vingut governant des de 1.983 no han mogut un dit per a defendre la autonomia 
valenciana sino tot lo contrari, sempre han actuat en favor de Catalunya.
 

	 ¿	Es	 confirmarà	 el	 pronòstic	 ?.	 	Atenció	 a	 les	 paraules	 i	 actuacions	de	Rajoy,	
Saenz	de	Santamaría	i	Méndez	de	Vigo,	perque	semblen	anunciar	que		estan	disposts	a	
admetre	TOT	menys	el	referèndum.	¿	Que	comprén	eixe	TOT	?	
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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.  

TRADUCTOR BoletÍ d’informació nº60
DESEMBRE 2016

Si sents que hi ha renegats que estan intentant menysprear-mos com poble, ajuda’t / ajuda-mos a defendre a 
nostra Llengua Valenciana front als seus enemics i difon este Bolletí entre els teus amics i coneguts

Actualment s’envien més de 35.000 Bolletins en cada número, pero tots som necessaris.

Escriu a continuació els correus de persones o institucions que consideres deurien rebre este Bolletí.

La teua recomanació es anònima, i el destinatari podrà donar-se de baixa si ho desija.
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http://traductor.llenguavalenciana.com/
http://www.juntsfrontalavl.com/envio/2015/marzo/formulario.html

