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AUTOODI

Òscar Rueda
* Las provincias 14 juliol 2017

 L'autoodi és un reacció de rebuig que, en processos de conflicte o assimilació cultural, pot 

sentir una persona cap a característiques que són pròpies del seu grup social -per tant, les 

pròpies de sos pares, els seus familiars o els seus amics més pròxims- pero que per desgràcia 

són estigmatisades o marcades negativament pels grups socialment (políticament, 

econòmicament, acadèmicament) dominants.

 Les persones que patixen d'autoodi rebugen eixes característiques pròpies del seu grup 

-aplegant inclús a negar que existixen- i tendixen a adoptar, per mimetisme, les del grup 

socialment dominant; fins al punt d'acabar actuant de manera contrària als interessos del que 

fon el seu grup social originari. Els processos de substitució o dialectalisació llingüística -el canvi 

d'una llengua per una atra en un territori determinat, en un determini més o manco llarc de temps, 

sense que hi haja una substitució demogràfica de les persones que habiten en ell- són un 

eixemple de llibre.

 En este sentit, si d'una cosa han patit i patixen els dirigents (polítics, econòmics, acadèmics) 

valencians és d'això: d'autoodi. Considerar que lo valencià és inferior a lo de fòra, ya vinga de 

Madrit, de Barcelona o de més allà dels Pirineus, és un deport nacional. I aixina nos va, clar. 

L'últim episodi l'hem patit esta semana. Per una banda, el passat dia 11, el nostre director 

general de Política Llingüística es reuní en Palma en els seus homòlecs de Catalunya i Balears 

per a acordar fer un acte conjunt en commemoració dels 150 anys del naiximent de l'ingenier 

Pompeu Fabra, pare de la llengua catalana moderna (i de la negació de la llengua valenciana 

com a idioma independent, per cert), aixina com per a estendre a tots els 'territoris' la campanya 

«I tu, ¿jugues en català?», destinada especialment a estendre l'us d'eixe idioma entre els 

chiquets.
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VERSIÓN CASTELLANA

 Pero encara n'hi ha més. El mateix dia coneixíem que un senador valencià -per supost, del 

mateix partit que el nostre viager director general- exigia que es publicara la Constitució 

espanyola en lleonés, aragonés, asturià, extremeny i caló. Casi res porta el diari. I no ho diem 

per les respectabilíssimes modalitats llingüístiques en les que es fixava sa senyoria per a 

proyectar el seu constitucionalisme (algunes d'elles, per desgràcia, en trànsit de desaparició), 

sino per l'enorme contradicció que supon lluitar pels drets de comunitats llingüístiques en 

escassa o nula consciència d'existir com a tals i en ínfima tradició lliterària, mentres el seu partit 

treballa àrduament per a borrar les versions oficials valencianes 'distintes de les catalanes', 

contra el sentir sociològic majoritari del poble valencià i contra l'història d'un idioma que donà 

lloc al segon sigle d'or d'una llengua romànica. O siga: per a perpetuar la consideració creixent 

del valencià com a 'dialecte', com a pas previ a la seua desaparició.:

Si no és Valéncia,

no és valencià.

Que no t'enganyen
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CONJURACIÓ CONTRA EL POBLE VALENCIÁ

José Aparício Pérez
Acadèmic de la RACV i Patró-Fundador del Patronat de la RACV

 Conjurar és paraula major i perillosíssima per demés, pot fer-ho una sola persona o vàries, 

en este cas es varen conjurar entre varis, d'ahí lo de conjurar-es, en est varen ser tots els 

membres de l'AVL, tant els de dretes com els de esquerres, els alts i els baixos, els 

pancatalanistes i els, antany, valencianistes, els secessionistes (aixina els criden els panques) i 

els anexionistes (o traïdors com els criden els valencians), els filòlecs i els que passaven per allí, 

els del Institut i els de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (abans, ara ya no queda cap 

dins), els Catedràtics i Prof. de Llengua Catalana i els de Medieval o d'alguna atra cosa, sense 

oblidar a un dramaturc despistat.

 Esta és l'amalgama de conjurats ficats en el cresol de l'esperpent, l'AVL.

 Conjurar-es té vàries accepcions, a cada qual més llastimosa, vejam alguna: 

 Conspiració, compromís de vàries persones per a depondre el poder establit; exorcisar; 

aüixar als mals esperits; invocar als mals esperits per a que acodixquen. La conjuració més 

famosa de l'Història va ser la del romà Catilina l'any 63 abans de Crist, terrible personage al que 

se li imputaven numerosos assessinats, centenars a raïl de descobrir Ciceró, el seu assot, la 

conjura.

 Tot la qual cosa nos ompli d'horror, tant com a terror en donar-nos conte del personal que 

està al front d'una institució que es va crear per a treballar, cuidar i velar per la Llengua 

Valenciana, creada pel Poble Valencià durant sigles de continuat us i de treballat estudi.  

“Quousque tamdem Catilina, abutere patientia nostra” és la frase pronunciada per Ciceró i que 

s'ha fet famosa. Recollida en les seues Catilinàries, es podria traduir , adaptant-la al cas 



www. juntsfrontalavl.com

VERSIÓ VALENCIANA

LA PESTE CATALANISTACARTA AL REY Bolletí de informació nº65
JULIOL 2017

Noticies

valencià, aixina: ¿Fins a quan abusàreu de la paciència del Poble Valencià conjurats 

de l'Acadèmia Valenciana de no-sé-que llengua?

 I que es podria traslladar, també, a l'ultra esquerra valenciana que l'ha recolzat, lo que no 

estranya donat el seu encabotament en depondre el poder establit encorajant als numerosos 

grups d'agitació i propaganda presuntament creats per ells.

 Al respecte convé recordar la justificació dels 'escraches'  contra Soraya Sáenz de 

Santamaría i, en canvi, la seua clamor contra les pintades en la frontera de la finca on viu el 

president dels conjurats, demanant l'intervenció de les Forces de Seguritat.

Conjurar-se ¿per qué i contra quí?

  ¿Per haver fet indegudament un diccionari català per a la Llengua Valenciana i necessitar 

defendre-ho a capa i espasa?

  ¿Per haver-nos donat magnànimament 60 o 70 térmens dialectals com a formes 

preferents entre més de noranta mil impròpies i no cedir ni una més?

  ¿Per haver amprat inútilment 12 anys d'esforçats treballs i haver malgastat més 

de dèu mil millons de les antigues pessetes, obtinguts dels imposts que paguem tots els 

valencià i no tornar ni un solament?

  ¿Contra el Consell i Les Corts per ser fidels al seu Poble, al seu Estatut, a la seua Cultura 

i a la seua Llengua?

   ¿Contra la major part del Poble Valencià que ha reaccionat en dignitat davant l'indigna 

afront perpetrada?

  ¿Contra les entitats científiques i culturals que s'oponen terminantment al lladronici que 

es perpetra des de fa anys?

  ¿Contra les entitats científiques i culturals que s'oponen terminantment al lladronici que 

es perpetra des de fa anys?
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 ¿Contra els intents de que no es reconega l'unitat de la llengua, base essencial per a la 

'espúrea' construcció dels països catalans?

 ¿Contra els llibres de text que enaltixen els llibres catalans i menyspreen o obliden els 

valencians?

 ¿Contra els llibres de text que fan apologia de la lliteratura en català i dels lliterats catalans, 

oblidant i menyspreant als valencians?

 ¿Contra l'apropiació de lliteratura i lliterats valencians com a catalans?

 No és una conjura d'ignorants, perque l'ignorança no és argument vàlit en este cas, lo que 

agrava la situació, ya que són conscients del mal que fan.

 L'estàndart llingüístic que tracten d'impondre, a les clares ara, subreptíciament en anterioritat, 

és el del català oriental, el propi de la Ciutat de Barcelona, el que ha establit el Institut d´Estudis 

Catalans, i al que totes les llengües, tractades en despreci com a dialectes dels territoris que 

pretenen anexionar-se, deuen supeditar-se.

Puix a tot això els diem que NO:
    NO volem l'unitat de la llengua
    NO volem la llengua catalana
    NO volem el país valencià
    NO volem els països catalans
    NO volem l'AVL
    NO volem càtedres de Llengua Catalana en les nostres
    universitats , si no les hi han de Llengua Valenciana.
    NO volem càtedres de Lliteratura Catalana, si no les hi han de
    Lliteratura Valenciana.
   
Està clar? Ya vorem.

SEGUIXEN CONJURATS I ARA EN MAJOR INTENSITAT DESPUIX DELS NOUS 

INGRESSOS QUE ENCARA SÓN MES RADICALS EN SER ESTÒMECS AGRAÏTS.  A 

LA CONJURACIÓ S'HA UNIT EL VERGONYANT TRIPARTIT LA RIDÍCULA GESTIÓ 

DEL QUAL S'EQUIPARA EN LA DE 'CAGANCHO' EN ALMAGRO.
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Sin excusas.

 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el casero, 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.  

www. juntsfrontalavl.com


