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Noticia

LA “TEUA LLENGUA “ i ELS 65,7 MILLONS 
D'EUROS GASTATS PER A l'AVL

                                                               
 Este Dumenge passat (9-06-2019), els valencians acabem de rebre  un encart de quatre fulls 

en varis  periòdics ( Les Províncies, El Món i provablement alguns més) , en la que es parla de 

“SEMPRE TEUA, LA TEUA LLENGUA”.

 En principi, semblaria una bona iniciativa per a defendre i expandir la Llengua Valenciana i per 

tant res que objectar als 2 o 3 millons de € que costarà esta campanya, pagada en  els diners 

dels nostres imposts. 

 No obstant, esta iniciativa conté una gravíssima falàcia en la que residix l'enorme malícia de 

la publicació. En efecte, en cap de les quatre pàgines rebudes es parla ni una sola volta de 

LLENGUA VALENCIANA, en la qual cosa no sabem a quina llengua estem promocionant.  En la 

terminologia habitual de la Generalitat del Botanic i d'atres catalanistes, existix “la llengua 

compartida”; la “nostra llengua” la “llengua comú”, el “valenciá”, el “sistema llingüístic”, etc…pero 

la categoria de Llengua es reserva exclusivament per a la Llengua Catalana, per això nostre 

actual Govern mai parla de Llengua Valenciana, utilisant tota série de circunmloquis per a evitar 

cridar-li lo que realment és: La LLENGUA VALENCIANA. 

 I  ¿ perque és important cridar-li lo que és : LLENGUA VALENCIANA?, puix perque si no és 

Llengua, no se li reconeix com a tal ,i per eixemple, no té un còdic internacional de l'ISO  en lo 

que, simplement no existix, sent reduïda a un apèndix, tal i com pensen els que reneguen de la 

nostra identitat, és dir, sent part de la Llengua Catalana. ¿Recorden vostés la frase del tristament 

famós Dictador alemà?..”si els austríacs parlen alemà, és que són alemans”.. ¿Qué serem els 

Valencians si parlem català?, ¿on es classificarà la nostra Història? 

 Si vostés busquen llibres en Llengua Valenciana en qualsevol biblioteca del món, se 

sorprendran de que els mateixos estiguen catalogats com de Llengua Catalana, com ocorre en 

Tirant lo Blanch, Liber Elegantiarum, les poesies de Ausias March, etc..  
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 Les nostres autoritats no parlen mai de Llengua Valenciana, per a ells no existix com a 

Llengua. Volen que la Comunitat Valenciana siga coneguda en el món, pero reneguen d'una de 

nostres més importants senyes d'identitat com a poble: la nostra Llengua Valenciana. 

 L'omissió delliberada de parlar de LLENGUA VALENCIANA forma part de l'estratègia dels 

catalanistes, molts d'ells en l'Administració pública Valenciana. ¿Per qué l'AVL es diu “Acadèmia 

Valenciana de la Llengua”, i no “Acadèmia de la Llengua Valenciana”? Puix perque per a d'ells la 

Llengua és la Catalana i no poden ni mencionar unes paraules que consideren malaïdes: 

LlENGUA VALENCIANA. 

 Per això, la campanya mencionada, que costarà uns 3 millons de €, lo que és realment és 

una punyalada per l'esquena i un pur balafiament, al no mencionar clarament a la Llengua 

Valenciana i en promocionar una Llengua que no sabem quin és. 

 L'interés dels catalanistes valencians en ningunejar i degradar a la Llengua Valenciana és 

insaciable. ¿Saben vostés quant portem despilfarrat en el manteniment de l'Acadèmia 

Valenciana de la Llengua (¿de quina Llengua?, perque no ho diuen) des de l'any 1999?, 

(agarren-se a la cadira si estan assentats): 65.731.637,6 €. Tot eixa enorme despesa pagada 

en els nostres imposts, és per a sostindre una institució innecessària i que evita a tota costa 

parlar de Llengua Valenciana, renegant aixina de la nostra identitat valenciana. ).  I mentrestant, 

institucions centenàries com Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 

completament marginades per l'Administració Valenciana, deuen subsistir a pur de menudes 

donacions de particulars i d'autèntics Valencians).

 ¿Fins a quàn nos van a fregir a imposts per a en ells fomentar el catalanisme?. ¿Fins a quàn no 

van a parlar clarament de la nostra LLENGUA VALENCIANA? 

 Com dia un gran valencià: “Si som lo que som, serem ; si som lo que són, no serem”
 
 Atentament. 
         José Enrique Sánchez Montalar,
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Traductor

SIN EXCUSAS

 Ya pots escriure en valencià autòcton, el caser, el de sempre, el de la normativa de la 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana.   Solament 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 l'universitat i pels universitaris, en 
l'empresa...i fins hasta en missa...                                   

    http://traductor.llenguavalenciana.com/

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