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Per a la majoria d'els que nos declarem constitucionalistes les proclames de representants de 

l'independentisme republicà català a favor dels “països catalans” en la tribuna dels diputats del 

parlament espanyol en l'acte d'investidura del nou president del Govern, Pedro Sánchez, nos 

semblen completament improcedents.

Estes soflames anexionistes dels salvadors de noves pàtries que declaren en ardor els seus 

anhels de la ensomiació d'un proyecte quimèric, -fonamentat en idees imperialistes i en 

l'objectiu de canviar l'estructura territorial de l'Estat de les autonomies i conseqüentment la 

geopolítica en un futur immediat- ofenen a la majoria dels valencians.
 
L'exhibició de pancartes en la recent celebrada cavalcata de les magues republicanes que es 

va celebrar per primera volta en 1937 per a homenajar a l'URSS de  Stalin, - dirigent polític 

considerat el major assessí de masses de l'Història-, i recuperada actualment pel consistori 

municipal de Valéncia en la que en enguany del 2020 hem pogut contemplar el eslògan “Pro 

independència dels països catalans” i vore mocadors en astellades catalanes i el lema “Fent 

país” pensem que és un atac l'harmonia i convivència dels ciutadans de la Comunitat 

Valenciana, ademés de que ha costat al nostre erari públic 25.000 euros de subvenció a la 

Societat Coral el Micalet.  
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El constitucionalisme està perdent l'image, be per l'incredulitat o be per la nocura en frenar el 

“Procés”. L'editor Eliseo Climent va manifestar en el seu dia: “des de cada u dels països catalans 

hem de reemprendre el procés de cohesió de la nostra nacionalitat comuna” i Jordi Pujol va 

calificar el treball que estava desenrollant junt en la d'atres ideòlecs d'este proyecte que els fruts 

són producte d'un esforç que “formaran part per a sempre del patrimoni del nostre país, la 

nostra cultura i la nostra llengua”.
 
El 18 d'abril de 2013 arreplegava el diari Les Províncies que el líder d'Esquerra Republicana 

Catalana, Oriol Junqueres, va impartir una conferència en la Facultat d'Història del Estudi 

General-Universitat de Valéncia, titulada “Catalunya independent…i el País Valencià? En la seua 

dissertació va afirmar que el procés iniciat en Catalunya calarà en el “País Valencià i per supost 

en el Principat”. La prensa valenciana publicava posteriorment que l'artícul 13 de la proposta de 

la Constitució catalana, redactada per la plataforma “Constituïm”, oferix donar la seua 

nacionalitat als valencians, pels nexes culturals i llingüístics que tenim en ells. Ni que fórem 

apàtrides.
 
Davant estes provocacions nos preguntem: ¿El nostre President de la Generalitat, Ximo Puig, 

també dirà que este fet és irreal, que veem fantasmes i, conseqüentment, és una “paranoia” o 

una ensomiació que solament està en la ment d'alguns valencians?
 
El 4 de juliol de 2016 el diari Les Províncies publicava que “la CUP -Candidatura d'Unitat 

Popular- planeja aprofitar les polítiques del Consell per a entrar en la Comunitat”, i este mateix 

partit polític va convocar el 13 de setembre de 2017 un acte a favor del referèndum 

independentiste de l'1 d'octubre en la plaça de la Verge de la ciutat de Valéncia, coincidint en 

una similar convocatòria en atres llocs significatius de Barcelona, Palma de Mallorca i Perpinyà, 

capitals dels quatre territoris que formarien els països catalans.
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La qüestió dels quimèrics “Països catalans”, de la “Gran Catalunya” o de la “Nació catalana” no 

és un tema nou, ni banal. Al respecte, a finals de maig de 2018, el president Ximo Puig va 

reiterar que “estem disposts a sumar en el govern català en temes culturals”. S'està passant de 

la denominació de “País Valencià” a Països Catalans”, i d'una concepció de “Autonomia” a una 

pretesa “Independència o Separatisme polític”, que pot fer-se realitat més pronte o més 

vesprada, si no s'actua en mesures llegislatives i aplicant la justícia.

Posteriorment, el  4 de maig de 2019 en el “Teatre del Micalet”, un atre líder del mateix partit, 

Joan Tardà, insta a la Comunitat Valenciana a que “alvance cap a un procés semblat al de 

Catalunya que li porte a eixercir el dret d'autodeterminació i poder vore algun dia la República 

del País Valencià”. Estimem que és una ofensa que des de més allà de l'Ebre vinga a 

alliçonar-nos en eixa declaració d'intencions i impulsar fascinacions absorció-nistes.
 
Davant totes estes ofenses nos interroguem: ¿cóm han respost el nostre president Ximo Puig, 

la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra i el nostre alcalde Joan Ribó? La 

resposta és demostrativa; en el silenci. El que calla otorga.
 
Està constatat que el Govern de Torra seguix injectant fondos per a ACPV i les entitats satèlits 

que fomenten el catalanisme en la C.V., ajudes financeres que en anterioritat mantenien els 

successius presidents de la Generalitat Catalana, independentment dels mils d'euros en que 

han regat les esquerres sucursalistes valencianes a les mateixes entitats; mentres s'exclouen a 

les que treballen, difonen, investiguen i publiquen, “debades “et amore” per la genuïna cultura 

valenciana.
 
Els valencians sabem lo que som i lo que desigem ser: fidels a la nostra singular i peculiar 

Història. Tenim consciència generalisada de ser un poble en personalitat pròpia, sustentada a 

través dels sigles per factors geogràfics, històrics, soci-econòmics, sicològics, i per una 

conjuntura espacial i temporal que ha conformat el nostre sentiment de valencianitat.
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“COMPROMÍS”, L’ HERÈNCIA DEL P.P.  I  DEL  P.S.O.E

Com era d'esperar al fi de mes de quaranta anys de l'envestida catalanista ya tenim un govern 

autonòmic dirigit per la punta de llança del catalanisme, “COMPROMÍS”, partit que ya desenrolla 

obertament i en tota desvergonya la seua intenció d'alvançar en el procés de catalanisació del 

Regne de Valéncia per a convertir-ho en un apèndix de Catalunya.

Esta és ni mes ni menys l'herència que el Partit Popular i el PSOE han deixat al Poble Valencià.  

La llínea establida per Cipriano Ciscar va ser dòcilment desenrollada pel P.P., culminant este 

partit el procés per mig de la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, acte de perfídia 

que es va completar en la maniobra política d'incloure-la en l'Estatut Valencià d'Autonomia. Este 

fet revist els caràcters identificadors de la contumàcia (persistir en l'error, una i una atra volta. 

Vejau el Diccionari de la R.A.E. ).

I aixina continua sent, el Partit Popular és el major responsable de la desgraciada situació que 

patix Valéncia, com demostren les seues actuacions clarament reveladores de les seues 

intencions :

1ª L'acceptació i seguiment de la política cultural catalanista del Partit Socialiste.

2ª La colaboració en el procés catalaniste per mig de la creació en un acte traïcioner, d'interés 

exclusivament polític, creant  l'A.V. L. ( Aznar implorà la majoria a Pujol, pagant en la llengua 

valenciana ).

I 3ª Culminant la seua traïció, ya com a subjecte actiu i directe del procés, per mig de la 

modificació de l'Estatut per a introduir-la en ell i blindar la política llingüística que catalanisa la 

nostra llengua i contamina la seua ensenyança en escoles i universitats i el seu us obligat en els 

centres oficials.

I aixina continua sent al dia de hui, quan tenint mes de vint anys la majoria en les Corts 

Valencianes va permetre la catalanisació que en estos moments seguix recolzant per mig del 

seu reconeiximent a la catalanista A.V. L., lo que s'evidencia en la seua falta de denúncia de la 
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suplantació del lèxic i ortografia valencians i dels sistemes establits d'adoctrinament i 

ideologisació pro-catalanista de que són víctimes els estudiants.

En estar compromés (un atre “compromís”), en el catalanisme pel pacte d'Aznar, el P.P. ha fet 

oïts sorts a totes les advertències, protestes i escrits a pesar d'haver perdut prop de mig milló 

de vots en la Comunitat. Hipòcritament, els caps del P.P. gosen dir ser la defensa del 

valencianisme i representar l'oposició al catalanisme. En lloc de rectificar, manifestar 

públicament el seu rebuig a la A.V. L. i reconéixer el seu error ( o tal volta no siga “un erro” i en 

el fondo el P.P. estiga dispost a cedir Valéncia a Catalunya com a preu d'un “apany” 

embonyigador a l'estil del president Sánchez ), el P.P. no ha mogut un dit ací,ni en Catalunya ni 

en Madrit en defensa de la valencianitat.

Molt parlar contra el trilingüisme  i defendre el castellà – que no nos sembla mal – pero res de 

defendre el valencià, com evidencien les soflames de l'ix consellera Català, la presidenta Bonig 

que, utilisa poc el valencià ¿ serà per temor a tindre que fer-ho amprant catalanismes ¿, i els 

artículs del colaboracioniste Esteban González Pons, en els que parla de tot pero eixint-se 

sempre per la tangent sense entrar en la defensa de l'identitat i la llengua dels valencians.

I ¿ que dir de “Ciutadans”?. Un varió inexplicable: tenen la sòrt d'aparéixer mes tart i per això en 

les mans netes i en lloc d'aprofitar-ho no solament per justícia sino per propi interés en 

arreplegar unes dotzenes de mils de vots - que bona falta els fan - ,tiren l'ocasió per la borda i 

en una ceguera absoluta – aixina els va - desprecien als valencians al no valorar el seu patrimoni 

identitari per mig d'una política d'omissions, titubeigs
i abstencions incomprensible ( a no ser que el Sr. Ribera, català, els prohibira defendre la llengua 

valenciana).

Per la seua banda el Sr. Cantó, valencià, no solta una en llengua valenciana, no sabem si és 

perque no sap o perque no s'atrevix. En qualsevol cas en una comunitat bilingüe un polític de 

nivell alt deu saber expressar-se en qualsevol de les dos llengües oficials.
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Pero ara entrem en una atra etapa. La valenta i clara intervenció de José Mª Llanos pel partit 

“Vox” trenca el silenci i pren en gallardia la defensa de la veritat i de la nostra valencianitat, que 

porta inserta la nostra espanyolitat : “ Som espanyols perque som valencians”. Per primera volta 

hem sentit en les Corts Valencianes lo que portem anys esperant oir i, com hem demostrat des 

del primer dia, en “Junts Front a l´AVL” deixem a un costat les ideologies atenent-mos a la nostra 

línea d'Identitat i Cultura valencianes, per lo que lo mateix que denunciem les traïcions elogiem i 

agraïm la llealtat.

La resistència civil valenciana que ya està funcionant junt a l'heròic esforç dels nostres modests 

partits valencianistes ya tenen un respal en veu i vot per a defendre en democràcia els 

interessos dels valencians.

I cada pal que aguante la seua vela.
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SENSE EXCUSES

 Ya pots escriure en valencià autòcton, el casolà, 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.


