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Els orígens de l'actual polèmica sobre la dicotomia cultural llingüística “Valencià- Català” cal 

buscar-los en el floriment del nacionalisme polític i cultural català de la segona mitat del sigle XIX. 

Les conseqüències posteriors varen prendre cos de naturalea, sobretot, a partir de la década 

dels anys xixanta del XX i continuen hui en dia per l'impuls donat per la connivència d'entitats de 

les dos “Generalitats”, la catalana i la valenciana, i els seus governs respectius. Eixemple d'això, 

són les campanyes orquestades en ajuda de quantioses subvencions a institucions com Acció 

Cultural, el Micalet o Ca Revolta per a que fomenten una falsa realitat que promocione els 

anticonstitucionals “paisos catalans” en fullets com els titulats: “Simbols de Catalunya”, 

“Catalunya gent d’*equip” o “Front nacional de Catalunya”, i per part de la Generalitat Valenciana 

en la publicació Per a convèncer o en el patrocini del polèmic llibre d'Isidor Marí “ Conéixer la 

llengua i la cultura catalanes “  del com es varen repartir mils d'eixemplars per tot la Comunitat, 

en on es reflectix, distorsionant l'Història, que filòsofs com Juan Luis Vives que va escriure la 

seua producció lliterària en llatí, l'escritor Blasco Ibáñez que ho va fer en espanyol, o Luis Fullana 

Mira en Llengua Valenciana pertanyen a la cultura catalana; ademés d'un ampli elenc d'ilustres 

valencians que  destacàren en les distintes facetes del saber: el poeta Ausias March, el 

noveliste Joanot Martorell, o l'escritora Isabel de Villena; el croniste clàssic Pere Antoni Beuter, el 

pintor José Ribera, l'ilustrat Gregorio Mayans i Siscar o l'historiador Roque Chabás.

Este encabotament asimilador de la cultura i la llengua pròpia dels valencians per part dels 

nostres veïns del Nort camina cap a la seua culminació en elevar les formes lèxiques catalanes 

a llengua oficial i pròpia de la Comunitat Valenciana per mig del Decret d'homologació dels títuls 

de català en els de valencià, lo que significa una flagrant vulneració de l'esperit i lletra del nostre 

Estatut d'Autonomia. Una atra mostra d'este objectiu va ser la creació de el “Institut Joan Lluis 
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Vives” o “Xarxa Vives d’Universitats” que coordina les Universitats dels “paisos catalans” i que té 

la seua sèu en l'Universitat Jaume I de Castelló.

En estes accions i actituts, el nostre President l'Honorable Ximo Puig junt en el seu Conseller 

d'Educació Vicent Marzà està permetent, per acció o omissió, que les terres valencianes 

representen l'Extremadura de l'entelèquia dels “Gran Catalunya”, com s'arreplega en algun llibre 

d'Història, i entregue culturalment la nostra Comunitat als interessos i pretensions catalanes de 

l'independentiste Quim Torra i els partits adláters. La nova Llei d'Educació o Llei Celaá en la que 

prevalen els interessos polítics i en la que priva l'ideologia sobre la llibertat d'elecció i formació 

poden fer realitat esta quimera.

Ya l'historiador Menéndez Pidal va polemisar en els historiadors de la nova mística catalana que 

interpretaven els documents en funció d'un *maniqueísmo polític, redactant històries i artículs 

sectaris i indocumentats, sense cap rigor científic.

Lo mateix va fer l'historiador català Jaume Vicens Vives, quan ya en 1935 reaccionava 

vigorosament front a l'historiografia romàntica catalana, per la manera de fer història Ferrán Valls 

i Taberner, Ferrán Soldevilla i uns atres, a els que criticava de fer una història falsa en la seua 

major part, mantenint equívocs i perseverant en els tòpics cómodos i perillosos, oblidant-se de 

documents irrefutables i formulant tesis sense cap fonament històric, donant imaginació als 

somis i ambicions utòpiques; una història que obedix més als sentiments actuals 

ultranacionalistes o anexionistes que a la realitat que nos mostra la documentació. I aixina ha 

segut posat de manifest, més recentment, en l'obra L'Història silenciada composta per diversos 

historiadors catalans.

El professor A. Ubieto Arteta en lo referent a la nacionalitat catalana va manifestar que en el cas 

català es varen voler cremar etapes i es  manipulà i es falsificà quant va fer falta. Pero les seues 

manipulacions i falsificacions afecten, també, a qüestions que tenen relació en els regnes 

d'Aragó i de Valéncia. Una de les causes és que molts historiadors catalans des del sigle XIX 
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quan tracten de les seues relacions històriques en atres territoris tenen el “complex d'inferioritat” 

pel fet històric de no haver existit mai el “regne de Catalunya” i sí el “comtat de Barcelona”.

El medievaliste Dumenge Buesa va subrallar: “Quan es parla de Corona catalano-aragonesa 

s'està mentint; eixa denominació és un destarifo”. I en la mateixa llínea, el catedràtic d'Història 

Medieval de l'Universitat de Saragossa i acadèmic de la Real Acadèmia de l'Història José Ángel 

Sesma va senyalar: “Este tipo de artimanyes és molt habitual en certa historiografia catalana”.

Els interessos polítics creats poden portar-nos a distorsionar la nostra idiosincràsia històrica i 

cultural, impulsant un confusionisme que favorix el “meninfotisme valencià” sobre la nostra 

incontrovertible realitat històrica. El poble valencià majoritàriament vol ser lo que ha segut, 

“valencià”, en la seua personalitat definida per la seua cultura, història, llengua, etnologia. Etc.

Per l'assimilació de la cultura es pretén arborar la bandera del catalanisme polític. És 

comprensible la transcendència cultural que té la llengua; d'ahí que actualment se centre 

fonamentalment en ella les grans disquisicions al voltant del seu orige i denominació.

L'historiador francés Mousnier  escrigué que “la llengua és el sediment històric d'un poble, la 

seua estranya quinta essència”. Per això, no cap dubte l'interés que tenen alguns polítics, 

institucions i docents dels nostres dies, tant foràneus com a natius per a arreplegar i impondre 

l'esperit de  Humboldt “un poble, un esperit, una llengua” per a aplegar a dictaminar que per la 

comunitat de l'idioma es consumarà la futura unitat política.  

           Valencia, 7 de julio de 2020
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COMENTARI DE “Junts front a l¨AVL”.

I ara una atra més, el pacte, a totes llums arbitrari i illegal, de la “acadèmia” catalanista per a vore de 

conseguir lo mes ràpidament possible una unitat que precisament per tractar de conseguir-la queda 

demostrat que no existix. Són tan fanàtics que no es donen conte de lo contradictòries que resulten 

les seues actuacions. Porten quaranta anys en busca d'eixa unitat inexistent i per això, per 

inexistent, no la poden trobar; lo únic que poden fer és intentar inventar-la o si es vol, construir-la, 

que és lo que fan.

Pero l'assunt no queda ahí. Des dels primers ensajos, llimitats a eixa pretesa unitat de llengua, fins 

a hui en que s'ha vingut intentant completar l'entramat per a la construcció d'un nou estat català, 

han anat donant-se passos, poc a poc perque s'han convençut de que a la brava no varen poder 

en la primera fase de la Batalla de Valéncia. En eixa fase en la que la societat valenciana va tindre 

una actuació d'altura, digna d'un poble amo de la seua identitat i del seu futur, fins a tal punt clara i 

fort la seua resposta, que fon incendiada la bandera invasora que els colaboracionistes - o siga, 

ajudants de l'enemic en l'agressió contra el seu propi país - varen tindre la gosadia de colocar en el 

balcó de l'Ajuntament del Cap i Casal del Regne.

Per sòrt sembla que al fi la societat valenciana s'entera despuig de quaranta anys d'advertències i 

protestes realisades de manera insistent per associacions, institucions, grups culturals, particulars i 

alguns partits de llavors, al cap dels quals cal situar a Lo Rat Penat i al Grup d´Acció Valencianista ( 

que va nàixer precisament com a resultat dels Converses del Dijous que en Lo Rat se celebraven ), 

Unió Regional Valencianiste, Aliança Popular del Regne de Valéncia i finalment U.C.D.

Sent “Junts front a l´AVL” ideològicament apolítica des de la seua creació, perque el seu objectiu 

primordial és la defensa de l'identitat i patrimoni del Poble Valencià, hui en greu perill com senyala el 

Dr. Gómez Bayarri, és de justícia recordar als qui en aquells anys varen lluitar advertint de lo que se 

nos venia damunt davant la passivitat de molts, i posant els fonaments de la resistència que hauria 

d'anar formant-se per a concretar-se hui en el rebuig absolut, lluitant tots mantenint la seua identitat 

pero en un únic objectiu : la derrota del pancatalanisme, i la recuperació de tot lo que nos ha segut 

furtat.
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FES - TE - PATRÓ

TRADUCTOR

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.

https://patronatracv.org/fes-te-patro/

Com sempre ha mantingut “Junts front a l´AVL”, la Batalla de Valéncia no va acabar en cap moment i 

continua hui ben viva, havent adquirit major virulència en haver-se'ns agredit de forma tan oberta i 

sense ocultar l'enemic els fins que perseguix, de manera que be podem denominar-la la Guerra de 

Valéncia en la que tenen lloc contínuas batalles en diferents sectors, comarques o nivells polítics.

Sigam d'una volta realistes i cridem les coses pel seu nom.


