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ALS LLECTORS.  
 

He escrit este llibre per a agradar a Deu i als valencians. I si ho he fet en Llengua Valenciana es, com va dir 

Joanot Martorell, <<per a que la nacio d’ a on yo soc natural es puga alegrar>>. El meu objectiu ha segut el 

de cobrir un doble buit. D’ una banda en la produccio lliteraria en Valencià hi ha numeroses obres de caracter 

cientific de gran calitat (en autors com Vicent Ll. Simo Santonja, Toni Fontelles, Chimo Lanuza, Antoni 

Atienza, Leopolt Penyarroja, Ricart García Moya, etc.) pero molt poques de tipo politic i La meua patria 

es una obra que abarca el valencianisme en general pero molt especialment en la seua vessant mes politica. I 

segon, fer una catarsis del valencianisme politic; revisar els erros del passat des de l’ autocritica per a no 

tornar a repetir-los i oferir idees per a un valencianisme politic que al millor dels casos es pot tildar de patetic. 

No tinc l’ ego dels intelectuals de salo per lo que no espere que este llibre siga la Biblia del valencianisme del 

segle XXI o la pedra angular sobre la qual es construixca l’ edifici. Per a ser sincer, la meua unica intencio  

fon escriure un llibre des de l’ honestitat que agrade als ulls de Deu i dels meus compatriotes, els valencians. 

La meua patria es una obra extensa que es dividix en tres volums, la suma dels quals formen un sol llibre tot 

ell.   

 

  

El primer volum es titula Nacio blava. Espanya es el problema, Valencia la solucio. Una de les grans lacres 

del poble valencià es que pensa abans en l’ interes general d’ Espanya que en l’ interes particular de Valencia. 

Hauriem de fer al reves; primer mosatros i despres els demes. Com fan vascs i catalans. La tara espanyolista 

es manifesta no sols en el poble valencià sino en el valencianisme. Sincerament, no puc comprendre eixa 

actitut persistent i toçuda de molts valencianistes d’ oferir noves glories a un estat –Espanya- que diu que 

parlem catala i que som catalans del Sur. Per a mi, sería una actitut tan estupida com la d’ un jueu que se sent 

orgullos de viure en l’ Alemanya Nazi o la d’ un sudafrica negre que s’ encabota en ofrenar noves glories a la 

Sudafrica de la segregacio racial. Em resulta incomprensible. En aço no es que estiga abogant necessariament 

per una postura independentista o separatista, simplement aposte per que els valencians pensem primer en 

Valencia i despres en lo que vinga. No com ara, que defenem sempre lo del fora abans que defendre lo de 

casa. El text aborda la Guerra Civil Valenciana que vivim i analisa com l’ historia del valencianisme es la d’ 

una eterna senda d’ erros i de defectes estructurals que es van repetint ciclicament i dels que no deprenem 

mai.  
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El segon volum del total de tres del que es compon esta obra, Fem païs. 100 propostes per a fer païs, no es 

sino un centenar de propostes politiques –innovadores- per al valencianisme. Per què este titul concret i no 

atre? Per dos raons. La primera perque el lema que utilisà Jordi Pujol per a arribar al poder en Catalunya em 

pareix molt encertat i crec que s’ adequa a lo que necessitem ara mateix aci; fer païs. La segona, perque per 

sort o per desgracia Valencia es un païs a on hui per hui encara està tot per fer. Este es, en prou diferencia, el 

mes politic dels tres volums. Crec sincerament que calia una obra aixina ya que el valencianisme politic s’ ha 

destacat, a mes de per traicionar al poble valencià, per ser d’ un conservadurisme inmoviliste. Aixina, mentres 

en Euskadi, el vasquisme politic fon i es un conservadurisme ple d’ innovacions (Estatut, la televisio i la 

policia autonomiques, l’ estat lliure associat, etc.) el conservadurisme politic valencià sempre ha tengut por d’ 

oferir algo nou i diferent a lo dels demes, i les seues propostes s’ han llimitat a ser una mala fotocopia de les 

de la dreta espanyola. Es cumplix aci la cita del periodiste Alfred E. Wiggam: <<Un conservador es un home 

que creu que res deuria fer-se per primera volta>>.Caldria fixar-nos mes en els països mes desenrollats del 

mon.  

 

 

Per ultim I no obstant es mou. Recopilacio de cites historiques d’ intelectuals a favor de l’ independencia de 

la Llengua Valenciana, compila cites d’ intelectuals ilustres a favor del Valencià. Costa de creure que calga 

un llibre aixina despres de que s’ hagen publicat abans obres paregudes de la talla de ¿Valencià o catala? de 

Simo Santonja, Aportacions bibliografiques en torn a la identitat de la llengua valenciana de J. Giner, El crit 

de la llengua de J. Albinyana, Recopilacio historica sobre la denominacio Llengua Valenciana de Salvador 

Faus, Consciencia idiomatica i nacional dels valencians d’ Antoni Ferrando o mes recentment encara El 

nom historic de la Llengua Valenciana d’ A. Vila Francés i A. Vila Moreno. No obstant, l’ encanallament d’ 

una serie de politics sense mes ideologia que la d’ omplir-se la bojaca i d’ uns pseudofilolecs de pandereta que 

volen exterminar no sols la Llengua Valenciana sino fins i tot el seu nom, obliga a refrescar la memoria de 

nou. I no obstant es mou es una obra que mante un caracter diferencial respecte a atres similars puix esta es 

centra no tant en recolectar un exhaustiu numero de cites com en destacar la calitat intelectual i humana dels 

autors de les mateixes, per lo que cada cita s’ acompanya d’ un menut curriculum, per a que quede clar qui es 

qui.  

 

 

Ferrer. 

Valencia, Europa. 
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UNA NACIO DE VALENCIANS.  
 

¿Com som els valencians?  

 

¿Com som els valencians? Som creatius i energics (gracies als nostres genis -molts per a un païs tan menut 

com el nostre- i a la sabiduria popular, la cultura valenciana descollà fins a conformar una elevada atmosfera 

d’ intelectualitat),  molt treballadors, emprenedors i dinamics (des de sempre el poble valencià s’ ha sentit 

atret per  comerciar en lloc d’ invair i guerrejar que es algo mes propi de nacions barbares), sabem conservar 

vives les mes riques i tradicionals arraïls folkloriques, gastronomiques i culturals, som nacionalitat historica 

feta d’ un mestissage fruit de mil cultures que mos fa una nacio rica i plural, som un poble conservador i molt 

catolic (en tenim una fidel devocio cap a la Mare de Deu dels Desamparats), feliç, pacific i tolerant (tan sols 

volem viure el nostre estil de vida sense intromissions alienes), calit i obert (rebem en els braços oberts a qui 

mos visiten i tractem de fer-los sentir com si estigueren en sa casa), un poble amant del foc, la polvora i la 

festa.   

Pero tambe som anarquics (no tenim una organisacio colectiva, no sabem funcionar en bloc com Alemanya o 

Japo), extremadament individualistes, docils i sumissos (un d’ eixos pobles que tot dictador desija per tal de 

fer allo que li vinga en gana sense que ningu li recrimine res), som obedients, lleals, facils de manipular i 

sotmetre, un poble entregat a la construccio nacional espanyola (pensem tant en Espanya i tan poc en nosatres 

mateixos que no mos donem conte de que vixquem en un estat injust que mos usa com a moneda de canvi i 

extermina la nostra llengua i cultura), un poble moll, conformiste, indolent i meninfot (sense voluntat de 

defendre lo propi), els nostres (constants) divisionismes i emfrontaments interns mos debiliten fins a dixar-nos 

en mans d’ interessos estrangers, patim encara un elevat complex d’ inferioritat i mos escasseja l’ amor propi. 

¡Ixca que este poble meu descohesionat,  despersonalisat i carent d’ autocritica desperte del seu coma algun 

dia!  

Llunt de prendre eixemple de França (el poble mes identitari d’ Europa), Rusia (el mes revolucionari) o 

Països Baixos (el mes vanguardiste), els valencians mos asemblem als argentins: a titul individual funcionem 

d’ un modo excels pero som un desastre colectivament i a pesar de l’ elevada atmosfera intelectual, abdos 

patim el desgovern i el desmantellament (economic per als argentins, cultural per als valencians). La grandea 

d’ un païs no depen en absolut del seu numero de quilometros quadrats sino de tres factors basics: el talent de 

sos genis, l’ audacia dels seus governants i el patriotisme del seu poble. Si complix els tres requisits, un païs 

pot arribar a ser una grandissima nacio, independentment de l’ amplaria de les seues fronteres.  Mentres els 

valencians no fem nostres estos tres factors tindrem una terra de primera i serem un poble de segona puix em 

sembla que anem sobrats del primer requisit pero encara hui mos falten els atres dos per a arribar a ser un gran 

païs. 
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Valencia: el poble que mai existi. 

 

Valencia es una nacio sense estat ubicada a la costa est d’ Espanya, llimitrof en Arago, Catalunya, La Mancha 

i Murcia, un païs del tamany d’ Israel (23.000 km2) en quatre millons d’ animes. Les urps mes grans son la 

capital, Valencia, (en 800.000 habitants), Alacant (275.000), Elig (200.000) i Castello de la Plana (140.000). 

El clima es mediterraneu i asoleiat, la fe predominant es la catolica i es parla tant Valencià com espanyol.  

Valencia, antigament un regne independent, hui està anexionada per l’ Estat Espanyol, descuarterada en tres 

provincies desnaturalisadores i colonisada per una Catalunya que li impedix desenrollar-se com el poble que 

es.  

El rei Jaume I el Conquistador –pare de la nacio- conquistà Valencia el 9 d’ Octubre de 1238, i la dotà de 

Furs i Corona propis. Durant segles, Valencia fon un regne independent a on floreixia l’ art i la cultura pero la 

falta de fe del poble en si mateix i les continues guerres la sumiren en la decadencia fins que el 25 d’ Abril de 

1707, en la derrota d’ Almansa a la Guerra de Succesio (1702-1714) l’ Estat Valencià fon dissolt per Espanya. 

Açotat per mil i una pestes (castellanisme, borbonisme, napoleonisme, franquisme, pancatalanisme...), el 

noble i lleal poble valencià -qual Au Fenix- ya ha resucitat d’ entre les cendres varies voltes en l’ ajuda de 

Deu.  

La nacio te llengua i cultura propies; un fet diferencial que li otorga identitat. La seua cultura i tradicions son 

de les mes riques ab una gastronomia, musica i festes autoctones de talla internacional, un deport propi com la 

pilota valenciana en el que Valencia es la primera potencia mundial i sobretot en un segle d’ or lliterari –el 

XV- que fon el primer de totes les llengües neollatines en escritors de la talla de Joanot Martorell o Ausias 

March. Hi hagut valencians ilustres a l’ historia com Josep Ribera, Lluïs Vives, Sant Vicent Ferrer, Lluïs 

García Berlanga, Vicent Blasco Ibáñez... Per historia, tradicio, identitat, llengua i cultura, Valencia es un 

païs. 

Valencia es una de les regions mes prosperes d’ Europa, un poble emprenedor i dinamic que viu del comerç, 

l’ agricultura i el turisme i que combina progrés economic i conservadurisme social. Les empreses exporten 

moltes manufactures (citrics, torro, joguets, mobles, textil, vins, calcer, ceramica, automobils...) L’ agricultura 

es floreixent -a pesar dels molts deficits hidrics- puix produix els millors arrossos, taronges i chufes del mon. 

El turisme es la primera industria nacional; conta en l’ atractiu de les millors plages d’ Europa, un sol perpetu, 

una gastronomia rica (paella, horchata, vins...), l’ oci i la festa, i un Benidorm que es la capital turistica del 

mon.  

Com diria l’ intelectual Salvador de Madariaga <<Valencia nomes vol ser Valencia>>. El problema radica 

en que no li dixen. Valencia es una nacionalitat historica aplastada i subjugada per espanyols i catalans,  els 

quals la sotmeten a l’ etnocidi com a recompensa per la seua lleialtat, una nacio de passat glorios, present fosc 

i futur incert que de dotar-se d’ un estat propi com feu Israel o el Timor sería un païs envejat al mon, pero que 

trià ofrenar noves glories a un estat que l’ està borrant dels llibres d’ historia fins al punt de que per a les 

generacions futures Valencia no haura existit mai. Es el just premi a un poble meninfot incapaç de defendre lo 

seu.  
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El nom del païs.  

 

N’ hi ha una gran polemica sobre com s’ ha de denominar la nostra terra. Els catalanufos diuen Païs Valencià, 

(que es un eufemisme per a dir Catalunya del Sur) i acceptar-lo implica tindre de telo de fondo tota l’ utopia 

neonazi dels Països Catalans –o Païsus Imaginaris, mes be-. Els valencianistes usen Regne de Valencia per 

tal de prestigiar la nostra historia i recuperar la gloria perduda. Pero dir-li Regne de Valencia al nostre païs a 

dia de hui es tan ridicul com dir-li principat a Catalunya. Un regne sense reis no es cap regne. I aci, els unics 

reis que tenim son els Borbons, i eixos son monarques espanyols, pero no valencians. I encara que el Principat 

de Catalunya es de magia i fantasia i sols existix en els contes de fades i que Valencia fon un regne autentic - 

de lo qual mos hem d’ enorgullir- tildar hui de regne a Valencia constituix un anacronisme. Es com dir regne 

a l’ Italia i França actuals –i no sera per que estos dos estats hagen segut menys regne que el de Valencia, crec 

yo-.  

Oficialment el païs s’ anomena Comunitat Valenciana (en teoria neutral i conciliador entre Regne de Valencia 

i Païs Valencià) encara que eixe es un nom que solen usar massa a sovint els sectors mes espanyolistes de la 

poblacio; eixos que veuen el Cap i Casal com un segon Albacete i al païs com una colonia ben sumisa a 

Madrit. El desusat Regio Valenciana careix d’ identitat i sabor autocton i a banda dels murcians ningu l’ usa. 

Els independentistes partidaris d’ una Republica Valenciana independent  diuen Nacio Valenciana. Pero a mi 

tampoc em convenç eixa denominacio que em pareix una versio <<femenina>> de Païs Valencià, que al 

mateix temps es tan sols una mala fotocopia del terme Païs Vasc. Els espanyols mos diuen Llevant i a sovint 

Llevant feliç. Es una falta de respecte i una prova de que no li importem res a ningu. Pero si som Llevant 

¿quina autonomia es Ponent? Aço sería com dir-li Septentrio a Cantabria o La Meseta a Madrit, em pareix a 

mi.  

En certa ocassio vaig vore una pintada que deia Imperi Valencià. Bromes a banda, som una nacio anonima. El 

fet de que sigam incapaços d’ aclarir-nos ni tan sols en batejar a la nostra Patria Valenciana es un esperpent 

digne del cineaste valencià Lluïs García Berlanga. Yo aposte per dos noms. El meu preferit es Valencia (a 

seques). Ya sé que hi ha una provincia i una ciutat homonimes, pero si partim de la base que les provincies no 

deurien existir i que la ciutat pot dir-se Valencia capital per a distinguir-se del restant del païs, no hi ha motius 

per a que es queixen els provincians castellonencs i alacantins. Hi ha molts països que es denominen igual que 

sa capital i no fan cap drama. A Mexic els de Tijuana no diuen l’ imbecilitat de que mexicans son nomes els 

de Mexic D.F. Llavors per que es proclama eixa bajocada aci? Si partim de la base de que Castello i Alacant 

no formen part de Valencia, per la mateixa regla de tres Vilarreal i Santa Pola tampoc no formarien part d’ 

ells.   

Atra de les ventages d’ esta denominacio es que Valencia es un nom en una enorme proyeccio internacional. 

Els turistes europeus parlen d’ anar a estiuejar a <<Valencia>>, no parlen de <<Valencian Community>> ni 

de <<Valencian Kingdom>> ni molt menys de <<Valencian Country>>, parlen de <<Valencia>> i punt. Aixo 

per no parlar de que existixen mes Valencies en el mon, la mes coneguda es la de Veneçuela pero tambe hi ha 

atres en Argentina, Estats Units, etc. Llavors per que renunciar a l’ unic nom que mos pot situar en el mapa? 

A mes, ningu diu Comunitat Andalusa, ni Païs Catala ni Nacio Gallega. Certament, Andalucia, Catalunya i 
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Galicia son noms que sonen molt mes frescs i naturals que atres denominacions que es fan un tant artificioses, 

ortopediques i antinaturals a base d’ afegitons i edulcorants. Tenim un problema de toponimia, pero Valencia 

es un nom lo suficientment globalisador com per a que des del Senia fins al Segura  mos sintam representats 

tots.  

L’ atre terme que recomane en segona instancia es el d’ Estat Valencià. Per qué Estat Valencià i no qualsevol 

atre? Primer, Estat Valencià es una denominacio que ya usaven els valencianistes en temps de la II Republica 

(1931-1939). Segon, cal tindre en conte que en un futur mes o manco proxim Valencia sera un estat regional 

dins d’ una monarquia  federal espanyola i una confederacio europea. Llavors el terme comunitat no sera valit 

puix ya no sera una comunitat autonoma. Serem un estat dins d’ una Espanya federal (com Orego, Carabobo o 

Baviera) o be un estat lliure associat com Puerto Rico. Usant Estat Valencià nos anticipem al futur. Tercer, 

Estat Valencià te la personalitat arrolladora de la que manquen els atres noms, tristos, descafeinats o absurts. I 

quart, conta en una atra faceta: la de sa polivalencia. Estat Valencià queda be tant si la nostra terra es una 

regio, una comunitat autonoma o una nacio independent. Recomane estos dos noms per a la millor terreta del 

mon.  

 

Som un païs? 

 

Oficialment no puix som una regio d’ Espanya (tenim l’ estatus de comunitat autonoma) pero ¿som realment 

païs? Si. Per historia, tradicio, identitat i cultura som païs. El poble valencià te llengua i cultura propies, lo 

qual li diferencia d’ atres pobles europeus i li otorga una identitat propia. La nostra cultura es vastissima, una 

de les mes grans, en una gastronomia (la paella valenciana...) i unes festes autoctones de talla internacional (la 

Magdalena de Castello de la Plana, les Falles de Valencia, la Tomatina de Bunyol, les Fogueres d’ Alacant, el 

Misteri d’ Elig, els Moros i Cristians d’ Alcoi...), deport propi (la pilota valenciana), en un art a l’ abast de 

pocs pobles (Concha Piquer, Nino Bravo, Jaume Calatrava, Joaquim Sorolla, Josep Ribera, Joaquim 

Rodrigo...) i per supost en un segle d’ or lliterari –el XV- que fon el primer segle d’ or de totes les llengües 

neollatines i a on contarem en monstres com Joanot Martorell o  Ausias March. Som un païs? Rotundament 

si.  

L’ Estat Valencià es, a mes, una nacionalitat historica. A diferencia de Catalunya o Euskadi, l’ Estat Valencià 

si es nacio. Valencia fon un Regne al marge d’ Arago per voluntat expresa del rei Jaume I el Conquistador, 

qui decidi otorgar-li uns furs propis per a que el poble valencià es governara per ell mateix. Geopoliticament 

parlant, el nostre es un païs del tamany d’ Israel compost per tres provincies (Castello, Valencia, Alacant) i 

una de les regions mes prosperes d’ Europa. Som un poble pacific que viu del comerç, del turisme i de l’ 

agricultura i tenim vocacio de modernisacio, progrés i futur. Pero cal fer mes. Sagunt deu erigir-se el parc 

industrial mes gran d’ Europa, cal comunicar al païs en transports d’ alta velocitat, alvançar en el camp de les 

noves tecnologies, apostar per un desenroll sostenible i per una sanitat i una educacio publiques i de qualitat i 

fer de Valencia una gran capital. Som un poble menut –quatre millons d’ animes- pero suficient per a ser un 

païs.  
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Pero no cal caure en un discurs autocomplaent. No debem oblidar en cap de moment que som un poble 

oprimit, un païs colonisat com be ho puguen ser Tibet, Palestina o Sahara Occidental.  A lo llarc de l’ historia 

hem patit l’ imperialisme castella, que mos privà dels nostres furs i que castellanisà la societat valenciana. Qui 

sap a on haguerem pogut arribar els valencians de no haver segut pels Borbons...! I hui, des de la Meseta, 

se’ns continúa negant un major autogovern, una representacio propia a Europa i se’ns expolia per a que els 

nostres diners els balafien uns atres pobles que mos menyspreen, com els manchecs per eixemple. No n’ hi ha 

una voluntat de valencianisar als inmigrants, qui mes be desprecien la nostra llengua. Des de la Meseta mos 

diuen Llevant despectivament i mos utilisen a diari com moneda de canvi, com a un poble de segona. I que dir 

ya de l’ imperialisme pancatalanufo, que preten borrar la nostra llengua del temps, com si no haguera existit 

mai.  

Democracia es molt mes que votar una volta cada quatre anys. Democracia es que es respecte la voluntat del 

poble i aci no es respecta. Una majoria aplastant dels valencians volem una Llengua Valenciana independent 

pero els governants mos imponen el catala en una politica de genocidi cultural i d’ extermini historic. Qui 

assassina la cultura d’ un poble assassina  eixe poble. El filosof Antonio Escohotado diu que els pobles que 

no lluiten pels seus drets i que accepten la dictadura com un mal inherent son pobles que no valen un pimento. 

I ahi, per desgracia, mos enquadrem els valencians. Es hora de pensar mes en Valencia i menys en Espanya. 

Cal desterrar el meninfotisme i fer sentir la nostra veu. Si no reivindiquem els nostres drets sempre serem 

esclaus, o ciutadans de segona en el millor dels casos. Si no combatem la dictadura del catalanisme fins l’ 

ultim ale mai serem un autentic païs. No pense rendir-me mai. Yo no he naixcut per a ser l’ esclau de ningu. I 

tu? 

 

Tres coses fan gran a un païs. 

 

En la meua humil opinio, la grandea d’ un païs no depen de la seua extensio terriorial sino de tres factors que 

son l’ audacia dels seus governants, el talent dels seus genis i el patriotisme del seu poble. Aixo es lo que fa 

gran de veritat a un païs, no el seu numero de quilometros quadrats. En eix aspecte un païs pot ser jagant 

encara que sa extensio siga reduïda o inclus microscopica. Dels requisits basics, els valencians sols cumplim 

un: el talent dels nostres genis. I es que contem en alguns dels millors genis del mon com Joaquim Sorolla, 

Josep de Ribera, Santiago Calatrava, Joaquim Rodrigo, Joanot Martorell, Ausias March... pero tambe 

en uns governants traidors, corruptes i malalts d’ autoodi i un poble meninfot que no te força per defendre lo 

seu. Si complirem els tres requisits seriem un admirable chicotet gran païs com ho son atres. Pero mentres no  

hi fem nostres els tres, els valencians continuarém tenint una terra de primera i sent un poble de segona. He 

dit.  

Molts països menuts s’ han destacat: Uruguay, que es tota una potencia en la cultura i el futbol, el Païs de 

Gals, el mes poderos del mon en el rugbi, Suïssa, l’ unica nacio democratica del mon i a mes la mes prospera, 

Països Baixos, que destaca en civilisacio, politica social i art, Israel que te un gran eixercit i el millor servici 

d’ espionage del mon o un foco religios de la talla d’ El Vatica son uns bons eixemples. Aixo per no parlar-ne 

d’ atres nacions en un acusat sentiment d’ identitat com ara Dinamarca, Escocia, Corcega, Lituania, Islandia, 
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etc. Preferixc que Valencia tinga la democracia directa suïssa, la politica social holandesa i l’ industria del 

Japo a que siga una nacio de colosals dimensions devorada per la corrupcio, la miseria i la falta de llibertats 

com Brasil, Russia, China o Arabia Saudita, per citar algunes. I la missio dels valencianistes deu ser convertir 

una nacio sense cap fe en ella en una de les grans del mon. Ho forem en el seu dia. I si volem, ho tornarém a 

ser.  

 

Valencia, una nacio sense estat. 

 

L’ historiador Friedrich Meinecke fon l’ autor de la distincio, ya classica, entre nacionalisme politic i 

cultural. Esta doble concepcio del nacionalisme, que en un principi servix per atribuir al primer un proposit 

racional i modern i al segon un proposit mistic i arcaic, tambe ha servit perque la consolidacio dels Estats 

nacio vinguera a sovint de la ma de la barbarie, asentada en la violencia, la guerra, la xenofobia, el terror i el 

caos. 

Actualment, el vocable nacio en el sentit politic s’ enten com a sinonim d’ estat independent (es dir, Portugal, 

Belgica, Espanya, etc.) mentres que el de nacio en el sentit cultural es pot entendre com <<una comunitat o 

poble que compartix unes caracteristiques socioculturals propies i un acusat sentiment d’ identitat que li 

otorguen dret a constituir-se, si ho vol, en un estat independent, si es que no ho es ya>>. Sería el cas del nostre 

païs.  

Depenent d’ aixo el poble o nacio pot identificar-se i coincidir plenament en un estat. Per ad aixo l’ estat deu 

ser sustancialment homogeneu des del punt de vista cultural; lo qual no sol ser habitual en els estats grans o 

mijos i es mes facil de trobar en els menuts com Eslovenia, Lituania, Butan o Malta. Estos, per citar alguns, 

serien estats-nacio ya que un unic poble s’ ha dotat d’ un estat propi per a preservar la seua cultura i estil de 

vida.  

Per contra, l’ estat que no conté culturalment parlant a un sol i homogeneu poble-nacio sino a varis pobles 

diversos es un estat plurinacional, puix alberga dins d’ un estat a mes d’ una nacio. El criteri cultural basic i el 

mes diferenciador per excelencia es el de l’ idioma, per lo que un estat plurinacional sol ser sinonim tambe d’ 

estat plurillingüistic, puix la llengua i la cultura solen anar de la ma. Es el cas de Canada, Espanya, França o 

Italia.       

I dins d’ un estat plurinacional hi ha per lo tant diverses nacions sense estat, pobles en unes caracteristiques 

culturals molt delimitades i concretes pero que careixen d’ estat independent propi. Es llegitim en estos casos 

que es doten d’ un estat independent com va fer Israel. Es el cas de Quebec, Sahara Occidental, Palestina 

Tibet o Valencia. Una nacio sense estat es per definicio un païs i te dret a construir un estat propi si aixina ho 

vol.   

 

Tres raons per a l’ autodeterminacio. 

 

1) El fet diferencial. L’ anomenat fet diferencial tan argumentat pels catalans es una rao pero no la primordial. 

Que un poble disponga de llengüa, cultura i identitat propies es un factor essencial per a reivindicar un estat 
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puix es un element que cohesiona a tot un poble (la llengua en Catalunya, la religio a Israel, etc.) Ara be, 

resulta descabellada la teoria <<una etnia-un estat>> puix a l’ India es parlen mes de doscentes llengües 

(dividim l’ India en doscents estats?) i a l’ Africa Subsahariana hi ha mes de tresmil grups etnics distints (fem 

tresmil estats independents?) Aço mos abocaria a un planeta en deu o quinzemil estats. Es una follia. Per a mi, 

el fet diferencial es un factor a favor pero els mes vitals son la voluntat popular i l’ existencia de descontent, 

que hi haja motius de queixa prou grans com per a impulsar la secessio d’ un estat.  Es el cas de Veneçuela, 

que es segregà de Colombia a pesar de compartir en ella llengua i cultura o el d’ Estats Units i Gran Bretanya, 

que es un cas identic. Aixina i tot, el fet diferencial, encara que no siga lo primordial, es deu tindre en conte i 

molt.    

2) La soberania popular. Deuria recaure en el poble, en la gent i no en l’ estat. En eixe cas si un poble te una 

voluntat de conformar el seu estat ¿per que no ho pot fer? Hui tot lo mon reconeix l’ independencia dels 

Estats Units com un acte de llibertat. Com es pot acceptar el dret d’ escollir en casos com el d’ Estats Units, 

Israel o Timor Oriental i despres negar eixe mateix dret per a unes atres nacions com Sahara Occidental, 

Euskadi o Quebec? Es que sols s’ accepta quan mos conve i es rebujà si no mos conve? No. Està comprovat 

que a lo llarc de l’ historia  l’ opinio publica sempre ha estat en contra de la futura independencia d’ un poble, 

del seu dret a eixercir l’ autodeterminacio, pero que una volta este s’ ha fet realitat l’ opinio publica l’ accepta 

en total naturalitat. Aixina l’ opinio publica era contraria a l’ existencia d’ estats com Filipines o Eslovenia 

quan encara formaven part d’ Espanya i Yugoslavia respectivament pero hui els accepta com estats sobirans 

en totes les conseqüencies i ningu s’ atrevix ni tan sols a qüestionar minimament son legitim dret a existir i a 

ser.  

3) El descontent. Al meu humil pareixer, un estat es com un matrimoni. Si tot va be, casats fins que la mort 

mos separe. Ara be, si en el matrimoni hi ha desaires, menyspreu, infidelitats, desamor... Per que continuar 

junts tota la vida en estes condicions? Millor mos separem i cadascu en sa casa i Deu en la de tots. D’ igual 

forma ¿quina rao hi ha per a estar en un estat com Espanya que premia la nostra llealtat en la traicio, que mos 

utilisa com una moneda de canvi negociant el nostre futur en terceres nacions com qui negocia en bananes, 

que mos sotmet a un etnocidi que destruix la nostra llengua, identitat i cultura, que mos borra de l’ historia, 

com si mai haguerem existit, que cercena les nostres infraestructures, el nostre estatut, el nostre autogovern i 

els nostres drets nacionals, que es confabula contra el nostre desenroll, sempre en clar benefici de la Meseta i 

el nort? D’ igual forma que un negre no podia sentir-se orgullos de ser sudafrica en l’ epoca de la segregacio 

racial tampoc els valencians tenim per qué amar gens ni mica un estat com Espanya per al que som menys que 

res.  

 

Cap de ratoli o coa de lleo? 
 

Quan algu mos pregunta si volem ser cap de ratoli o coa de lleo vol dir si preferim ser una part important d’ 

algo menut i d’ escasa importancia (cap de ratoli) o una part insignificant d’ algo majestuos i glorios (coa de 

lleo). Confesse obertament que soc dels que sol defendre la primera opcio; preferiria ser el maxim golejador 

de la lliga jugant en un equip humil que guanyar la Copa d’ Europa des de la banqueta en un club de balopeu 
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gran. Pero com en tota regla hi ha una excepcio dire que eixa es la plena integracio en l’ Unio Europea (UE) 

puix l’ idea d’ un Estat Valencià independent al marge d’ ella es potser romantica pero tambe utopica i poc 

real.   

El lliterat catala Manel de Pedrolo era reaci a que Catalunya formara part d’ uns hipotetics Estats Units d’ 

Europa. Ell argumentava que si els catalans ya eren minoria a nivell d’ Espanya, passarien a ser insignificants 

en un futur superestat europeu, que de tan jagant reduïria l’ influencia del poble catala practicament al no res. 

Pel que sembla, Pedrolo preferia que Catalunya fora un chicotet païs independent, encara que fora tan modest 

que en la practica ni el saberen ubicar en el mapa, que renunciar a la llibertat per a disoldre’s en una regio que 

no contara per a res dins d’ una Republica Europea. Ell tenia ben clar que era millor ser cap de ratoli a coa de 

lleo.  

Pero Pedrolo mori en 1990 quan l’ Unio Europea ni tan sols havia naixcut (1992). Llavors, els pocs esforços 

d’ integracio europea es llimitaven a un mercat sense arancels anomenat Comunitat Economica Europea 

(CEE). A pesar de l’ euroescepticisme tipic dels pobles britanics i escandinaus, hui mos acostem mes que mai 

ad eixe superestat europeu que tant temia Pedrolo, puix quan s’ aprove la Constitucio Europea 

(presumiblement en 2004) els europeus podrem considerar-nos una unitat politica al fi, potser no una unitat 

del tot acabada, que de segur viurem mes canvis, transformacions i adaptacions pero una unitat en qualsevol 

cas.    

Crec que si Pedrolo vixquera hui, pensaria d’ una atra manera puix l’ Unio Europea es algo irrenunciable. 

Com ya advertia el tristament desaparegut autor Federic Feases i el seu grup de les Tertulies d’ El Cabanyal 

al text El castellanisme <<Europa es economicament inevitable, i per tant, o juguem a ella (com per 

eixemple, Luxemburc) o no jugarém (seriem com Albania)>>. I es que certament nomes estats molt rics com 

Suïssa, paraïssos fiscals com Monaco o Liechtenstein o estats no convencionals com El Vatica mostren visos 

de supervivencia fora de la gran ona d’ europeisme que es va extenent a lo llarc i ample del continent dia a 

dia.  

Pero havia algo en lo que s’ equivocava Feases i era en pensar que els Estats Units d’ Europa serien algo tan 

gran que sería molt dificil que una nacio puguera imperar sobre les atres. L’ eix franc-alema mostra que dos 

pobles governen l’ unio al seu capricho, sense que la veu dels pobles mes menuts es faça sentir. El problema 

s’ agravarà el dia que Russia – en molta diferencia l’ estat mes gran i poblat del continent- forme part de l’ 

unio. Eixe dia tot ho decidiran alemans i russos o nomes russos per lo que Europa passarà a estar dominada 

per Moscu, ab lo qual l’ Unio Europea passarà a ser una especie de nova Unio Sovietica... pero capitalista, es 

clar.  

En qualsevol cas, les necessitats globals fan que l’ UE siga irrenunciable per als valencians. Quedar-nos fora 

sería condemnar-nos a ser un poble baladi i lo que es pijor, una nacio pobra, retrasada i aïllada. A mes, si els 

pobles europeus permaneixem eternament dividits accentuarem el vasallage actual a Estats Units. Valencia 

deu traure profit de l’ Europa de les regions, on els estats es relaxen i primen les nacions. Aixina i tot Valencia 

deu aspirar a ser un membre de ple dret de la UE, en veu i vot propis al marge d’ Espanya. Un bon modo sería 

dotar-nos d’ un Estat Lliure Associat; hui l’ unica via realista per a fer-nos sentir en Espanya, Europa i el 

mon.  
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Aixina i tot, Valencia mai deuria renunciar al seu llegitim dret d’ autodeterminacio. Si Valencia es constituira 

com un Estat Lliure Associat a Espanya sería una nacio en veu i vot al mon sense desvincular-se d’ Espanya. I 

d’ un modo similar, considere que Espanya deuria ser un estat federal dins d’ una Confederacio Europea. Que  

l’ UE es regira per un estatus de confederacio significaria que ad ella pertanyeria qui vullguera i que igual que 

s’ admeten nous socis, Valencia i Espanya podrien desvincular-se de l’ UE el dia que, pel motiu que fora, ya 

no els convinguera permaneixer en l’ unio. Pero sospite que sera este un dret molt dificil d’ eixercir el dia de 

dema.   

 
Qüestio d’ identitat. 

 

Els valencians tenim una doble identitat; la de valencians i espanyols. El problema no es que hi haja 

valencians que se senten espanyols sino que hi haja valencians que no se senten valencians o que se senten 

mes espanyols que valencians. Segons el sociolec Rafel Castello esta doble identitat pot ser afrontada de dos 

modos: sentint a Valencia com a nacio –per lo que passes a sentir a Espanya com a estat- o sentir Valencia 

com a regio –per lo que Espanya se sent com nacio-. Es esta ultima la que realment deuria alarmar-nos, no 

tant la primera puix el gran defecte dels valencians es que sempre pensem abans en Espanya que en Valencia 

–i no mos importa que la segona ixca perjudicada si aço aporta algun benefici a la primera, per minim que 

siga-. Molts valencians preferirien que el peno de Gibraltar tornara a ser espanyol a que el Valencià recobrara 

la seua independencia. La submissio a Madrit i Espanya es un cancer que deu ser extirpat si es que volem fer 

païs.  

A sovint s’ identifica a Espanya com  <<païs de països>> per ser  un estat plurinacional. Es pot utilisar potser 

en un modo figurat, puix resulta dificil que existixca un <<païs de països>> de la mateixa forma que no pot 

existir un <<triangul de trianguls>>. El terme <<païs de països>> potser es podria aplicar a la Gran Bretanya, 

que reconeix obertament estar composta per països i no per regions, als Emirats Araps Units, confederacio 

que està conformada per set estats independents, o a l’ Unio Europea (UE). Pero al cas d’ Espanya cal aplicar 

el concepte <<carcel de nacions>> que s’ aplicava a l’ extinta Unio Sovietica, al ser un estat que tenia dins d’ 

ell a diverses nacions, a les quals impedia desenrollar-se que oprimia des d’ un centralisme uniformisador. L’ 

Estat Espanyol es una prolongacio de Castella, un estat opressor de pobles, una carcel de nacions, un camp d’ 

extermini de llengües i cultures. Unio Sovietica, Turquia, Austria-Hongria, Espanya... regims lliberticides tots 

ells.    

Un cas paregut es la doble identitat que senten els valencians pancatalanufos; alguns se senten nomes catalans 

i atres tenen una identitat regional (Valencia) i atra nacional (la Gran Catalunya o Països Catalans). Si que es 

este un autentic problema, un cas acusat de complexe d’ inferioritat al voler ser algo que els valencians ni hem 

segut mai ni som ni mai serem: catalans. En el fondo, els valencians pancatalanufos senten cap a Catalunya la 

mateixa relacio de vasallage i de fidelitat canina que els valencians espanyolistes senten cap a Espanya. Cap 

dels dos grups te vertadera fe en el poble valencià, i en el fondo no es plantegen que Valencia siga una nacio, 

tan sols es llimiten a adoptar una actitut lacayesca cap als seus respectius amos. No es nou aço: al segle XIX 

alguns espanyols se sentien francesos i en el XX alguns austriacs se sentien alemans. I es que els complexos 
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d’ inferioritat poden arribar a ser molt grans. Per sort, en Valencia, els pancatalanufos  tan sols son quatre 

gats.   

Ab el fervient proces de construccio nacional europea –especialment una volta la futura Constitucio Europea 

siga una realitat, presumiblement en 2004- es possible que els valencians passem a sentir de forma majoritaria 

una triple identitat (si es que no la sentim ya): valenciana, espanyola i europea. En el pas del temps molts dels 

que ara senten a Espanya com a nacio passaran a sentir a Espanya com a regio i a Europa com a nacio, en lo 

que l’ identitat nacional –o inclus regional- de Valencia, es pot vore molt debilitada. Que passarà? O be totes 

les identitats nacionals es disolen en benefici de l’ europea (el model d’ Estats Units) o be els pobles reforcen 

mes encara els seus sentiments nacionals dins d’ eixe futur superestat (com l’ Unio Sovietica)  Aixina i tot, en 

el proces integrador de l’ Europa de les regions a on les fronteres estatals es desdibuixen lo ideal sería que el 

poble valencià sentira a Valencia com a la seua nacio i a Europa com al seu estat; algo molt dificil a dia de 

hui.  

  

Ser valencians.  

 

Hi ha qui diu que ser valencians es la nostra forma de ser catalans. Atres comenten que ser valencians es la 

nostra forma de ser espanyols. Uns tercers diuen que ser valencians es la nostra forma de ser europeus. Tambe 

estan aquells que es denominen ciutadans del mon, que es com no ser res o com no perteneixer a enlloc. Per a 

mi, ser valencians es la nostra forma de ser persones. El fet de voler ser valencià –i d’ eixercir de valencià- es 

un sentiment que es porta dins del cor, es una forma d’ encarar la vida, es una forma de viure, d’ existir, de 

ser. Com diria l’ intelectual Salvador de Madariaga <<Valencia sols vol ser Valencia>>. Els valencians som 

un poble que te un nacio de passat glorios, present fosc i futur incert.  Hem de sentir-nos molt orgullosos de 

ser valencians i d’ eixercir de valencians, igual que catalans o vascs estan orgullosos de ser i eixercir com a 

tals. I aixo passa per prestigiar tot lo valencià i per posar a Valencia per damunt de tot –en la sola excepcio de 

Deu-. 

 
Complexos d’ inferioritat. 
 
 
Hi ha persones (a sovint sociates o filosociates) que sostenen de lo mes convençuts del mon que defendre una 

Llengua Valenciana independent es de ser de dretes i que defendre que el Valencià es un dialecte del catala es 

de ser d’ esquerres, de progressistes. Es l’ idea mes ridicula que he sentit en la vida. Ahi està Convergencia i 

Unio (CIU), conservadora i catalanufa, o Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), valencianista i esquerrana 

per a demontar una tesi tan simiesca que quasi pareix el guio d’ una pelicula del cineaste Pedro Almodóvar. 

No parlem ya de la quantitat de cartells, insignies i emblemes que vinculaven la Real Senyera –en el blau que 

li correspon- en la lluita republicana i sindical a la II Republica (1931-39) i la Guerra Civil Espanyola (1936-

39).   

Defendre lo del veï en lloc de lo de casa no es ser de dretes ni d’ esquerres, es de subnormals. Em ric dels qui 

havent naixcut a Valencia presumixen de <<valencianistes>> a base de defendre la llengua i cultura catalanes, 
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la bandera catalana en lloc de la Real Senyera i opondre’s al Tren d’ Alta Velocitat (TAV) (un tren que es 

molt progressiste si va a Catalunya pero elitiste si ve a Valencia) o de negar el Pla Hidric Nacional (PHN), 

quan segur que si el trasvas d’ aigua fora de Valencia a Catalunya (i no al reves) ya no cabria parlar de camps 

de golf i especulacio sino d’ un <<trasvas progressiste que promou la solidaritat entre pobles germans>>.  Els 

qui pensen aixina tenen per cervell un cigro i per aixo creuen progre defendre lo de fora i facha defendre lo de 

casa.  

Es una gran hipocresia que gent que posaria el crit en el cel si a Espanya lluira la bandera d’ Estats Units en 

lloc de l’ espanyola o si a Cuba o Mexic lluira la flamula espanyola en lloc de la cubana i la mexicana, 

accepta en total naturalitat que partits politics i sindicats valencians usen la bandera catalana.  Si en Cuba lluix 

la bandera espanyola en lloc de la cubana es imperalisme i fascisme pero si aci lluix la de Catalunya ya no ho 

es. En efecte, l’ autoodi que senten alguns valencians no pot arribar a mes. Que podem dir ya de considerar a 

la catalana una cultura superior a la valenciana quan el Regne de Valencia era una nacio sobirana segles abans 

de que naixquera Catalunya –que mai fon un païs independent- i quan el poble catala mai ha fruit un segle d’ 

or.  

No entenc el per qué de concebir a Catalunya com un poble ple de virtuts i carent de defectes i a Valencia just 

al reves. No entenc el per qué d’ este complex. Al cap i a la fi, no conec cap cineaste catala millor que Lluïs 

García Berlanga, cap arquitecte catala millor que Jaume Calatrava, cap atleta catala de bot de llongitut 

millor que Niurka Montalvo, cap poeta catala millor que Ausias March, cap noveliste catala millor que 

Joanot Martorell, cap ballari catala millor que Ignaci Duato, cap cientific catala millor que Bernat Soria, 

cap music catala millor que Joaquim Rodrigo, cap cantant lliric catala millor que Nino Bravo, cap mijapunta 

catala millor que Ferran Gómez, etc. ¿Es pot saber a on es troba eixa suposta superioritat de Catalunya? ¿A 

on?  

Valencia tingue un segle d’ or –el XV- que fon el primer de totes les llengües neollatines, per lo que si algu te 

algo que envejar no sera Valencia a Catalunya sino al reves. Fruit d’ esta cultura es el Tirant lo Blanch, l’ obra 

mestra cimera de les Lletres Valencianes, una novela de Joanot Martorell i Marti Joan de Galba que fins a 

dia de hui cap llibre escrit per un catala ha segut capaç d’ igualar en majestuositat. El lliterat Miguel de 

Cervantes el calificà de <<el millor llibre del mon>>, l’ erudit Marcelino Menéndez Pelayo de <<un dels 

millors llibres de cavalleria>>, el poeta Dámaso Alonso de <<el millor llibre europeu del segle XV>>, i l’ 

autor Mario Vargas Llosa  de <<novela total>>. Com per a que mos diguen que sense els catalans no som 

res. 

A sovint els acomplexats d’ inferioritat creuen que Catalunya està a l’ avantguarda d’ Espanya. Aixo es 

nomes un mit. En el fondo, es tan sols un poble que sempre ha anat (i va) a rebufo d’ Euskadi. Euskadi 

demanà la televisio autonomica quan els catalans ni es plantejaven tindre-la. Despres vegeren que allo era bo i 

la reclamaren tambe ells. Euskadi demanà la policia autonomica i acte seguit, Catalunya. Euskadi reclamà un 

estat lliure asssociat i els catalans l’ imitaren els pocs mesos. Si els vascs es tiraran pel pont els catalans, en un 

acte mimetic, ho farien. L’ autentic merit en la descentralisacio de les autonomies i l’ autogovern li ho devem 

a Euskadi, no a Catalunya. Es el Païs Vasc la nacio puntera de l’ estat i no Catalunya, com erroniament es 

creu.   
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No cal confondre el narcisisme en amor propi, ni tampoc creure que el nostre païs es el millor del mon i no te 

res que deprendre d’ atres (hi ha moltissim que cal millorar) pero les submissions d’ alguns espanyols a Estats 

Units o d’ alguns valencians a Catalunya son senzillament patetiques. Una cosa es admirar a un poble (França, 

Estats Units, Catalunya, etc.) per lo be que fa les coses i que defen lo seu. Es pot prendre nota i deprendre d’ 

ells per a millorar. Aixo es excelent perque l’ esperit d’ autocritica es el primer pas per a millorar.  Pero una 

atra es defendre els interessos d’ eixe poble estranger per damunt dels propis. I mes encara quan els 

valencians tenims un segle d’ or i hem segut nacio independent i els catalans ni lo un ni lo atre. Lla-men-ta-

ble.  

I ya per a acabar, vullguera fer-ho en una cita de l’ escritor Miguel de Unamuno, de sa obra Del sentiment 

tragic de la vida en els homens i en els pobles. Parlant  del sentiment de la propia personalitat deia: <<Que no 

acabe mai de comprendre, que u vullguera ser atre qualsevol. Voler ser atre es voler dixar de ser u lo que es. 

M’ explique, que u desige tindre lo que atre te, les seues riquees, els seus coneiximents; pero ser atre es cosa 

que no me l’ explique. Mes d’ una vegada s’ ha dit que tot home desgraciat preferix ser lo que es, encara en 

les seues desgracies, a ser atre sense elles. I es que els homens desgraciats, quan conserven la sanitat en sa 

desgracia, es dir quan s’ esforcen en son ser, preferixen la desgracia a la no existencia>>. Que mes podriem 

dir? 

 

El complex de valencianet. 

 

Fa un temps un politic del Partido Popular (PP), el nom del qual no recorde, li responia a un periodiste catala 

que els valencians no tenim una cultura lo suficientment gran com per a dir si parlem aço o allo o si som aço o 

allo. Es significatiu que un valencià, que conta en una llengua que fon la primera de totes les neollatines en 

tindre un segle d’ or, considere que la cultura valenciana es inferior a la catalana, que mai ha tengut segle d’ 

or.  

Aço em recorda molt al complex de l’ espanyolet que hi havia a Espanya fins no fa massa anys. Els espanyols 

es deien a si mateixos <<espanyolets>>, se sentien inferiors als pobles veïns de l’ Unio Europea (UE), se 

veien mes baixets, mes llejos, mes pobres, incapaços d’ estar a l’ altura d’ atres nacions com Gran Bretanya, 

Italia, França o Alemanya i consideraven que tot lo estranger havia de ser necessariament millor que lo de 

casa.  

Aço es deu a que Espanya passà de superpotencia dels segles XVI i XVII a ser un estat retrasat i ruinos al XX 

superat per atres nacions que abans no li feren ombra. Pero aço ha acabat puix en l’ ingres a la Comunitat 

Economica Europea (CEE) i a l’ Organisacio del Tractat de l’ Atlantic Nort (OTAN) en la decada de 1980, 

Espanya trencà eixe historic aillament internacional i es donà conte de que tambe ella podia fer les coses molt 

be.  

Hui el talent dels espanyols es reconegut internacionalment. Talents com ara Pedro Almodóvar, Miguel 

López Alegría, Pedro Duque, Mariano Barbacid, Juan Luis Arsuaga o Miguel Delibes poden donar fe d’ 

aixo. Aço es lo que ocorre quan es fa el treball ben fet i quan un poble recobra la fe en si mateix; es llavors 
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quan et dones conte de que un païs –si vol- pot rendir politica, economica i culturalment al nivell de qualsevol 

atre.  

A la decada dels noranta hi hagut una explosio de grans directors que han convertit el cine espanyol en el 

millor del planeta sense cap dubte (Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Alejandro 

Amenábar, Achero Mañas, Benito Zambrano, etc.). Grans cineastes que en molts pocs diners relaten unes 

histories bonisimes i que han constituit una eclosio comparable en l’ esclafit lliterari llatinoamericà del segle 

XX.   

L’ espanyol fon poderos en el passat (en lliterats com Fernando Rojas, Miguel de Cervantes, Francisco de 

Quevedo, Luis Góngora, Lope de Vega, etc.) pero al sigle XIX era un idioma decandent que no interessava 

a ningu. De fet, l’ intelectual Eugeni d’ Ors adverti que no valia la pena escriure en espanyol (en lloc d’ en 

catala) per allo de la proyeccio internacional ya que a l’ estranger tan sols es llegien els escritors anglesos i 

gals. 

Pero si l’ espanyol naixque a Castella, renaixque a America. L’ esclafit lliterari llatinoamerica (Gabriel 

García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Mario Vargas Llosa, Octavio 

Paz, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso...) Gracies a una generacio estelar l’ 

espanyol ha passat de ser un idioma decandent a ser una llengua en plena expansio i que està de moda en el 

mon.  

Tambe en politica i economia ha progressat molt Espanya. El capitul de la transicio es un eixemple hui per als 

estats d’ America Llatina que tracten de passar d’ una dictadura a un cert embrio de democracia. Pel que fa a 

l’ economia, es parla de <<milacre economic espanyol>> puix l’ abans retrasada Espanya creix a un ritme 

doble que els grans estats europeus, teoricament superiors i mes preparats. Es el fruit de tindre fe en el seu 

païs.    

De la mateixa forma que Espanya, en el moment que superà els seus complexos d’ inferioritat, s’ ha convertit 

un estat vigoros en una influencia en lo cultural, en lo economic i en lo politic apreciades en tot lo mon tambe 

els valencians hem de superar el nostre complex de valencianet i creure en les nostres possibilitats. Al segle 

XV els valencians teniem fe en nosatres mateixos i forem els millors del mon. Si volem, podem tornar a ser-

ho! 

 

Espanyolisacio i decadencia valenciana.  

 

Espanya te una visio autocomplaent de si mateixa. La gent creu fruir d’ una gran Constitucio, quan la Carta 

Magna de 1978 es patetica en comparacio en la d’ atres euronacions. La Constitucio diu que tots som iguals 

davant la llei, que no es pot discriminar a ningu pero als valencians mos prohibixen parlar el nostre idioma. 

Espanya es un estat a on es pensa que la marihuana es perillosa (quan no ha matat a ningu als ultims 5.000 

anys), una administracio en la que la tramitacio d’ un simple document tarda anys i on has de demanar permis 

a la Meseta fins i tot per a anar a cagar, un païs de ties maries a on les dones espien la vida dels atres per a 

suplir el buït de la seua, un estat a on mig millo de persones peregrina a la Semana Santa de Sevilla confiant 

en que una estatua de fusta faça ploure o li retorne la verticalitat a una chiqueta paralitica, un vell regne a on 
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dir que els homosexuals deuen ser iguals en drets i obligacions a la resta produix en la gent una infeccio de 

pell.  

Espanya es un estat en molt escaparat i poca trastenda. Hi ha molt d’ internet i movils, molta lliga de balopeu 

pero en drets civils, sous, llibertats nacionals o gestio i organisacio de l’ estat, continúa a anys llum d’ Europa. 

Hi ha qui es burla dels haitians perque creuen en el vudu i la magia, pero es que Espanya es un estat a on 

adivins i curanders ixen per la televisio i son idols de masses. ¡Riu-te tu de l’ ignorancia de l’ Africa i el 

Carip! Espanya es un estat a on es llancen cabres des de lo alt dels campanaris i a on la tortura i matança de 

bous està considerada una expressio de <<cultura>>. Si matar es un  art, el dictador Adolf Hitler es un artiste. 

L’ odi irracional dels espanyols cap a un animal noble com es el bou s’ ha contagiat als valencians ab tots els 

bous envolats, bous a la mar, corregudes, etc. Mos han assimilat, els espanyols han suplantat la nostra cultura 

i han impost la seua, han fet del poble valencià –pacific, civilisat i vanguardiste- una tribu de barbars com son 

ells.  

El valencià ha segut tradicionalment un poble superior. Nosatres li donarem al mon el primer Segle d’ Or 

lliterari de totes les llengües neollatines quan la majoria de pobles europeus eren encara iletrats, analfabets, 

hem basat la nostra riquea i prosperitat en l’ agricultura, el turisme i el comerç quan atres nacions l’ han 

basada en el militarisme i el saqueig, hem segut un poble innovador en la creacio de lleis i institucions 

uniques com els Furs o el Tribunal de les Aigües, contavem ya en un deport de solera com la pilota molt 

abans de que s’ inventara el futbol, erem ya un historic regne indepedent quan Espanya i Catalunya ni tan sols 

existien, hem comerciat i intercanviat productes en pobles de tot lo mon mentres els espanyols es dedicaren a 

invaïr pobles i estats i a fer correr rius de sanc en conflagracions cruentes per tot arreu, hem creat una llengua 

i una lliteratura riquissimes quan Catalunya -a falta d’ una cultura propia- tracta de furtar-nos-la per a fer-la 

seua.  

Hui sols som un poble assimilat, dividit, enfrontat, acomplexat. Ni espanyols ni catalans volen que alvancem, 

temen el nostre progrés, saben que fem les coses millor i per aixo Madrit i Barcelona, la Meseta i el Nort,  

unixen forces per a neutralisar-nos, per a despersonalisar-nos. Que ningu s’ enganye, que ningu es tape els 

ulls; el problema no es tant Catalunya com Espanya puix si els catalans mos fan mal es en el vist i plau de 

Madrit. Els catalans mos tenen enveja, saben que sense la nostra rica cultura ells no son res, a falta de passat 

se l’ inventen furtant-nos a valencians i balears, borrant-nos a poc de poc de l’ historia. Per als espanyols sols 

som la seua plaja, un lloc d’ oci a on vindre a divertir-se, el poble docil i sumis que ho dona tot i mai reclama 

res. No he naixcut yo per a ser l’ esclau de ningu i em dol vore als valencians encadenats a la mentira ¿Per 

qué volen que sigam un poble agenollat als interessos de fora en lloc d’ una nacio ben orgullosa de ser lo que 

es?  

Som bons per a pagar a al govern central molt mes del que ingressem, som bons per a donar treball i una vida 

millor a tots eixos desheretats que venen d’ Arago, la Mancha o Murcia, som bons per a detentar la capital d’ 

Espanya i defendre la democracia en una Guerra Civil, pero mai som bons per a que respecten els nostres 

drets.  ¡Ya n’ hi ha prou! ¡O som espanyols de primera o no serem espanyols! Cal cridar ben fort, defendre els 

drets que com a poble mos corresponen, cal plantar-se front a un estat monstruos que es un camp d’ extermini 

de llengües i cultures, cal dir no a la llegislacio puix una llei injusta no es llei. Com Escocia o Irlanda, tambe 
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este es un païs de traidors, de mal naixcuts, de colaboracionistes dispostos a desmembrar sa terra i vendre-la a 

trossos per trenta monedes de plata. Si els corruptes politics argentins desmantellaren economicament l’ 

Argentina, els nostres politics corruptes i traidors al poble estan desmentellant culturalment el nostre menut 

païs.  

Forem un gran poble, un regne innovador... ¡Fins on podriem haver arribat de no haver segut pels Borbons! 

Tot començà a anar malament a partir de la derrota en la Guerra de Sucessio en 1707; mos llevaren els Furs, 

mos feren sentir inferiors, desprestigiaren el Valencià, s’ impongueren cada volta mes fins espanyolisar tot el 

païs... El mal d’ Almansa a tots alcança.  Fa molt de temps que des d’ Espanya no arriba res de bo. Tot el 

retard front a Europa, l’ ignorancia, la decadencia, les guerres, la pobrea, la corrupcio... Tot arriba d’ Espanya. 

A mes espanyolisacio, mes decadencia valenciana. Cal purificar el nostre païs, revalencianisar-lo, modernisar-

lo. Cal buscar formules politiques que mos permeten desenrollar-nos com a poble, que no mos tallen mes les 

ales, ni a Espanya ni a Europa. Igual que Esparta, una nacio barbara i guerrera, aplastà un païs modern i 

pacific com Atenes, tambe als valencians mos colonisen i expolien espanyols i catalans i mos inoculen sos 

virus.  

Es hora de que este poble en coma, que esta nacio d’ esclaus feliços desperte d’ una volta! Estem en guerra; es 

una guerra llegitima del ciutada contra l’ estat opressor per tal de conquistar els seus drets civils; si perdem 

esta guerra de supervivencia el nostre poble quedarà destruit per sempre, quedarem diluits, borrats dels llibres 

d’ historia, els valencians mai haurem existit, no serem valencians sino castellano-valencians o catalans del 

sur. Em negue a l’ extermini del nostre milenari poble, a que sigam un mer apendix de Madrit o Catalunya! 

Hui mes que mai cal defendre pacifica pero fermament els nostres drets i no permetre que els tornen a chafar 

mai; revalencianisar el païs, purificar-lo de traidors i corruptes, recuperar la fe a la patria, reconstruir la  nacio. 

¡Valencians, alceu el cap, poseu-vos en peu i lluiteu per la vostra llibertat, sintau de nou l’ orgull de ser lo que 

sou, vullc tornar a vore als ulls dels jovens el brill salvage de la furia per l’ infinit dolor infligit al nostre 

poble!  

 

Som estrangers en el nostre propi païs 

 

Els valencians som estrangers en el nostre propi païs. Entre que la llengua oficial es el catala, i que la gent te 

uns grans complexos d’ inferioritat cap a tot lo de Catalunya i Espanya, la nostra autoestima no alça cap. Crec 

que la llengua es el reflexe d’ un poble i el fet de que el Valencià es trobe tan espanyolisat i de que existixca 

una subordinacio del Valencià a l’ espanyol es traduix d’ alguna forma en la dependencia d’ un poble sobre 

atre. Quan se parla en algu sobre una conversa que es tingue en un tercera persona (hispanoparlant), hauriem 

de traduir la cita del nostre interlocutor hispanoparlant al Valencià. Per eixemple yo li estic contant a Toni lo 

que Joan em contà l’ atre dia. Joan, que parla en espanyol, em va dir: <<No es mejor profesor quien más sabe 

sino quien mejor enseña>>. Lo normal sería que al parafrasejar a Joan yo li diguera a Toni: <<i en eixe 

instant Joan digue: <<No es millor professor qui mes sap sino qui millor ensenya>> >>. Aixina es com deuria 

ser.  
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El problema es que quasi tot lo mon tendiria a citar la frase tal qual era, sense traduir-la, lo qual ne comporta 

una subordinacio inconscient, freudiana i subliminal, la dependencia del Valencià a l’ espanyol. Al cap i a la 

fi en el cas invers, un hispanoparlant no citaria en Valencià una frase que se va dir originariament en Valencià 

sino que la traduiria directament a l’ espanyol, lo qual provoca l’ idea subliminal de que l’ espanyol pot existir 

sense el Valencià pero el Valencià no sense l’ espanyol, puix depen d’ ell per a introduir-ne frases en espanyol 

en una conversa que deuria ser sols en Llengua Valenciana. Per contra, l’ espanyol mai cau en subordinacions 

aixina. No son baladis tals reflexions perque de la mateixa manera que el Valencià pot diluir-se o dependre d’ 

un sistema llingüistic major (en este cas, es el de la llengua espanyola), d’ igual modo la nacio valenciana pot 

ser absorbida per una nacio de major dimensio: Espanya. Estos conflictes d’ identitat habitualment van de la 

ma.    

Yo soc dels qui pense que es pot fer valencianisme tant en Valencià com en espanyol. De fet, hi ha valencians 

que son hispanoparlants i fins i tot hi ha alguns estrangers residents en Valencia que son mes valencianistes 

que aquells que tan orgullosament s’ autoproclamen com a tals. Ara be, cal discriminar positivament el 

Valencià puix este es un idioma que pot desapareixer, cosa que l’ espanyol, parlat per mes de quatrecents 

millons d’ animes en el mon, no corre eixe risc. Hem d’ alliberar-nos d’ eixos complexos d’ inferioritat (front 

al catala i l’ espanyol) que mos convertixen en estrangers dins del nostre propi païs. L’ espanyolisacio alvança 

d’ una forma feroç (mes inclus que la catalanisacio). Abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) tot lo 

mon parlava Valencià al Cap i Casal i aquell que ho feya en espanyol era rapidament reconegut com foraster.  

Pero hui en dia es al reves, Valencia capital pareix Nueva Albacete i qui parla en Valencià es perque ve de 

fora.   

Forasters vindran que de casa mos trauran! Ya està be de dixar-nos chafar. Prou de parlar-li als forasters en 

espanyol <<per respecte ad ells>>. Son ells els qui venen de fora, son ells els qui mos deuen parlar en 

Valencià a mosatros, que per algo estem en la nostra casa. Prou de tindre atencions en aquells que bramen en 

mals modals que els parlem <<en cristià>>, en aquells turistes madrilenys insolets i maleducats que, sent com 

som de fora, mos exigixen que les obres de teatre que fem en Valencià les fem en espanyol <<perque per a 

algo estem en Espanya>>. Els aragonesos no volen donar-nos ni una gota d’ aigua, els catalans mos sotmeten 

a un genocidi cultural, els madrilenys mos furten els diners als valencians per a poder dotar-se de tot tipo d’ 

infraestuctures quan aci tenim greus deficiencies (diuen que els diners son per a les comunitats pobres pero 

se’ls queden ells i si no comparem la suposta pagadora com Madrit i una suposta receptora dels fondos com 

Terol).   

Espanya es el problema, Valencia la solucio. El gran drama que afecta al nostre poble es el de que pensem 

abans en el benestar d’ Espanya que en el de Valencia, i no mos donem conte de que per a Espanya no som 

res, tan sols una moneda de canvi en la que poder comerciar com qui comercia en un estupit quilo de bananes.  

Som tan meninfots que ni mos molestem en protestar perque mos diguen <<Païs Valencià>> o <<Llevant 

feliç>>. En Catalunya i Euskadi defenen primer lo d’ ells i despres lo d’ Espanya. A Valencia es defen primer 

lo d’ Espanya i despres lo de Valencia. A Anglaterra son anglesos abans que britanics, al Quebec quebequesos 

abans que canadencs. Pero aci mos sentim orgullosos de perteneixer a un estat que extermina la nostra cultura, 

som esclaus feliços. Valencia primer! Valencia per als valencians! Defengam lo nostre que ningu de fora ho 

 20



ha de fer per mosatros. El dia que mos considerem valencians abans que espanyols haurem recorregut mig 

cami.  

 

Per a que servix ser espanyol? 

 

Fa uns anys yo era un gran patriota espanyol. Em sentia profundament orgullos de perteneixer a Espanya. Hui 

en dia si em pregunten si em considere valencià i espanyol dire que si, que sent que soc les dos coses, encara 

que cada dia em considere menys espanyol. Considere que Espanya no es comporta en el poble valencià de la 

mateixa manera que el poble valencià es comporta en Espanya. Valencia donà a Espanya el primer segle d’ or 

de les llengües neollatines i defengue fins la mort la democracia a la Guerra Civil (1936-1939). De fet, el Cap 

i Casal fon la capital de la II Republica (1931-1939) en els temps mes monstruosos de la guerra. El nostre païs 

aporta enormes ingressos a Espanya, sobretot en concepte de turisme -primera industria nacional d’ Espanya-. 

A banda d’ aixo, no es una terra problematica com puga ser Catalunya o Euskadi, ans al contrari sempre s’ ha 

caracterisat per mostrar una fidelitat al govern central, cap al govern de Madrit. Pero per a que mos servix tot 

aço? 

Servix per a que els valencians rebam la mitat de diners dels que aportem al conjunt de l’ estat quan despres l’ 

estat preferix que els seus excedents d’ aigua es perguen a la Mediterrania abans que cedir-nos-els, servix per 

a que al port de Barcelona s’ invertixca cinc voltes mes diners que en el de Valencia capital, servix per a que 

quan patim una riuada cobrem les indemnisacions al cap de vint anys –als catalans els paguen de seguida-, 

servix per a que mentres que en Euskadi pots obtindre un document burrocratic –burrocracia s’ escriu en erre- 

en qüestio de dos semanes, aci eixe mateix document sol tardar algo mes d’ un any, servix per a que el 95% 

del poble valencià estiga a favor d’ una Llengua Valenciana independent i aci estigam, engolint el catala, 

servix per a que mentres que madrilenys i andalusos fruixen d’ un tren d’ alta velocitat com be puga ser  l’ 

AVE mosatros continuem montant-nos encara en un tren prehistoric com es el Talgo, que està mes mort que 

viu.  

Servix per a que Valencia siga un camp d’ experimentacio en lo que es la privatisacio de la sanitat, servix per 

a que mentres que es retallen les despeces socials (sanitat, educacio...) es balafien els diners en Bienals de l’ 

Art i en una radiotelevisio valenciana que es la pijor cadena d’ Europa, servix per a que Valencia siga el parc 

tematic de la delinqüencia, servix per a tindre un Estatut de quinta fila (perque ni a tercera arriba), servix per a 

que s’ eduque en el complexe d’ inferioritat als nostres chiquets dient-los que el Regne de Valencia no fon res 

i que tot lo que som li ho debem a Catalunya, servix per a tindre una divisio provincial que fa que el poble 

valencià estiga dividit i confrontat, servix per a que les taronges valencianes siguen la moneda de canvi en la 

que contentar al Marroc cada volta que s’ enfada en Espanya, servix per a que des de Madrit no es defenguen 

els interessos comercials i economics dels empresaris valencians quan estos son apabullats pels Estats Units, 

etc.  

Per a tot aço –i per a molt mes- servix ser fidel a Espanya. Per a tot aço –i per a molt mes- servix amar a 

Espanya. Per a tot aço –i per a molt mes- servix ser espanyol. Cada volta som mes els valencians desencantats 

en Espanya. Passa com en els matrimonis, per molt que ames a una persona si esta et menysprea a tota hora i 

 21



t’ usa com una moneda de canvi, l’ amor acaba morint. Si em pregunten si em considere valencià i espanyol 

respondré que si, pero la veritat siga dita cada volta em considere mes valencià i menys espanyol, perque veig 

el mal tracte que rebem per part d’ Espanya, les humiliacions i vexacions diaries que crec que no mereixem. 

Fa uns anys em considerava nomes espanyol, despres passi a considerar-me igual d’ espanyol que de valencià, 

ara mateix em considere mes valencià que espanyol i no sé si arribarà el dia, ad este pas em pense que si, en 

que em considere unicament valencià. En qualsevol cas, si aço arribara a succeir raons no em faltarien, em 

tem. 

 

Espanya es el problema, Valencia la solucio. 

  

El problema que arroseguem els valencians es que pensem molt en Espanya i res en nosatres. Per aixo, el 

poble veu a Catalunya com unica enemiga, la perfida nacio que mos sotmet a un genoci cultural, i a Espanya 

com l’ aliada en els braços de la qual hem de refugiar. El problema aumenta quan veiem que este sentiment 

cala no sols en valencians sino tambe en molts valencianistes que preferirien que el Valencià desaparaguera a 

mans del catala ans que qüestionar l’ unitat d’ Espanya. Tambe ells pensen en Espanya mes que en Valencia. 

De poc servix que un valencianiste recrimine a qui diu <<nosaltres, aquesta tarda, etc.>> si despres es sotmet 

al qui li brama: <<¡eh tú, a mí me hablas en cristiano!>>. Protestem si Catalunya mos vol impondre el catala 

pero si el catala mos ve impost diractament des de Madrit, ho acceptem com borreguets. Els valencianistes no 

podem queixar-nos del jou de Catalunya i despres acceptar docilment el d’ Espanya. Aço sols es canviar d’ 

amo. 

Prou de desconfiar i odiar visceralment a Catalunya i despres obeir sumissament i amar de tot cor a Espanya. 

Al final del dia les dos mos volen destruir i les dos mos estan destruint per tindre tan poca autoestima i amor 

propi. Qui te la culpa dels nostres mals? Fem-nos unes senzilles preguntes per a descobrir-ho. Qui llevà l’ 

Idioma Valencià i instaurà el catala en el seu lloc? Catalunya? No, el Partit Socialiste Obrer Espanyol 

(PSOE), un partit d’ Espanya. Qui creà l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL) i oficialisà el catala al 

nostre expoliat païs? Catalunya? No, el Partido Popular (PP), un partit d’ Espanya. Qui preten fagocitar a 

Unio Valenciana (UV) per a fer-la desapareixer? Catalunya? No, el PP, un partit d’ Espanya. Qui invertix 

molts mes diners en unes atres autonomies abans que en Valencia? Catalunya? No, el govern d’ Espanya. Qui 

mos utilisa com moneda de canvi per a quedar be en els seus socis? Catalunya? No, el govern d’ Espanya, es 

clar. 

¿Qui mos llevà els Furs en 1707? Catalunya? No, Espanya. ¿Qui prohibi la Llengua Valenciana? Catalunya? 

No, Espanya. ¿Qui feu la divisio provincial que tan enfrontats i dividits mos te als valencians? Catalunya? No, 

Espanya. ¿Qui margina l’ idioma (tant en Normes d’ El Puig com del 32)? Catalunya? No, Espanya. ¿Qui mos 

va otorgar un estatut d’ autonomia de quinta categoria? Catalunya? No, Espanya. ¿Qui te poder per fer tot aço 

i mes, Madrit o Barcelona? Pensa. Si en Madrit no vullgueren, els catalans no podrien fer-nos res pero quan 

patim lo que estem patint es perque no li importem res a Espanya, per tant no tenim per qué ofrenar noves 

glories a un estat que mos sotmet a l’ extermini cultural i que anhela la nostra total desaparicio com a poble. 

Conclusions: Si Catalunya mos fa mal es en el vist i plau del Govern espanyol, per a qui som una moneda de 
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canvi. Que ningu siga tan ilus de pensar que Catalunya  mos podria fer mal si a Espanya li importarem sols un 

poc.   

Per damunt de Catalunya, el perill es Espanya, un estat injust que es camp d’ extermini de llengües i cultures. 

Espanya es el problema, Valencia la solucio. No em considere nacionaliste –els nacionalismes son roïns, de 

fet-, ni tampoc aposte en principi per la segregacio  d’ Espanya, pero lo que no podem tampoc es continúar en 

un estat injust –Espanya, es clar- que no respecta els nostres drets, no podem continuar ofrenant glories a una 

Espanya que agenolla i humilia als valencians dia a dia. Es hora de pensar mes en Valencia i menys en 

Espanya. Els valencians primer, el restant despres. Si no mos fem de respectar no esperem que mos respecten 

a Espanya. Si no volem lo nostre, no esperem que ho faça Espanya. Si no prestigiem lo nostre tampoc ho farà 

Espanya. Deprengam a voler-nos, respectem-nos i fem-nos de respectar, defengam lo nostre front a tots els 

qui mos volen avasallar, mos cal recuperar l’ orgull, l’ autoestima i l’ amor propi, ha arribat l’ hora de cridar 

prou. 
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DOLOR DE LLENGUA. 
 

Bilinguisme unidireccional. 

 

Molt a sovint es parla de bilingüisme des de l’ administracio i des del poder. Lo roïn es que aço es nomes un 

mer eslogan, un ardit mes de la doble moral de lo politicament correcte que tant es prodiga als nostres temps. 

I es que el bilingüisme que tant fomenta la governacio es, en molts casos, un bilingüisme unidireccional. Es 

com si els unics en l’ obligacio llegal, oficial i moral de coneixer les dos llengües forem els valenciaparlants i 

que els hispanoparlants estigueren eximits d’ eixa responsabilitat. Sempre que es parla de bilingüisme es fa en 

un sentit de que hem de ser els valencians els qui sapiam parlar espanyol per a comunicar-nos en els de fora 

pero que els forasters no tenen absolutament cap obligacio de deprendre el Valencià a l’ instalar-se al nostre 

païs.  A mi ningu em pot obligar a parlar-li en espanyol a un ciutada puix l’ Estatut està del meu costat i si 

decidixc fer-ho en un moment donat serà perque no m’ enten, per pura cortesia i educacio cap ad ell. Ara be, 

tambe yo espere que per sa part es moleste en deprendre la Llengua Valenciana per cortesia i educacio cap a 

mi.   

Tots junts hem d’ unir forces a l’ hora d’ integrar als inmigrants, cada volta mes abundosos a la nostra nacio. 

Cal acceptar als forasters, que deprenguen l’ idioma, que formen part de la nostra cultura, que es senten com a 

casa. Pero la gent forastera mostra grans recels. T’ exigixen que els parles en espanyol –encara que entenguen 

el Valencià- i volen que sigam nosatres els qui mos adaptem ad ells. Aixo es perque el Valencià no te cap 

utilitat, no el necessites per a <<ser algu>>. Per tant quasi ningu es molesta en deprendre-lo. En Catalunya, 

com el catala es necessari, els inmigrants son els mes catalanufos de tots. Estic fart de que em diguen que dec 

parlar en espanyol per respecte als de fora, son els de fora els que han de parlar en Valencià per respecte als d’ 

aci, ¡que per algo estem en la nostra terra, botons! Si u vol viure a França, ha de deprendre el frances. Puix si 

u vol viure a Valencia ha de deprendre el Valencià. Es lo minim que pot fer en agraïment a una nacio que li ha 

vist naixer o que li ha acollit i que li oferix unes oportunitats i un nivell de vida que li serien negats en un atre 

lloc.  

Es cert que es dificil demanar a un de fora que parle una llengua que molts valencians ningunejen a diari. Pero 

els valenciaparlants tenim l’ obligacio de tractar d’ expandre la Llengua Valenciana al nostre entorn, en la 

mida de les nostres possibilitats. Com? Estudiant cursos de Llengua i Cultura Valenciana. Parlant i escrivint 

en Valencià. Animant –mai imponent- a la gent hispanoparlant a que utilise el Valencià. No es este un idioma 

dificil com el sanscrit, l’ alema, l’ euskera o l’ arameu antic. Aci qui no domina el Valencià es perque no vol i 

punt. Yo fon incapaç de pronunciar dos frases seguides fins als vint anys, edat en la que em vaig decidir per fi 

a deprendre la llengua. Al principi parlava com els indis, en moltes espardenyades i un accent espanyol  que 

em delatava pero nomes al cap de dos anys dominava un Valencià tan bo que la gent em felicitava de l’ accent 

tan pur que tenia i es pensava que els meus pares m’ havien educat en eixa llengua des del bressol. Per tant, 

aixo de que u no la parla perque no sap es mentira; es que no vol saber. Si yo he pogut fer-ho atra gent tambe 

pot. 
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Devem incitar a familiars, amics i coneguts a que deprenguen l’ idioma i el facen servir. Cal animar-los i 

sobretot fer-los vore que valorem molt positivament el seu esforç. Queda terminantment prohibit burlar-nos 

del nostre interlocutor per molt espantos que parle l’ idioma perque llavors s’ ofendrà (i en rao), s’ hi passarà 

a l’ espanyol i ya mai conseguirém que es moleste en deprendre una llengua cap a la qual sentirà odi. Cal fer 

lo contrari; animar-lo, corregir-lo, ajudar-lo (consulteu el Decalec del Valenciaparlant del professor de Lo Rat 

Penat, Joan Sancho i Gea, inclos en la tercera part d’ est obra). A priori hem de dirigir-nos a tot lo mon 

sempre en Valencià i si el nostre interlocutor mos enten, continuar en est idioma, encara que responga en un 

atre. Cal respectar als atres pero tambe exigir un respecte per a la societat i la cultura valencianes. Si parles de 

modo continuat i persistent en Valencià a un hispanoparlant, en un numero elevat de casos canvia al Valencià 

(si el coneix, clar, si l’ ignora es impossible). Es com un joc; a vore qui resistix mes i qui canvia abans dels 

dos.  

Per a ilustrar aço contaré una anecdota molt reveladora. Yo tenia a la Facultat un professor que a pesar de que 

ser bon home i bon mentor tambe era franquiste. Era dels tipics dinosauris que sempre parlen en espanyol, 

que els molesta que la gent s’ expresse en Valencià i dels qui creu que en una classe de vora cent persones 

mos hem d’ expressar en espanyol <<per respecte>> als alumnes de fora del païs (que sols eren dos o tres i 

per a mes inri entenien l’ Idioma Valencià). A l’ hora de fer les practiques en classe, els estudiants –fins i tot 

els pancatalanufos mes beligerants- s’ acovardaven de tal manera que tots les feyen en espanyol. Tots excepte 

yo. El resultat? Al final, el panespanyoliste animava als alumnes a fer activitats en Valencià i em responia en 

ma llengua quan em dirigia ad ell. Si tal canvi es pot obrar en un home d’ unes caracteristiques aixina, que es 

d’ ideologia ultraconservadora i que gojava d’ una postura molt superior a la meua (de voler-ho, em podria 

haver suspes) ¿qué no es podria fer en un atre, mes moderat i dialogant i que no eixercix poder directe sobre 

u?    

Hem d’ esforçar-nos per tal de dotar a la Llengua Valenciana d’ una aureola de prestigi que la faça atractiva. 

Els valenciaparlants no son tarrossos ni poblerins; ans al contrari dominen dos llengües i els monolingües 

nomes una, per lo que els primers posseixen un tesor cultural doble i els atres son com qui diu uns analfabets. 

El Valencià deu ser sinonim de prestigi social, no es un idioma baladi sino una llengua dolça i fermosa que 

feu factible el primer segle d’ or lliterari de totes les llengües neollatines, es la llengua de la poesia i de l’ 

amor. Es per aixo que no podem permetre que s’ arracone el Valencià a un mer reducte folkloric. La nostra 

llengua fon un instrument de cultura, sapiencia i prestigi i tornarà a ser-ho si creguem en ella, si apostem per 

ella. L’ islandenc –en nomes doscents huitantamil parlants en tot lo mon- te un Premi Nobel de Lliteratura,  

¿qui diu que els valencians no podriem conquistar-ne un en un futur? Promoure el Valencià es promoure la 

societat valenciana i per aixo els qui no vullguen defendre-la -nacionals o foraneus- insulten lo nostre, lo que 

som.  

La situacio que vixquem es digna d’ un esperpent de l’ escritor Ramon Maria del Valle Inclan. L’ Estatut 

assegura que la llengua oficial es el Valencià, pero en la practica resulta que es el catala. El catala a les 

escoles s’ impartix baix el nom de <<valencià>>. Una majoria aplastant del poble sent que el Valencià es una 

llengua independent i no un dialecte del catala pero degut a l’ ignorancia i al meninfotisme patim un etnocidi. 

Ab esta esteril guerra llingüistica es dispara l’ us de l’ espanyol –encara mes si cap per l’ inmigracio-  i el 
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poble valencià es troba adormit, comatos, acomplexat i a mes dubta de la seua propia identitat. Per si fora poc, 

a nivell d’ ensenyança, els jovens –i per tant el futur- no se senten gens identificats en eixe catala de laboratori 

que deprenen a les escoles. L’ asignatura de <<valencià>> es una de les mes odiades a l’ escola (aixo no es 

cap de secret) i la joventut com que no se sent identificada en eixa llengua extranya que poc te a vore en el 

modo de parlar dels seus familiars, amics i veïns sol reaccionar a traves de tres formes distintes, curioses les 

tres.  

 

1) Continúa parlant el Valencià oral en que li han educat sos pares, dixant de costat l’ adoctrinament catala de 

l’ escola. El resultat sol ser que el jove domina una llengua eminentment oral, que es incapaç d’ escriure, i que 

a mes es troba tota farcida de castellanismes. Molt provablement el jove utilisarà el Valencià en el seu entorn 

pero despres recurrirà a l’ espanyol per a fer un escrit, degut a que no s’ identifica en una ortografia catalana 

que, a mes d’ aliena, es extremadament complicada. El Valencià queda per tant confinat a un reducte popular, 

quasi folkloric, i l’ usuari veu l’ espanyol com a idioma de prestigi. Aixo provoca un complexe d’ inferioritat 

que produix que el valenciaparlant canvie de llengua quan un hispanoparlant es dirigix en espanyol cap ad  

ell.  

2) Es passa a l’ espanyol. Com que l’ asignatura de <<valencià>> li sona peregrina i estranya, l’ estudiant es 

refugia en l’ atra llengua que es parla a l’ Estat Valencià, que es l’ espanyol. L’ estudiant s’ identifica ab esta 

llengua puix veu que lo que li ensenyen a l’ escola i lo que parla el seu entorn si coincidix plenament al cas de 

la llengua espanyola (a diferencia de l’ asignatura de <<valencià>> que s’ impartix a les aules). A sovint este 

tipo de jove, especialment si prove d’ una familia hispanoparlant, no fara el mes minim esforç en deprendre 

una llengua que ni parla normalment son entorn i que a mes la sent com rara, aliena, distant i poc motivadora. 

Tinc una amiga que es valenciaparlant de tota la vida i que un dia em digue a l’ Universitat que l’ asignatura 

de <<valencià>> li sonava <<com si es tractara de vasc o d’ una llengua estrangera>>. Evidentment, a aquella 

epoca ella no sabia que lo que els professors li ensenyaven com a <<valencià>> era, en realitat, catala. En 

quant es ficà en contacte en Lo Rat Penat i descobri que hi havia <<una atra Llengua Valenciana>> si que se 

va sentir identificada en lo que parlava ella. No dixa de ser paradoxal que als hispanoparlants els resulte mes 

facil aprovar l’ asignatura de <<valencià>> que als qui son valenciaparlants de tota la vida. Ab uns 

surrealismes aixina no deu estranyar que l’ espanyol siga la solucio facil i l’ espanyolisme creixca a cada dia. 

El fet de que s’ impartixca catala fa de les escoles una fabrica de ciutadans monolingües que aumenten dia a 

dia.  

3) Passa a ser bilingüe. L’ estudiant depren l’ asignatura de <<valencià>> no com una llengua propia, sino 

com un idioma estranger mes, com qui estudia angles o frances. El resultat crida prou l’ atencio; el ciutada 

parla en espanyol normalment pero usa el catala com a ferramenta de treball, per eixemple per a fer curricul 

de cara a unes oposicions. Un universitari pot dominar si vol a la perfeccio l’ angles. Ara be, es irracional 

voler que eixe universitari empre l’ angles per a dirigir-se als pares, a la novia o als amics. Algo aixina ocorre 

ab el catala, que queda basicament reduït a un diploma, a una llengua que no es sol fer servir pese a dominar-

la. El catala, per ser alie, forçat i artificial, es convertix en idioma trist i burocratic que cala en l’ administracio 
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pero no entre la gent, que, despres de varies decades d’ inmersio catalanufa, continúa sense indentificar-se en 

ell. 

Tal sector social parla, viu i sent en espanyol i utilisa el catala excepcionalment, quan ho requerix la situacio. 

Una de les sopreses positives que m’ estic trobant es que al contrari de lo habitual, quan li parles en valencià 

(de forma continuada) a esta gent sol respondre en el seu <<valencià>> per respecte al valenciaparlant. Es per 

descontat un Valencià pauperrim, en un lexic catalanisat, abundants barbarismes i un accent espanyol (no 

estan acostumats per eixemple  a pronunciar correctament les vocals obertes). A pesar de tot, em quede en lo 

positiu: contemplen el Valencià (almenys fins a cert punt) com un idioma de prestigi (encara que no el facen 

servir normalment per no identicar-se en el catala (camuflat com a <<valencià>>) que han depres a les aules) i  

fins i tot canvien d’ idioma per a parlar en un valenciaparlant (si este, en lloc de canviar automaticament a l’ 

espanyol com encara sol passar a sovint (vore el primer cas) resistix i els parla continuadament en Valencià). 

El fenomen es minoritari pero creixent i trenca en la tradicio d’ acomplexades generacions previes en les que 

els valenciaparlants canviaven de llengua <<per respecte als de fora>>.  Comença a vore’s com una falta d’ 

educacio que els hispanoparlants no es passen al Valencià per a parlar ab el seu interlocutor.  I aixo es molt 

bo.   

 

Ad estos tres casos, es pot afegir un quart. El d’ aquella gent que es catalanufa o pancatalanufa i per tant sent 

que la seua identitat llingüistica (i a voltes tambe la nacional) es la catalana. Este tipo de gent sol esforçar-se 

mes per a deprendre l’ asignatura de <<valencià>> i mostra una actitut positiva cap a l’ unitat de les llengües. 

A pesar d’ aixo, tambe ad ells els es dificil substituir una llengua per una atra, i no dominen del tot el catala.  

En concret m’ he trobat casos de tots els colors, alguns d’ ells francament grotescos i esperpentics. Des dels 

qui dominen un bon catala tant oral com escrit (una esplendida minoria, tot s’ ha de dir), fins a pancatalanufos 

que son partidaris dels Països Catalans pero despres parlen en espanyol, passant per chicons que parlen el 

Valencià oral de tota la vida (els dels deus pares, el de termes com mosatros, en, vesprà i tambe, per qué no 

dir-ho, el de castellanismes com entonces) pero que sorprenentment t’ insistixen per activa i per passiva que 

ells parlen en catala (¿?), i per ultim fins i tot el d’ algu que a base de mirar la TV3 a tota hora intenta imitar lo 

que escolta, adoptant flexions verbals catalanes (ho sento, digui...) i vocables tipics barcelonins (bona tarda, 

etc.). El resultat es un català de laboratori tan pobre, postis i artificial que delata fa un esforç per a pronuciar-

lo. Es com si ara un chicon naixcut a Burgos tractara de parlar les vint-i-quatre hores del dia ab un lexic i 

accent tipics de Buenos Aires. Fer-se, lo que es fer-se, es pot fer. Pero la veritat es que el faria sonar fora de 

lloc. El quart pressupost presenta com a nexe d’ unio en tots els casos un fort complexe d’ inferioritat (cap a 

tot lo catala), una crisis d’ identitat i amor propi i una coca mental tan surrealista que fa que no sapien ni qué 

son.   

 

Conclusions: 

 

1) El bilingüisme que es promou des de les altes esferes es unidireccional i afavoridor de l’ espanyol. Per 

aixo, es obligacio dels bons valencians expandir l’ idioma incitant al seu us –mai imponent-lo-. Una bona 
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forma es parlar sempre en Valencià a tot lo mon, encara que responguen en atre idioma. En un numero elevat 

de casos canvien d’ idioma. En lloc de mofar-se, hem d’ ajudar-los i fer-los vore que valorem el seu esforç i 

molt.   

2) No som els valencians qui mos hem d’ adaptar als de fora, sino ells a nosatres. Per algo estem en la nostra 

casa, en la nostra terra i en la nostra nacio... I es que si mosatros no mos fem de respectar i no apostem per lo 

propi, ningu de fora vindrà a defendre lo nostre. A mes, els valenciaparlants –al ser bilingües- posseïm un 

tesor cultural doble i per tant llunt de ser uns ignorants o poblerins som ciutadans inteligents, responsables i 

cults.  

3) La joventut (i per tant el futur) no se sent identificada en el catala que depren a l’ escola i per tant fa servir 

el Valencià de tota la vida –nomes en el plano oral- o es refugia en l’ espanyol, que es la solucio mes facil a 

tant de maldecap. L’ inmigracio incrementa la crisis, el Valencià queda arraconat i l’ espanyol creix en us. De 

seguir aixina, al futur hi hauran tres Castelles: Castella-Lleo, Castella La Mancha i la Castella Valenciana, em 

tem. 

4) La guerra llingüistica Valencià-catala està perduda des del punt de vista de la colonisacio cultural catalana. 

El poble, en l’ excepcio de microscopics grupusculs, no s’ identifica ni en la llengua ni la cultura catalanes, 

per tant el catala no pot implantar-se majoritariament a nivell social. Per esta rao, el Valencià no podrà ser 

sustituit pel catala pero podria ser-ho per l’ espanyol, que pot expandir-se de forma massiva fins a arrasar als 

dos.   

5) El catala passa a ser un idioma de prestigi, encara que en la practica quasi ningu l’ utilisa habitualment per 

no sentir-se identificat en esta llengua estrangera i per no creure majoritariament en l’ unitat de les llengües. 

Es contempla com una ferramenta de treball i hi ha una tendencia creixent de pensar que es de mala educacio 

no canviar de llengua quan l’ interlocutor t’ hi parla en Valencià o en catala. El catala creix en prestigi, no en 

us.  

6) Si la Llengua Valenciana fora la que estiguera a l’ ensenyança i l’ administracio, el poble s’ identificaria en 

ella. Si a aixo li sumem el respecte i prestigi creixent del valencià-catala per part dels hispanoparlants, pensem 

que si l’ autentic Valencià fora oficial, aumentaria en prestigi i us social i li menjaria terreny a l’ espanyol. I es 

que si promocionem l’ idioma propi es pot fer una llengua culta, prestigiosa capaç de crear una lliteratura ben 

rica.  

 

Purificar la Llengua Valenciana. 

 

Em pareix que igual que podem deprendre i copiar els metodos i estrategies politiques que han funcionat en 

atres estats, tambe podem deprendre del funcionament i les particularitats d’ unes atres llengües. Certament, el 

sistema de <<montage i desmontage>> que te l’ hebreu no pot ser un model importable al ser este un idioma 

que careix de vocals. Pero si que es pot importar la monstruosa facilitat de l’ angles per a crear neologismes. 

L’ angles es un idioma que no te por de fer el ridicul, per aixo crea constantment noves paraules que designen 

unes realitats per a les quals, molt a sovint, no tenim cap de vocable tipicament valencià que puga descriure-

la.   
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No es cap de secret que el Valencià careix de formes propies per a referir-se a alguns conceptes. Per eixemple, 

per a parlar d’ una <<breu porcio de temps>> podem usar l’ espanyol <<rato>> o el catala <<estona>> puix 

el vocable <<temps>> que mos recomana el Diccionari de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) 

es massa imprecis i ambigu; temps pot ser un minut o tota una epoca. I com este, en tenim molts mes casos 

aixina. Encara pijor es quan incorporem estrangerismes per a designar realitats per a les que si tenim paraules 

com footing (correr), planning (agenda), entonces (llavors), papallona (palometa), amb (en, ab), avia (yaya), 

etc.   

Cal lluitar contra l’ allau de catalanismes, espanyolismes i anglicismes que mos està invaint puix adoptar 

estrangerismes llunt d’ enriquir un idioma l’ empobrix. Soc admirador declarat del sistema puriste islandenc. 

En Islandia, els estrangerismes estan prohibits. Que es lo que fan llavors ab els neologismes? Puix inventar-

los ells a partir de casticismes previament existents per tal de no contaminar la llengua en modismes foraneus. 

Ya sé que Islandia, per la seua condicio de monollingüe i d’ insular, reunix unes condicions mes favorables 

que Valencia per a fer funcionar este sistema, pero aixina i tot yo vote entusiastament per imitar eixe purisme 

aci.  

No costa tant inventar paraules: baloma (per handbol); balocistella (basquet), surf de neu (snowboard), globo 

de seguretat (air bag), maquinaria (hardware); pontisme (puenting), afilador de llapis (sacapuntas)... A nivell 

de dits i refrans cal usar preferentment els autoctons en lloc de traduir els espanyols; es tracta de <<tocar 

pel>> i no de <<fotre un polvo>>, de <<no dir blat fins que no el tingam al sac>> i no de <<vendre la pell de 

l’ os abans de caçar-lo>>. Inclus es poden crear nous refrans: <<No es millor professor qui mes sap sino qui 

millor ensenya>>. Mos cal un llenguage net, pur i purificat lliure d’ elements estranys que el degraden poc a 

poc.  

 

De la conveniencia o no de traduir els noms propis. 

 

Hem d’ acostumar-nos a pensar en Valencià i a eliminar les subordinacions llingüistiques del nostre idioma a 

atres, com l’ espanyol. Aposte per traduir els tituls dels llibres al Valencià –encara que no existixca cap versio 

en Valencià en el mercat-; aixina parlarem de La guerra dels mons i no de La guerra de los mundos o de The 

war of the worlds. Al cap i a la fi, si Valencia fora un païs monollingüe (valencià) tots els tituls lliteraris es 

citarien en l’ idioma nacional. O si el Valencià fora una llengua lo suficientment forta i consolidada tots els 

llibres importants que es publicaren al mon tindrien sa corresponent versio en Valencià. No es mes llegitim 

dir el titul d’ un llibre en espanyol que en Valencià, especialment si l’ obra original no fon escrita en cap dels 

dos.     

I lo mateix que dic per a les obres lliteraries val per a obres teatrals, artistiques o d’ atres ambits culturals. En 

les obres musicals cal respectar el titul en l’ idioma original puix en este en les que les escoltem. Lo mateix 

puc dir del cine; estic radicalment en contra del capricho franquiste que supon doblar les pelicules. Estes han 

de ser en versio original i subtitulades –aixina es com son en els estats mes desenrollats-. Per tant, caldria 

parlar de Star Wars en lloc de La guerra de les galaxies o de La guerra de las galaxias. No doblar els films te 

tres ventages: protegix l’ industria nacional de la competencia de Hollywood, s’ eviten agravis comparatius de 
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l’ estil de ¿per que es dobla a l’ espanyol i no al Valencià o al vasc? i es deprenen idiomes, que es lo millor de 

tot. 

Pel que fa a les empreses, cal respectar escrupulosament els noms originals de les mateixes: Grupo Correo, 

Microsoft Corporation, Eurocebollas, etc. Realment sería molt ridicul i fins i tot estrambotic parlar de <<El 

Mon>> en lloc de El Mundo o del <<Noticies de Nova York>> per a referir-nos al New York Times.  En quant 

als noms de persones, deuen citar-se sempre en Valencià si estos son valencians, encara que originariament 

fora en espanyol (Joan Carles Ferrero, Vicent Blasco Ibáñez, etc.). Pel que fa a estrangers, estime oportu 

que en llinies generals es respecten els originals (Miguel de Cervantes, Bill Clinton, etc.) encara que es 

poden valencianisar alguns pocs noms si estos no mos chirrien massa (Enric VIII, Cristofol Colo, Aristotil, 

etc.). 

 

¿Es la llengua propietat dels filolecs?  

 

A sovint els catalanufos diuen que el juï a favor de la Llengua Valenciana (front al catala) d’ intelectuals del 

pes de Miguel de Cervantes, Salvador de Madariaga o Ramon Menéndez Pidal no conta puix es tracta de 

gent no especialisada i que per tant no coneix el tema en profunditat, pero es que per eixa mateixa regla de 

tres la gramatica catalana al sancer deuria ser desmontada de dalt abaix puix fon creacio d’ un home que com 

Pompeu Fabra era un enginyer quimic cubà i resident a Euskadi. En eixe curriculum tampoc ell sembla molt 

especialisat ¿vitat? No diuen els pancatalanufos que nomes poden parlar de llengua els filolecs? Fabra no ho 

era.  

¿Es la llengua propietat dels filolecs? No! Rotundament no! La llengua es propietat exclusiva del poble, que 

es qui la fa servir. Els filolecs nomes estan per pulir i donar esplendor, per a codificar una llengua basant-se 

en com la parla el poble i no per a acometre una sustitucio llingüistica a favor d’ un catala de laboratori,ben  

trist i burrocratic, artificial i desconectat de la realitat social i popular. La llengua es dels filolecs si, pero 

tambe ho es dels escritors, dels intelectuals, dels professors, dels mecanics, dels forners, de la gent d’ a peu... 

La llengua es de tots; per tant que ningu la segreste o s’ apropie d’ ella, que no la furten al poble perque es d’ 

ell.  

I es que dir que un idioma es competencia exclusiva dels filolecs i dels cientifics i treballar d’ esquenes a la 

gent es la mateixa actitut fascista d’ aquells cabdillets del tres al quart que governen una republica com qui 

governa una finca. La republica es de tots pero els dictadorets es creuen que es nomes seua. Algo aixina passa 

en la llengua i tots eixos intelectuals de salo, que es creuen algu pel sol fet d’ haver passat per una universitat. 

¿Acas he de recordar que Noam Chomsky, el mes gran llingüiste del mon, afirma que al tema de la llengua 

no deuen opinar ni politics ni especialistes? Que la llengua la fa el poble i no els filolecs es algo que te molt 

clar.     

Ya estara be de dir eixa burrada de que totes les universitats del mon diuen que Valencià i catala es lo mateix. 

Les universitats no diuen res perque una universitat es, per definicio, un forum de debat a on  es pot defendre 

blanc, negre, gris, vert o blau. Tu podras dir el professor Tal de l’ universitat Qual diu que el Valencià i el 

catala son lo mateix, pero que ho diga un particular no es lo mateix que ho diga l’ universitat sancera. Es mes, 
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l’ universitat del mon que diga obertament que el Valencià es un dialecte del catala, dixa d’ inmediat de ser 

una universitat per a convertir-se en una dictadura intelectual en la que no es permet la discrepancia ni el 

debat.  

Ya estara be de dir que tots els filolecs del mon diuen que Valencià i catala es lo mateix i despres no citar els 

noms dels dits filolecs, les universitats o centros en que treballen i els estudis a on arriben a tal conclusio. 

Aixo es com no dir res. Com a minim, els valencianistes sabem citar correctament les nostres fonts; per 

eixemple la filologa  alemana Antje Voss, qui soste la tesi de que el Valencià es una llengua independent en 

la seua tesi doctoral El Valencia, entre l’ autonomia i l’ assimilacio. Ya estara be de negar-li al poble el pa i la 

sal i escudar-se en un pseudocientifisme de pandereta que funciona a base de rebre subvencions i de parar la 

ma.  

Front a tant enllumenat i tant de taliba opte per quedar-me en les teories del professor Chen Disiu, renovador 

de la lliteratura chinesa, el qual propugnava la lliberacio de les pautes retoriques tradicionals de la llengua, 

oblidar eixa llengua ortopedica d’ una minoria cursi i pedant i crear una que siga popular, senzilla, expressiva,  

plena ella de frescor i de sinceritat, i aixina preservar la monotona llengua classica per a l’ estudi dels filolecs 

i dels intelectuals de salo. I es que l’ estandard escrit deu fonamentar-se en l’ estandard oral i mai al reves. Hui 

els cientifics catalanufos cremarien al fisic i astronom Galileo Galilei per negar-se a acceptar que el mon es 

pla.  

 

Llengües germanes si, pero res mes. 

 

Els llingüistes Toni Fontelles i Chimo Lanuza demostraren que una parla depen de la voluntat dels seus 

usuaris per a que siga llengua o dialecte, a mes de que el criteri d’ inteligibilitat no es un argument valit per a 

considerar a dos llengües com si es tractaren d’ una unica llengua. Els catalanufos diuen que el Valencià es al 

catala algo aixina com l’ andalus a l’ espanyol; una variant, un dialecte mes que no deu qüestionar l’ unitat de 

les llengües. Pero lo ben cert es que l’ eixemple no es valit. Andalucia no tingue un segle d’ or (Valencia si), a 

Andalucia la gent es conscient de parlar espanyol (a Valencia la gent sap que parla Valencià, no catala), els 

andalusos no diuen a sa llengua andalus sino espanyol (els valencians no diuen a sa llengua catala sino 

Valencià).  Sense eixir de la Peninsula Iberica, trobem un cas que si es equiparable al de Valencià-catala que 

es el del gallec i el portugues, dos llengües oficialment independents i distintes a pesar de ser inteligibles entre 

si. 

Pero no dixem encara el cas del gallec. Un valencià pot comunicar-se en un gallec sense necessitat de recorrer 

a la llengua comuna que es l’ espanyol. Es dir, que un valencià pot parlar en Valencià i el gallec respondre-li 

en gallec i s’ entenen si no perfectament, si suficientment. L’ inteligibilitat es encara molt major si es per 

escrit. Pero es que un valencià, pel fet de ser hispanoparlant, tambe pot comunicar-se en un italia sense saber 

italia. Les conclusions? Tant Valencià com gallec com espanyol com italia son dialectes... del catala, clar! 

Aixo almenys afirmen totes les universitats del mon i discutir aço es anar contra la romanistica internacional. 

Que dos llengües es pareguen no significa que siguen una sola. Tan sols significa que formen part d’ un tronc 

comu. Prova d’ aixo es el chec i l’ eslovac o el rus i l’ ucrania o el macedoni i el bulgar o el cors i l’ italia, etc. 
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Totes elles son llengües molt semblants -i fins i tot inteligibles- pero oficialment independents i distintes entre 

si.   

No existixen criteris definitius per a determinar si una parla es llengua o dialecte, a pesar dels dogmes de fe 

dels pancatalanufos. De fet, l’ euskera es un idioma unitari a pesar de que entre els seus set dialectes hi ha mes 

diferencies que entre l’ espanyol i l’ italia, que sent com son mes similars, es consideren idiomes distints.  La 

llengua armenia estigue considerada un dialecte irania durant molt de temps. El servo-croat es dividi en servi i 

en croat, despres de la Guerra Civil Yugoslava (1991-1995). Hi ha diasistemes llingüistics que validen l’ 

independencia de sas llengües a pesar de que es pareguen com el diasistema escandinau (que es compon pels 

idiomes islandenc, noruec, suec, danes i  feroenc), el diasistema britonic (breto, cornic, gales) o el gaelic 

(escoces, lalland, manes, irlandes). Abans el catala era dialecte de l’ occita (fins a ben entrat el segle XX), l’ 

aranes un dialecte catala, i del Valencià i el balear ningu discutia la seua independencia. Tot lo contrari que 

hui.   

Mes complicades encara son les llengües germaniques. Per eixemple l’ alsacia i el suissalema son, hui per hui, 

uns dialectes de l’ alema, a pesar de que diferixen lo suficient com per a otorgar-se l’ estatus de llengua. Per 

contra, el luxemburgues, abans considerat dialecte de l’ alema, es hui la llengua nacional del chicotet ducat. 

Pero es que la cosa es complica mes perque l’ holandes es pareix molt a l’ alema (sera un dialecte d’ aquell?) i 

al mateix temps tambe resulta inteligible en el flamenc, l’ afrikaans i la llengua frisia. En atres paraules que 

els qui parlen alema, alsacia, suissalema, luxemburgues, holandes, flamenc, afrikaans i frisi s’ entenen entre 

si.  Es deu a que totes son la mateixa llengua (l’ alema, fiquem per cas)? O es tracta mes be de que totes venen 

d’ un tronc comu? En el cas del bable, cantabre, lleones, gallec, castuo i fala galaico-extremenya passa igual.  

Que el Valencià (o el balear) siga llengua o dialecte nomes depen de la voluntat dels seus usuaris i de ningu 

mes. 

 

L’ eixemple d’ Islandia. 
 

Islandia, tradicionalment disputada per potencies com Estats Units, Gran Bretanya, Noruega i Dinamarca ha 

sabut mantindre la seua independencia politica i llingüistica. Abans, l’ islandenc era un dialecte del noruec 

pero el poble islandenc optà per transformar-lo en tot un idioma independent dins d’ un diasistema llingüistic 

–l’escandinau- que l’ equipara al noruec, suec, danes i feroenc. Hui, en tan sols 280.000 usuaris, este idioma 

conta en un Nobel de Lliteratura i Islandia es l’ estat del mon a on es publiquen mes llibres per habitant. Esta 

bella llengua conta en un curios sistema puriste que prohibix els estrangerismes i que fabríca nous vocables 

basats en casticismes per tal de no contaminar la llengua en modismes foraneus. Hui es un idioma prestigios i 

cult, gracies a que sos usuaris es resistiren a vore’l reduït a la condicio de mer dialecte, a que no vullgueren 

<<ofrenar noves glories a Noruega>> sino que escolliren defendre la cultura propia en lloc de defendre la del 

veï.   

 

L’ eixemple de les Illes Feroe. 
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Les Illes Feroe, una chicoteta nacio sense estat baix domini danes que aspira a l’ independencia, es el millor 

dels eixemples per a rebatre la tesi catalanufa de que el Valencià no podria sobreviure de ser independent des 

del punt de vista de mercat i que per tant ha de perteneixer a un mercat superior –el catala- per a ser rendible. 

Segons l’ autor Rafel L. Ninyoles, Feroe es una comunitat de 40.000 persones en escoles propies, periodics, 

cases editores i societats cientifiques. En 1964 es publicaven trentatres edicions periodiques en feroes, entre 

les quals hi havia un diari, una revista escolar, dos femenines i infantils, dos dedicades a deports i a missions, 

i varis llibres i anuaris. Es desmonta la tesis de que baix uns minims numerics una comunitat llingüistitica no 

pot sobreviure com a tal. El nostre mercat –de dos millons d’ usuaris- donaria mes de si, i a mes es 

complementaria en atres mercats puix els llibres en aragones, catala, Valencià o balear son inteligibles entre 

si.  

 
L’ eixemple d’ Andorra. 

 

Quin de tots els territoris reclamats per Catalunya com a propis, es el que menys pressio rep? Andorra. El que 

es el mes menut i debil de tots, el que en principi deuria ser la victima mes asequible es la menys reivindicada. 

Els catalans estan obsessionats en Valencia i Balears, en un segon pla queda Perpinya, Fraga, Carche i l’ 

Alger, i en un tercer nivell, Andorra, el mes debil de tots que a l’ hora es el que menys atacs rep de catalans. 

Ahi radica l’ importancia de tindre un estat propi –per minuscul que este puga ser- com a perfecte blindage 

front a l’ imperialisme catala. Si Catalunya no s’ atrevix a pressionar a Andorra –que es un estat minuscul- 

¿quanta menys pressio eixerciria sobre Valencia si fora un estat independent que tractara a Catalunya de tu a 

tu? Si Valencia fora un estat independent els catalans no mos invadirien ni reclamarien la nostra terra, sino 

que mos tindrien el respecte que ara mos falten, ya no mos podrien usar com un porrito i al fi mos dixarien en 

pau.   

 
 
L’ eixemple de la Vall d’ Aran. 

  

Caminem cap a la Llengua Valenciana independent, per mes que els catalanufos s’ escuden en la ciencia. La 

ciencia deia abans que el Valencià (i el gallec i el vasc i el catala) era dialecte de l’ espanyol. La ciencia deia 

abans que el catala era dialecte de l’ occita. La ciencia deia abans que l’ aranes era dialecte del catala. 

Etcetera. En 1990, despres de que durant molts anys l’ unitat de l’ aranes i el catala fora algo que sostenien 

totes les universitats del mon i que ningu en dos dits de front mai discutiria, la Generalitat de Catalunya al fi 

admiti que lo que cientificament estava considerat dialecte era realment un idioma distint del catala. Des de 

1990 la Generalitat Catalana reconeix l’ oficialitat d’ esta llengua. Si els valencians eixercim una forta pressio 

social farem que el Valencià –hui reconvertit a dialecte per motius politics- torne de nou a ser independent. La 

Vall d’ Aran, un païs microscopic pero valeros i admirable es un eixemple a seguir a l’ hora de defendre lo 

seu. 

 
La tercera Castella o Cap a la Castella Valenciana.    
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Estic molt trist puix veig que el conflicte llingüistic sols està servint per a castellanisar mes encara Valencia. 

Deurien recapacitar els catalanufos i pensar una cosa: el poble valencià (la majoria del poble) mai acceptarà 

com a propi el catala, i com a efecte bumerang el poble valencià es castellanisarà mes i mes. Es parla mes 

sobre el Valencià que en Valencià i la gent pensa <<que si Valencià, que si catala, parle en espanyol i 

punt!>>. L’ unica forma de revalencianisar la nacio es apostar per un Valencià independent que s’ acoste a 

com realment parla la gent. Els chiquets veuen una diferencia brutal entre el catala que li ensenyen a l’ escola 

i el Valencià parlat al carrer que estudien el catala com un idioma estranger i parlen en castella. Si insistim en 

impondre el catala o vincular tot lo valencià a lo catala dins de mig sigle a Espanya hi trobarem tres Castelles: 

Castella-Lleo, Castella-La Mancha i la Castella Valenciana. Pero als catalanufos els es igual que desaparega 

el Valencià puix mentres es parle el catala a Catalunya permaneixerà viva sa (¿?) cultura. Aixina ho veuen 

ells.   

El proces de castellanisacio / espanyolisacio es francament alarmant. En l’ actualitat el Valencià casi no se 

sent parlar en les grans capitals (el Cap i Casal ben be podria ser rebatejat com Nueva Albacete). L’ unica 

forma de valencianisar la nostra societat es apostar per una Llengua Valenciana independent. Hem de fer que 

els catalanufos cesen en sas veleitats imperialistes i els hispanoparlants convergixquen cap a unes postures 

mes bilingües. Al cap i a la fi, la major part de la societat valenciana es hispanoparlant, si els hispanoparlants 

aposten per una Llengua Valenciana independent vencera el Valencià, si aposten pel meninfotisme vencerà l’ 

idioma espanyol. En qualsevol cas, mai s’ impondrà el catala en Valencia puix es un acte contranatura.  Seria 

com pretendre que la societat valenciana parlara entre ella en angles. En un moment donat se pot saber angles 

i utilisar-ho com una ferramenta de treball pero un valencià no parlaria en angles als seus sers volguts. I es 

que apostar per una Llengua Valenciana genuïna i independent del catala es apostar per valencianisar el nostre 

païs. 

 

Valencia sera bilingüe o no sera.   

 

L’ autor Joan Fuster, un home que milità a la Falange abans de convertir-se en el gran guru del catalanisme, 

digue en el seu moment aquella famosa frase de <<el Païs Valencià sera d’ esquerres o no sera>>. Per sort, 

esta es una nacio plural a on hi ha puesto per a gent de qualsevol ideologia. El valencianiste Xavier Gil fa un 

curios paralelisme: Valencia sera bilingüe o no sera. I es que el patriotisme valencià no te per qué ser nomes 

en Llengua Valenciana, puix un valencià, encara que siga hispanoparlant, pot experimentar un fort sentiment 

valencianiste. El valencianisme no es propietat exclusiva dels valenciaparlants ni de ningu. Deu ser cosa de 

tots.  

El sentiment d’ amor que se sent per la patria i el coneiximent i us de la llengua poden anar de la ma –de fet 

ho solen fer- o no, puix son dos realitats diferents. Posaré un eixemple un poc burt pero valit: el futboliste 

valencià i hispanoparlant Ferran Gómez –el millor mijapunta de la Lliga Espanyola de tots els temps- sentia 

els colors i amava la seua terra de tal modo que rebujà ofertes de grans equips com Real Madrit, Atletic de 

Madrit o Sampdoria per a quedar-se en el Valencia, encara que aixo significara no guanyar cap titul. Per 
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contra, atre gran futboliste valencià -i valenciaparlant-, Xavier Farinos, no dubtà a anar-se’n a l’ Inter de 

Mila.  

Els casos de nacions en mes d’ una llengua son incontables, llavors ¿per qué els valencians no mirem a la 

realitat, l’ acceptem i obrem en conseqüencia? Pensem que la societat valenciana en la seua majoria te com a 

primer idioma l’ espanyol. El 100% del poble valencià parla espanyol i tan sols un 50% parla el Valencià.  

¿Per que marginar a la majoria del poble? Tambe els hispanoparlants formen part de la societat i tambe ells 

poden fer païs. Aço ho saben molt be els nacionalistes vascs. La majoria d’ ells no domina el vasc, lo qual no 

obsta per a que desige la defensa a ultrança de l’ euskera i en molts casos, fins i tot l’ independencia del Païs 

Vasc.  

Es pot fer valencianisme actiu tant en Valencià com en espanyol, angles, italia, rus, etc. O es que no ha fet 

valencianisme la filologa Antje Voss al publicar una tesi doctoral en alema a favor de l’ independencia del 

Valencià? Molts valenciaparlants foren hispanoparlants abans de començar a estudiar l’ idioma i d’ usar-lo en 

les primeres etapes en tot tipo d’ espardenyades i faltes ortografiques fins que per fi l’ arribaren a dominar 

com toca. A pesar d’ aixo se sentiren valencianistes de cor, inclus quan tan sols sabien parlar en espanyol. Si 

hi ha un hispanoparlant que està convençut de la seua valenciania i que ho demostra dia a dia, puix benvingut 

siga!  

En absolut s’ ha de posar en dubte la discriminacio positiva que deu aplicar-se cap a la Llengua Valenciana, ni 

que un valencià, encara que siga hispanoparlant, deu fer un esforç per a dominar la llengua nacional dels 

valencians, que al cap i a la fi no es vasc ni sanscrit ni arameu antic sino un idioma ben facilet de deprendre. 

Ni es pot arraconar a les comarques hispanoparlants, ni tampoc menysprear a valencianistes pel fet d’ 

expressar-se en espanyol. El patriota Miquel Adlert, ya defengue la valencianitat dels hispanoparlants en el 

seu dia. Hui mes que mai, mos cal una Valencia <<per a tots>> i <<para todos>>. Valencia sera bilingüe o no 

sera.  
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LA GUERRA CIVIL VALENCIANA. 
 
Guerra Civil Valenciana (1892-?) 

 

Hi ha en estos moments des de la dreta un vergonyant revisionisme de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 

que preten reescriure l’ historia. Es vol fer vore que la fon un choc entre fascistes i comunistes i quasi es diu 

que fon el bando republicà qui desencadenà la guerra. Aixo no es cert. En aquella epoca ni tan sols el Partit 

Comuniste d’ Espanya (PCE) pretenia una dictadura comunista sino que sols aspirava a que continuara el 

govern de la II Republica (1931-1939). Si tanta conexio hi havia entre la Republica i l’ Unio Sovietica ¿es pot 

saber per que la segona abandonà a la primera a la seua sort? Ya està be de tanta calumnia! La Guerra Civil 

fon un conflicte de fascistes contra democrates. Hi havia dos bandos: un que lluitava per defendre la llegalitat 

vigent i una incipient democracia i atre encapsalat pels dictadors Francisco Franco, Benito Mussolini i Afolf 

Hitler que lluità per a destruir la democracia i instaurar un regim lliberticida, que reduï a cendres al seu propi 

païs 

Algo aixina ocorre en el conflicte llingüistic valencià-catala, la nostra particular guerra civil que mos enfronta 

als valencians mes d’ un segle, i que està sent reescrita i reiventada per part dels sectors pancatalanufos. Hi ha 

dos bandos; un, el valencianiste, que tan sols preten defendre la llegalitat vigent i l’ identitat valenciana; es 

dir, que els valencians parlem una Llengua Valenciana independent i que Valencia es aixo, Valencia. L’ atre 

es el catalanufo, que diu que el Valencià es un dialecte del catala, que els valencians no tenim cultura propia i 

que el nostre referent nacional es Catalunya. Igual que les tropes franquistes reberen ajuda de l’ exterior, es 

dir, de Mussolini i Hitler, els valencians catalanufos conten en la financiacio dels seus amos de Catalunya. 

Aliena a este conflicte llingüistic es troba l’ inmensa majoria del poble valencià que be per ignorancia o be per 

meninfotisme no pren part activa en cap dels dos bandos, a pesar de que el rebuig al catalanisme es massiu al 

païs.  

Es este un conflicte que orbita en torn a l’ identitat valenciana. Per a alguns valencians el referent nacional 

dels valencians es Valencia, per a atres Catalunya i per als que mes, Espanya. De lo que es una nacio, hi ha 

dos conceptes ben diferenciats: el concepte frances de nacio (que considera nacio a aquell colectiu social que 

es troba tot ell baix una mateixa llegislacio), i el concepte alema de nacio (que fa referencia a aquell poble que 

te una mateixa historia, llengua, cultura, identitat). Que es lo que dona cohesio a una nacio? Pot ser la religio 

(es el cas d’ Israel o Irlanda), els anhels de llibertat (Estats Units), l’ aïllament geografic (Suissa), el sentiment 

(Escocia), la llengua (Catalunya, Euskadi, Balears). En el cas de Valencia pot ser la llengua propia i tambe ser 

un estat independent en el passat. Pero a diferencia de per eixemple Veneçuela, la consciencia nacional de la 

qual l’ independisà primer d’ Espanya i despres de Colombia, la consciencia nacional valenciana no està 

clara.   

Tot començà a finals del segle XIX, en la Renaixença. Per ficar una data concreta podriem senyalar la de 

1982, quan l’ Unio Catalanista (UC) aprovà les Bases de Manresa, que suponien el cos doctrinal que lo que 

anava a ser el nacionalcatalanisme. Era una epoca de nacionalismes a tota Europa, en el naiximent d’ estats 
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com Alemanya, Italia, Servia, Romania, Bulgaria... Aço coincidi en l’ aniquilacio de l’ Imperi d’ Espanya, a 

la Guerra de Cuba (1898), en la que Espanya pergue sas ultimes colonies i la vitola de superpotencia mundial. 

Els catalans es percaten de la debilitat de l’ estat i reclamen l’ independencia. Toca contemplar en nostalgia 

les glories passades i reinventar l’ historia: el Regne d’ Arago passava a ser la Confederacio Catalano-

Aragonesa, el Comtat de Barcelona era ara el Principat de Catalunya i el catala passava de ser un dialecte de l’ 

occita a ser una llengua independent parlada no sols a Catalunya, sino tambe en Valencia i Balears, entre atres 

llocs.  

Aixina es que Pompeu Fabra, enginyer quimic cuba i resident en Euskadi clavat a filolec en el temps d’ oci, 

fon l’ escollit per a encapsalar l’ Institut d’ Estudis Catalans i codificar l’ ortografia del catala. Fabra es dedicà 

a prendre el dialecte barceloni com a sinonim de tot el catala i introduir una allau d’ arcaismes i galicismes. A 

tot aço en Valencia, la Renaixença no havia quallat com un proces de reconstruccio nacional sino que tan sols 

es llimitava a rememorar les glories passades a traves de jocs florals que organisava la centenaria institucio Lo 

Rat Penat, fundada per l’ escritor Constanti Llombart, i  que enfrontava a poetes de guant i d’ espardenya. I 

es que a diferencia de Catalunya, la Renaixença no tingue a Valencia l’ ajuda de la burguesia ni dels politics 

per lo que es llimità al folklore per a elits ocioses i adinerades. Mentres que Catalunya despegava, el Regne de 

Valencia proseguia en la seua lenta decadencia; Catalunya es contemplava entre l’ admiracio, l’ enveja i l’ 

odi.  

Precissament per aço, els valencians mos dividirem mes. Uns apostaven per un regionalisme dins d’ Espanya, 

els que menys per l’ independentisme, la majoria per un Idioma Valencià independent, uns atres per una unitat 

llingüistica que primer es deia llemosina i despres passà a anomenar-se catalana. Pocs foren els patriotes que 

com Fausti Barbera o Gaeta Huguet reclamaven un valencianisme sense sumisions a ningu. Com que els 

catalans ya disponien d’ una ortografia per a la seua llengua i el Valencià encara es movia entre l’ anarquia i 

el caos, en 1932 l’ insigne llingüiste valencià Lluïs Fullana firmà les Normes de Castello o Normes del 32. 

Este acort aplicava l’ ortografia fabriana al Valencià. Es tractava d’ un remei temporal, fins que el nostre 

idioma es dotara d’ una normativa d’ acort a la seua idiosincrasia, pero els reescritors de l’ historia han volgut 

fer vore que en est acort lo que es firmava es que el Valencià era un dialecte del catala, manipulant una volta 

mes.   

El drama de la Guerra Civil acabà en els timits intents d’ obtindre un autogovern per a Valencia i de recuperar 

l’ identitat valenciana. Les tropes fascistes aplastaren als republicans valencians que combateren per defendre 

la llibertat i la democracia. Durant quaranta anys de dictadura, repressio i panespanyolisme de l’ assassi de 

millons Franco s’ accentuà mes l’ espanyolisacio de Valencia. Lo Rat Penat ensenyava l’ idioma en la 

clandestinitat, els autors Miquel Adlert i Xavier Casp i la seua Editorial Torre publicaven en Valencià. El 

mediocre ensagiste Joan Fuster –qui fon membre d’ una formacio tan progressista i democratica com la 

Falange- publicà en 1962 Nosatres els valencians, a on es llança la delirant idea de que els valencians parlem 

catala, que som catalans i que sempre hem format part del mateix poble, que es el de la Gran Catalunya o 

Països Catalans. Una idea potser fruit d’ alguna de tantes borracheres d’ un Fuster qui agradava d’ empinar el 

colze.  
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Pero esta actitut es devia sobretot a la falta de fe de Fuster en el seu propi poble, dels complexos d’ inferioritat 

que el dugueren a propondre l’ anexio de Valencia a mans de Catalunya, negant aixina la nostra identitat. No 

es un cas que deguera soprendre puix els complexos d’ inferioritat no coneixen llimits. De fet un austriac, el 

dictador Adolf Hitler, fon qui eixecutà l’ anexio del seu propi païs a mans d’ Alemanya. Fuster, no obstant, no 

fon el pare d’ este imperialisme pancatalanufo ya que molt abans, Eduart Martinez publicà unes idees molt 

semblants a les del falangiste Fuster. Estic parlant del seu Sintesi del Criteri Valencianiste, aparegut en 1918.  

Tambe a les Balears s’ inocula el catalanofascisme en Els mallorquins de Josep Melià (1967). A les acaballes 

del franquisme, els llibres catalanufos circulen mes per Valencia. Mentres, Catalunya enlluerna a molts 

pseudoprogres per sa forta oposicio al franquisme, passant a ser quasi una nova Atlantida, un païs idealisat per 

tots.  

Al fi mor el tiranic genocida Franco i l’ espantosa dictadura arriba al seu final (1975). A partir d’ ahí s’ inicia 

un episodi que fon anomenat la Batalla de Valencia. Els ciutadans reclamaven un autogovern i en la mort del 

cruel autocrata, era el moment d’ oficialisar els simbols. Els valencianistes defenien l’ historica denominacio 

Regne de Valencia, la Llengua Valenciana i la Real Senyera, en sa corresponent franja blava. Els catalanufos 

lo que volien era el Païs Valencià, el catala i la marfega. A punt estigue el Consell Preautonomic de privar-nos 

dels nostres simbols pero les continues manifestacions valencianistes al carrer i el rebuig als simbols catalans 

feu que s’ adoptara un nom conciliador per al païs (Comunitat Valenciana), el nom de Valencià per a nomenar 

la llengua (encara que esta en la practica passaria a ser el catala), i la Real Senyera com a la bandera de tots. 

El 9 d’ Octubre de 1977 mes d’ un millo de valencians es manifestà a favor d’ un Estatut d’ autogovern per al 

païs.  

Els catalanufos esperaven que la societat els tractara com heroes i salvapatries pero foren tildats de traidors; 

aixina es que com pergueren clamorosament la batalla del carrer s’ atrincheraren en el seu bunquer barretina, 

com sempre parlant en el nom del poble, pero sense escoltar-lo. Per lo tant començaren a infiltrar-se en l’ 

universitat que pronte contralarien a traves de professors reaccionaris, fascistes de puny en alt. Els panques ne 

feren una campanya d’ image molt bona; el catalanisme es creà una image de progressia i cientifisme i els qui 

no estigueren d’ acort en sas tesis passaven a ser automaticament fascistes, anticientifics i analfabets. Ni cal 

dir te que el microscopic moviment catalanufo que hi ha a Valencia no haguera sobrevixcut de no ser per la 

financiacio del seus amos de l’ imaginari principat. L’ editor Eliseu Climent fa cami en lo cultural mentres en 

lo politic Unitat del Poble Catala (UPC) s’ estavellava electoralment contra una realitat ben cabuda any rere 

any.  

Ab els exits aparents de l’ Estatut, els valencianistes es desunflen en la batalla al carrer. En 1977 Miquel 

Adlert publica En defensa de la Llengua Valenciana, una apologia de l’ independencia del nostre idioma que 

hi marcaria els pasos a seguir per a codificar l’ ortografia valenciana. Pero el valencianisme no conta –com es 

el cas del catalanofascisme- en mijos financers poderosos ni l’ ajuda de la burguesia. Per lo que a sovint es fa 

una aliança del valencianisme i la dreta espanyolera contra el enemic comu del catalanofascisme antivalencià. 

En eixos moments el valencianisme es mes anticatalanisme que atra cosa, encara que hi ha dos grups distints; 

el regionaliste majoritari d’ Unio Valenciana (UV) i el nacionaliste de l’ Esquerra Nacionalista Valenciana-

Unio Regionalista Valenciana (ENV-URV). En 1981 el militar Antonio Tejero perpetrà un colp d’ estat, en 
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1982 s’ impon l’ Estatut sense consulta previa i a 1983 es conovoquen les primeres eleccions a la Generalitat 

aci.   

Si ab l’ Unio del Centro Democratic (UCD) hi teniem una Llengua Valenciana independent i possibilitats de 

que hi haguera una revalencianisacio de Valencia, tot es desmoronà en la majoria absoluta dels sociates en 

1983. La pesima gestio d’ UCD al front del govern i la por a tornar a la dictadura (feya dos anys del colp d’ 

estat) feu que el poble valencià votara arrolladorament pels sociates com a unica via de salvar la democracia. 

Els sociates per allo d’ identificar esquerra en catalanisme, impongueren el catala, aixo si, baix l’ eufemisme 

de <<valencià>> ¡no siga cosa que la gent s’ entere i se’ns escarote!. El Partit Socialiste del Païs Catala 

(PSPC) introduï la subnormalització de la llengua (parlar i escriure en catala i despres dir que es Valencià), la 

llinia d’ educacio en catala i el Canal Noi. El govern del president Joan Lerma (1983-1995) significà una 

llarga i angoixosa decadencia per al païs, en que Sevilla desbancà a Valencia capital com a tercera ciutat de l’ 

estat.    

Durant este temps el valencianisme creixque; el cap unioniste Vicent González Lizondo –en lo politic-, el 

poeta Xavier Casp –en lo cultural- i la periodista Maria Consuelo Reyna –en lo comunicatiu- es convertiren 

en la punta de llança del valencianisme. Molt important fon la colaboracio del diari Las Provincias, enemic 

del socialisme i el catalanisme; ajudava puntualment a UV encara que mai arribà a ser valencianiste de veritat. 

No obstant, cap dels tres resultà ser un valencianiste convençut; Casp estava en el valencianisme com podia 

estar al catalanisme, Reyna en el fondo sols era una pepera espanyolera, i el populiste Lizondo demostrà ser 

un simple negociant que buscava un sillo-. UV, en una actitut entreguista i mercenaria, regalà l’ alcaldia del 

Cap i Casal a Rita Barberà en 1991 i la presidencia de la Generalitat a Eduardo Zaplana en 1995 no a canvi 

de l’ independencia llingüistica sino d’ uns sous i carrecs -allo fon batejat com el pacte del pollastre en el seu 

dia-.  

Des de 1995 governen els franquistes del Partido Popular (PP), ya hi hagut tres presidents; Zaplana (1995-

2002), José Luis Olivas (2002-2003) i el recentment electe Paco Camps (2003). UV pergue la representacio 

a les Corts a 1999 i des de llavors s’ ha anat debilitant paulatinament pel seu seguidisme al PP. El PP tracta de 

fagocitar a UV, i presumix de valencianiste a pesar d’ haver fet oficial el catala a Valencia ab l’ Academia 

Valenciana de la Llengua (AVLL). El 13 de Juny de 1997 el Grup d’ Accio Valencianiste (GAV), en Joan 

García Sentandreu al capdavant, fon el maxim artifex d’ una epica gesta; la de traure al carrer a mes de 

cinccents mil valencians per a protestar contra una sentencia del Tribunal Constitucional que asegurava que al 

Valencià se li podia dir obertament catala. A pesar de l’ enorme potencial que comporta tan gran massa social, 

els politics valencianistes no han sabut estar a l’ altura, sempre dispostos ells a vendre’s per quatre quinzets al 

PP.   

En 2003 la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) –pressionada pels autors Felip Bens, Artur Ahuir 

i Angel Calpe- introduï una nova accentuacio que acosta el Valencià al catala –canvi que ha tengut una 

infima acceptacio en els usuaris de les Normes d’ El Puig-. Recentment ha sorgit el partit Nou Valencianisme, 

una alternativa valenta a UV i Lo Rat Penat –abdos comprats pels peperos-. I mentres uns es venen i es 

dividixen, el catalanisme s’ ha reciclat a traves del pseudovalencianisme del Bloc Nacionaliste Catala (BNC). 

I damunt, es consolida el bipolarisme a les urnes. Es esta l’ historia d’ un poble –el valencià- que vol ser i no 
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el dixen puix l’ han reduit a mer apendix de Catalunya. Es l’ historia d’ uns politcs, els valencians, que com 

digue el periodiste Federico Jimenez Losantos <<la mitat son uns venuts i l’ atra mitat uns acomplexats>>. 

La pirrica guerra valencià-catala pot estar a punt d’ acabar en la victoria d’ un tercer contrincant... l’ espanyol, 

clar.    

 

95 tesis (per a la reforma valencianista). 

 
1) El valencianisme politic ha segut fins al moment un fracas. Unio Valenciana (UV) mai ha tengut 

voluntat de fer partit; es conforma en ser un apendix de la dreta espanyolista que es el Partit Popular 

(PP) 

2) La del valencianisme es l’ historia d’ un rosari d’ oportunitats perdudes. A la transicio tan sols es van 

salvar els mobles a mijes: es consegui un triumf ab la bandera i la denominacio de la llengua, pero es 

va perdre la del nom del païs (Regne de Valencia) i la de l’ independencia del Valencià. A pesar de 

tot el valencianisme es desunflà com si ya haguera conseguit una gran gesta, una gesta que no va ser 

tal.  

3) UV tingue una oportunitat d’ or en 1995 per a oficialisar la Llengua Valenciana independent. El 

Partit Socialiste del Païs Valencià (PSPV) havia perdut la majoria absoluta i Unio Valenciana pactà 

en el PP per a governar junts. Tot estava llest per a canviar tots els llibres de text. Pero no es vullgue  

fer.  

4) Que es dixara passar esta oportunitat historica no deu provocar un desanim puix es molt provable 

que hi haja alguna oportunitat pareguda en el futur. Pero esta volta no cal dixar escapar el tren de 

nou.  

5) Resulta estupit conformar-se en la Conselleria de Cultura i Educacio. Aixo nomes val per a fer 

valencianisme durant quatre anys. Pero en quant l’ ocupe atre grup, es torna al catalanisme. No resol 

res. 

6) La solucio definitiva deu pasar per fer un referendum a on la gent decidixca si vol Valencià o catala. 

En cas de que les Corts Espanyoles no cediren el seu permis, sempre es pot fer una consulta popular i 

obrar en conseqüencia al resultat. La consulta popular no te el mateix valor llegal que el referendum 

pero si el mateix valor moral; la prova es que la consulta que feren els gibraltarenys a 2002, en que 

rebujaren la cosoberania hispanobritanica, paralisà el proyecte que Espanya i Gran Bretanya volien 

fer. 

7) L’ antic president i fundador de UV, Vicent González Lizondo, degue ser l’ alcalde del Cap i Casal 

en 1991 pactant en la popular Rita Barberà, pero preferi entregar l’ alcaldia a Barberà en fritera d’ 

or. 

8) I es que a nivell local, UV deu pactar en qualsevol grup pero en la condicio de fer-se en l’ alcaldia. 

Està comprovat que quan un partit X li cedix l’ alcaldia a UV, UV creix als següents comicis pero 
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que si UV li cedix l’ alcaldia a un partit X, creix el partit X i UV patix una sangria de vots als quatre 

anys.  

9) Els pactes municipals no deuen ser per a compartit l’ alcaldia dos anys UV i dos anys un partit X. De 

fet, ya tenim el pacte fallit en Montcada (1999) en el que el PP incumpli la seua paraula i es quedà 

quatre anys governant quan li corresponien dos. Si no es pot atenyer l’ alcaldia, se fa opossicio i 

punt.    

10) Els alcaldes unionistes tenen el deure de fer valencianisme. Des d’ organisar concursos lliteraris en 

les Normes d’ El Puig fins a canviar tots els lletrers dels carrers del poble. Lo que no pot ser es no fer 

gens ni mica de valencianisme a lo llarc de tota una llegislatura i despres confiar en que la gent et 

vote.   

11) Igualment, l’ unioniste Héctor Villalba degue ser el president de la Generalitat en 1995 en l’ ajuda 

del PP. Per la seua contra, s’ entregà la presidencia al popular Eduardo Zaplana, qui sería bochi de 

UV. 

12) UV deu pactar en qui siga pero nomes si es a canvi d’ algo molt important. L’ alcaldia a nivell local i 

la presidencia de la Generalitat i el referendum per la llengua si es a nivell nacional. Si no s’ ateny 

aço, cal fer una oposicio durisima. D’ atra forma, els unionistes oferixen a la societat l’ image de ser 

uns mercenaris dispostos a vendre’s per un plat d’ arros, lo que conduix a la perdua de reputacio i de 

vots. L’ actitut oportunista i entregista que supon firmar nous <<pactes del pollastre>> es paga molt 

cara. Pactar a canvi d’ algo important permet creixer, bascular entre els partits sense pactar en cap d’ 

ells tambe pot servir per a creixer pero l’ electorat castiga durament al partit que pacta a qualsevol 

preu.  

13) Com conseqüencia de lo anterior, UV deu actuar com un partit politic i no com una Empresa de 

Treball Temporal (ETT) que coloca als directius en els sillons i als amics en l’ administracio. UV 

deu comportar-se en dignitat i no com una amalgama d’ ambicions personals que es ven al millor 

postor. De lo contrari, UV sera un niu d’ oportunistes que usaran al partit com a trampoli per a atres 

fins.  

14) Un sector ampli dels afiliats de UV veu al PSPV i al Bloc Nacionaliste Valencià (BNV) com els 

grans enemics antagonics de UV i al PP com el soci natural, com eixe potencial aliat en qui arribar a 

acorts. Es un gran erro puix l’ enemic numero 1 del valencianisme es el PP que, a banda d’ oficialisar 

el catala, vol fagocitar a UV, ya que competix directament en ella per fer-se en els vots de l’ electorat 

dretà.     

15) El tradicional i borreguil servilisme de UV cap al PP provoca la següent reaccio en l’ electorat: 

<<Votar a UV? Per a que? Per a que despres done el seu suport al PP? Per a aixo vote directament al 

PP>>.  

16) Em pareix desproporcionat estigmatisar al BNV de la forma en que se fa. El fet d’ arribar a acorts en 

el BNV o inclus a una fusio de partits que donara a llum a un hipotetic Bloc i Unio (BIU) no tindria 

res de roïn sempre que el BNV acceptara lluitar per una Llengua Valenciana independent.  Ara be, 

cal condemnar rotundament un pacte, acort o fusio de UV i BNV si es per a defendre el catalanisme 
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o si es per a velar mes pels interessos personals i particulars d’ alguns que pels interessos nacionals,  

lo qual no vol dir que es puga arribar a algun acort puntual sobre algun tema en el que es tinga un 

punt de vista comu com ara la reforma de l’ Estatut, rebaixar el tall del 5% per a entrar a les Corts, 

etc.  

17) Lo dit anteriorment sobre la convenciencia o no de pactar en el BNV val tambe per a qualsevol atre 

grup.  

18) No deuria supondre cap conmocio prendre eixemple dels catalanufos (o dels espanyolistes o de qui 

siga). Als ultims temps el BNV ha cobrat una trayectoria ascendent i UV una descendent. Algo faran 

be. No passa res per observar que fan be atres partits regionals i nacionalistes (Partit Aragones 

(PAR), Bloc Nacionaliste Gallec (BNG)...) aixina com tambe atres pobles (Euskadi, Holanda, Suïssa, 

Japo...) per a prendre nota i copiar eixa idea o estrategia. No te per que ser necessariament roïn, 

mentres que estes formules s’ apliquen per a defendre els interessos del poble valencià i no els d’ un 

atre.  

19) UV deu convertir-se en un <<partit frontiça>> com ho es Convergencia i Unio (CIU), que s’ 

acostume a bascular entre el bloc popular i el socialiste i pactar indistintament en qualsevol del dos o 

fins i tot en qualsevol atra formacio o formacions, sempre que estes es pleguen a les exigencies de 

UV.  

20) Fon un erro capital per part de Lizondo el de negar-se a fer-li la prova del Carbono 14 al Peno de la 

Rendicio ya que haguera destapat l’ inmens frau que es. Deu efectuar-se dita prova en quant puga 

ser.  

21) Atre erro encara pijor es acatar l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL) o voler acostar-se ad 

ella. Cal una unio lo mes ampla, forta i extensa possible contra este nou i perillos Cavall de Troya. L’ 

ent no perseguix mes missio que la d’ oficialisar el catala i dividir als valencianistes per a destruir-

nos.  

22) Per lo expost abans, es llogic opondre’s al tercerviisme i a la nova accentuacio de les Normes d’ El 

Puig.  

23) Renovar-se o morir no es una frase feta sino una veritat com un puny. El valencianisme –tant social, 

politic com cultural- es troba anquilosat en un conservadurisme inmoviliste que li impedix renovar-

se. El seu mensage i estrategies continuen sent practicament els mateixos que els de fa vint anys, i 

per tant el seu mensage no es renova i queda obsolet en un mon en que tot canvia en celeritat atroç.  

El valencianisme es troba en mans de conservadors en el sentit mes lliteral de la paraula, d’ una gent 

que si puguera detindria el temps per a que tot permaneixquera estatic fins a l’ arribada de la fi del 

mon.   

24) Fruit d’ esta falta de renovacio, el valencianisme no conecta en la joventut puix ni s’ acosta als 

jovens ni mostra la mes minima intencio de fer-ho. L’ espanyolisme i el catalanisme s’ han reciclat 

per a poder adaptar-se als nous temps i creixer pero el discurs valencianiste ya fa olor a naftalina. 

Aixina es que veiem que el perfil del votant del BNV es un universitari de vint anys d’ edat i el de 

UV una ama de casa de cinquanta. Afontem-ho: el valencianisme es troba profundament envellit i el 
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relleu generacional es troba amenaçat. Els jovens son el futur, i el valencianisme -ara mateix- no ne 

te.  

25) Quan UV dinamità les seues Joventuts Nacionalistes (JJNN) en 2002 demostrà despreciar al votant 

jove.  

26) Per desgracia, en UV sols triunfen els pseudovalencianistes, els corruptes, els mercenaris i els inutils. 

Els unionistes Vicent González Lizondo, Ferran Giner, Mari Angels Ramon-Llin, Voro López, 

Josep Maria Chiquillo, Valer Eustaquio o Juli Chanzà son eixemples ben clarificadors de lo que 

dic.  

27) Per contra, es margina als valencianistes de soca i arrel, als patriotes l’ honestitat dels quals es troba 

a prova de bomba com Josep Esteve Rico, Lola García Broch, Toni Fontelles, Chimo Lanuza, 

etc.  

28) Hi ha un menyspreu a les bases i l’ electorat en general. Les bases van per un costat, la cupula per 

atre.  

29) Es vital oferir informacio, formacio i comunicacio a les bases del partit. Primer, cal informar-les de 

les postures i propostes del partit en cada moment i en cada situacio per a que estiguen sabedors 

(encara que algu puga no coincidir en alguna cosa puntual),  aixo aportarà coherencia i consistencia. 

Segon, cal formar a les bases del partit, tant en aspectes, socio-economics, com en politics. I tercer, 

cal mantindre una estreta colaboracio i comunicacio entre les distintes seus comarcals de UV. No 

com ara, que s’ abandonen a la seua sort –quasi com si de taifes es tractara-, com si no importaren 

res.  

30) Hi ha un deficit de democracia a UV. Deuria haver un sugrafi universal entre els afiliats del partit, 

per a que elegiren en unes eleccions primaries i en llistes obertes qui volen que siguen els seus caps. 

El fet d’ usar un sistema de sufragi censitari com es el de que nomes puguen votar els compromisaris  

-i a sovint en manipulacions en el cens de votants- mos retrotrau directament al caciquisme del segle 

XIX.    

31) En UV es dona a sovint que el mandatari de torn patixca del complex de Blancaneus –que consistix 

en rodejar-se de nanets per a destacar-. Si el cap de UV es rodeja de mediocres per a que ningu 

amenace la seua direccio sols conseguira que UV s’ afone. En un partit –sobretot si es menut- cal que 

al cap li acompanye un grup de persones inteligents i lleials que treballen en equip i que treballen 

dur.  

32) Crec no exagerar lo mes minim si qualifique de cavernicola el tipo de dreta que encara hui defen UV. 

El seu mensage ranci i pudent contrasta en la renovacio d’ uns atres partits conservadors com CIU o 

PP.  

33) Si tinguerem dos o tres partits valencianistes capaços d’ entrar a les Corts cadascu votaria pel que 

mes li agradara pero com sols que hi ha un partit (UV), este deuria tindre una oferta mes plural per 

tal d’ arribar a mes sensibilitats, d’ atraure mes sectors, de guanyar mes vots, de convencer a mes 

gent.  
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34) UV te un programa molt atractiu per a captar els vots d’ empresaris i agricultors. El problema es que 

no es preocupa per captar els vots d’ uns atres sectors socials, mes numerosos i menys lligats al PP. 

El programa unioniste faria pensar que Valencia es un païs de quatre millons d’ empresaris i no es 

aixina.   

35) El 60% de les families valencianes te serioses dificultats per a arribar a final de mes. ¿Qué es lo que 

fa UV per a captar els vots dels colectius debils i desvalits? ¿Quin alicient oferix UV als jovens, als 

ancians, a les dones, als inmigrants, als obrers, a les classes mijes baixes i baixes? Puix absolutament 

cap.  

36) UV deuria haver-se oposat en força inusitada a la privatisacio de servicis publics que pel seu interes 

han de continuar sent publics com ara la Radio Televisio Valenciana (RTVV), l’ educacio, la sanitat, 

la seguretat o el ferrocarril. Pero cada dia UV ne te mes de neolliberal i manco de valencianista, em 

tem.   

37) El colectiu homosexual es el 20% de la societat. Que li oferix UV a este sector? Puix absolutament 

res. UV es un partit conservador i en teoria no deuria centrar-se en aço pero... ¿Tan sobrada de vots 

està UV com per a renunciar a un sector tan gran? En un talant aixina en rao no s’ arriba ni al 3% de 

vots.  

38) Cada volta que hi ha eleccions a la Generalitat un millo de valencians es decanta per l’ abstencio. Un 

millo de vots es just lo que cal per a vencer unes eleccions per majoria absoluta. UV deuria oferir 

algo distint que seduira als molts descontents i abstencionistes. Pero que els oferix? Absolutament 

res.  

39) UV no es molesta en acostar-se a l’ ecologisme. Es cert que l’ idea de l’ ecologia està molt vinculada 

a l’ esquerra, i per influencia del fusterianisme, al catalanisme. Pero... ha hagut algun intent serios 

per a acostar postures? Sería molt positiu per a l’ image de UV anar de la ma d’ un grup ecologiste 

que fora moderat. I si no es troba cap... Acas no es pot crear un? Per eixemple Els verts –en t-. Si un 

grup aixina es creara podria furtar vots al ecocatalanisme i millorar l’ image del valencianisme i de 

UV.     

40) El valencianisme deu exigir a l’ esglesia catolica que es mulle i aposte per les senyes d’ identitat de 

Valencia –llengua incluida-; mes encara si tenim en conte que el catalanisme que estan sembrant PP, 

PSPV, EU i BNV encarna un moviment profundament ateu, anticlerical i que per norma es mofa de 

Deu.  

41) El valencianisme es un moviment tancat, burgues i elitiste que no es molesta en donar a coneixer el 

seu mensage a la societat. Ans al contrari, es llimita a dir: <<Estem aci, qui vullga algo que s’ 

acoste>>. I aixina no funcionen les coses. Si tinc una botiga, l’ he de publicitar per a poder vendre 

els meus productes. Igual passa en el valencianisme. Mes del 90% del poble no sap que son les 

Normes d’ El Puig i pensa que el <<valencià>> de l’ administracio, mijos i escola es realment 

Valencià. Si la societat ignora que el <<valencià>> oficial es en realitat catala ¿com volem que el 

poble es subleve contra el catala? L’ objectiu prioritari del valencianisme deu ser donar a coneixer a 
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la societat que existix un proyecte de Llengua Valenciana independent alternatiu al catala que tenim 

ara.   

42) Una forma efectiva de propalar el mensage valencianiste es repartir a la porta de coleges i instituts 

uns pasquins a on s’ informe a pares i jovens de que la llengua oficial en Valencia es el catala, de que 

son les Normes d’ El Puig, que hi ha un proyecte per a fer una Llengua Valenciana independent, de 

que cal un referendum per la llengua... Sería bo que estos pasquins els remeteren a alguna pagina-

web que els puguera informar de tot. Aixo captaria moltes mes persones –sobretot eixos jovens que 

estan rebotats per estudiar el catala- que recorrer a les tanques publicitaries, publicitat convencional, 

etc.   

43) El valencianisme te una asignatura pendent pel que fa a manifestar-se en els carrers. Digna d’ elogi 

es la llavor del Grup d’ Accio Valencianiste (GAV) en est aspecte, pero aixina i tot es insuficient. Els 

catalanufos es manifesten a tota hora en les quatribarrades per qualsevol tema, pero el valencianisme 

es manifesta poc i a pesar de contar en mes manifestants potencials pert la guerra del carrer a dia de 

hui.  

44) Els valencians hem d’ acabar d’ una volta en el complexe d’ inferioritat, el meninfotisme i el costum 

de la resignacio. Hem d’ acostumar-nos a ser mes reivindicatius, mes protestons. Hem de protestar 

sempre, inclus quan no servixca per a res, com deia l’ escritor Manel de Pedrolo. Cal tindre en conte 

que a Espanya te rao qui mes brama. Els vascs i els catalans no paren de bramar i nosatres no ho fem 

mai.  

45) Fruit de lo dit anteriorment, hem de fer del 9 d’ Octubre una jornada de reivindicacio i de protesta i 

no un dia folkloric ple d’ autocomplaença i de patriotisme de pandereta. I com que el 9 d’ Octubre es 

el dia de tots els valencians –i no sols dels valencianistes- cal establir el dia de l’ 11 d’ Octubre com 

una jornada de revindicacio exclusivament valencianista, on els valencianistes pugam manifestar-

nos.  

46) Si l’ Himne Nacional Valencià es el de tots els valencians, La muixeranga deu ser despullat de les 

seues connotacions catalanufes actuals per passar a convertir-se en l’ himne del valencianisme. El fet 

d’ entregar eixa joya musical i etnografica als catalans en lloc de recuperar-la per a Valencia es un 

erro.  

47) Pel que fa a la bandera, cal utilisar la coronada i no l’ estrelada. Utilisar dos banderes distintes per a 

un unic païs com es Valencia es irracional i dividix al poble. La corona, en la nostra Real Senyera, 

mos recorda que un dia forem un regne independent, una nacio lliure i sobirana, pero l’ estrela no diu 

res.   

48) Els valencianistes no hem de caure en el desanim. Esta es una guerra llarga que dura decades pero el 

poble valencià es com l’ Au Fenix, i ya ha resucitat d’ entre les cendres moltes voltes. I cal recordar 

que una conflagracio belica no la guanya qui te mes força sino qui te mes capacitat de resistencia, qui 

sap aguantar mes.  Que el lema <<Qui resistix guanya>> del lliterat Camilo José Cela siga la nostra 

llum.  
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49) UV te –en llinies generals- un programa electoral clonat del PP. Aixo es un greu erro. Un partit 

politic –i mes encara si es menut- ha de tindre un programa ben diferenciador que el permeta dixar-se 

vore. Els socialdemocrates han retrocedit posicions en tota Europa per voler ser una (mala) fotocopia 

dels democristians. La gent vota abans a l’ original que a la copia. I UV es una (mala) fotocopia del 

PP.   

50) La gent està acostumada a votar a partits majoritaris per allo del vot util, que sol ser el mes inutil dels 

vots. El poble sol acceptar eixe chantage de votar a un partit A tan sols per a que no arribe al poder el 

B. I a sovint, descarten la possibilitat de votar a un partit menut <<perque es menut i poc podra 

fer>>. L’ unica forma de vencer la resistencia natural que supon votar un partit minoritari i molestar-

se  en votar a un mes menut es que eixe oferixca algo distint per lo que realment valga la pena votar-

lo.  

51) El programa electoral de UV sol ser un avorridissim macroprograma de centenars de fulles que ningu 

llig perque es massa llarc i perque es un mes de lo mateix elaborat a base de <<copiar i pegar>>. En 

lloc d’ aixo caldria redactar un programa electoral breu i concis pero en propostes molt innovadores. 

Un microprograma electoral de sols deu propostes pero que les deu siguen molt trencadores cala mes 

a les consciencies de l’ electorat que un macroprograma de centenars de fulls que parla molt i no diu 

res.  

52) Propostes que donarien molta publicitat a UV, que servirien per a diferenciar-la d’ atres formacions i 

que supondrien una bona collita de vots poden ser realisar un referendum per la Llengua en que la 

gent trie si vol Llengua Valenciana o el catala o l’ instauracio de la democracia directa en el nostre 

païs.   

53) El valencianisme deu ser un moviment plural a on capia gent de diverses tendencies ideologiques 

com ara regionalistes, federalistes, nacionalistes, comunistes, lliberaldemocrates, democrsitians, 

ateus, republicans, monarquics, musulmans, estrangers, hispanoparlants, valenciaparlants, etc. Esta 

es una sort que mos permet poder extendre el valencianisme a tota la societat per a fer d’ ell un gran 

fenomen de mases algun dia. Al cap i a la fi, qui ame a Valencia i tot lo valencià te cabuda en el seu 

si.  

54) Ser valencianiste sols es incompatible en defendre atra nacio (ser espanyoliste, catalanufo, italianiste, 

etc).  

55) El problema es que hi ha gent que preferix ser algo (dretà, esquerrà, regionaliste, nacionaliste, etc.) 

per damunt de ser valencianiste. Eixa gent tendix a fragmentar el valencianisme i crear capelletes i 

per tant es tracta d’ antivalencianistes. Per tant, cal evitar debats esterils (nacionalisme-regionalisme, 

dreta-esquerra, estrela si-estrela no...) perque eixe tipo de parlaments innecesaris tan sols aprofita per 

a dividir encara mes les nostres files. Ser valencianiste deu estar per damunt de tot lo atre. I es que 

qui antepon qualsevol -isme al valencianisme es senzillament perque ni es valencianiste ni tampoc de 

fiar.  
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56) Qui es l’ autentic valencianiste? El qui pensa aixina: <<Estic dispost a treballar per una Valencia que 

no este subordinada a Catalunya ni a Espanya ni a ningu>>. Esta es la gent que cal i que de veritat 

val.  

57) El fet de que UV aposte per un regionalisme trasnochat subordinat a Espanya produix una fuga de 

vots de gent jove al BNV. El valencianisme deu adoptar un patriotisme exclusivament valencià sense 

que Valencia es subordine a ningu –algo paregut a lo que entenem per nacionalisme moderat a dia de 

hui-.  

58) No es pot enarbolar un discurs etniciste, excluyent i xenofop puix aixo sols serviria per a radicalisar 

mes encara la consciencia valencianista dels qui ya la posseixen ara pero en absolut per a expandir-

la.  

59) El valencianisme politic deu basar-se en un model que siga economicament de dretes, socialment d’ 

esquerres i nacionalment valencià. Son les tres vies mes eficaces per fer una politica en dos dits de 

front.  

60) El valencianisme deu lluitar per eliminar les actuals provincies, que a mes d’ artificials i alienes tan 

sols servixen per a enfrontar-nos als valencians, i en el seu lloc cal dividir en comarques al nostre 

païs.  

61) Els problemes toponimics del nostre païs es solventaran en la denominacio escueta de <<Valencia>> 

per a referir-nos a tota la nostra nacio i en la de <<Valencia capital>> per a referir-nos al Cap i 

Casal.   

62) Valencia es el referent nacional dels valencianistes. No Catalunya, Espanya, Europa o qualsevol atre 

païs.  

63) El gran problema que patim els valencians –i els valencianistes- es que pensem massa en Espanya i 

molt poc en Valencia. El dia que sigam capaços de pensar mes en Valencia que en Espanya, de ficar 

a Valencia per damunt d’ Espanya, llavors –i sols llavors- anirem pel bon cami per salvar-nos com a 

poble.   

64) Cal plantar cara a Madrit en la mateixa força que ho fem a Barcelona. No servix de res escarotar-se 

si Catalunya mos vol impondre el catala pero acceptar-lo mansa, sumisa i borreguilment si este mos 

arriba directament des de Madrit. Prou ya de vore a Catalunya com un enemic terrible i a Espanya 

com una aliada. Tant Espanya com Catalunya sols ansien vore destruida a Valencia. Les vexacions a 

les que mos sotmet Espanya son majors fins i tot que les que mos infigix Catalunya, lo qual no es dir 

poc. Tant el catalanisme com l’ espanyolisme son enemics de Valencia, puix tan sols volen afonar-

nos.  

65) Com que l’ independencia nacional es una utopia, el valencianisme politic deu lluitar per conseguir 

un autogovern lo mes extrem possible dins d’ Espanya. El model d’ Estat Lliure Associat es perfecte 

puix mos consagra com a nacio sense trencar en Espanya. Ara mateix es troba molt mal vist per l’ 

opinio publica per lo que propondre-lo electoralment sería una temeritat. Pero una volta Catalunya i 

Euskadi gojen de tal estatus i els valencians vegen que es bo, haura arribat el moment de propondre-

ho.  
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66) Un dels erros del valencianisme es considerar que tan sols pot aspirar a ser una minoria influient. En 

les persones adequades, UV podria guanyar les eleccions en majoria asboluta. No es descabellat puix 

ara mateix hi ha molts partits a Europa i America Llatina que han creixcut vertiginosament a pesar de 

que originariament eren partits microscopics sense recursos apenes. A Espanya partits regionals 

menuts com el Partit Regional Cantabre (PRC) o el Partit de la Rioja (PR) s’ han fet en la presidencia 

de les seues respectives comunitats arran de pactar. De totes estes forces cal prendre eixemple. El 

valencianisme no deu ser conformiste sino que deu aspirar sempre a lo maxim i a l’ excelencia com a 

poc.  

67) Es debat sobre si el tema de la llengua de cobrar una major importancia o si deu passar a segon plano 

perque <<la gent està farta de conflictes esterils>>. Qui  diu aço ultim o es catalanufo o erra de bona 

fe.  

68) El de l’ independencia de l’ idioma deu ser el tema estrela del valencianisme politic. Cal fer d’ este 

tema una defensa fervorosa i apasionada i no una timorata. No es cert que el tema de la llengua no 

venga, sino que son els directius unionistes –ineptes ells- els qui no venen i els que no saben vendre-

la. 

69) Lo que tampoc es deu fer es caure en l’ erro de pensar que el valencianisme nomes ha de centrar-se 

en la llengua i que deu renunciar a tot lo demes. Aixo es com donar-li la rao a l’ ideolec Joan Fuster 

a l’ admetre que els valencians no mos podem regir per nosatres i que mos cal la tutela (catalana) de 

fora.  

70) El de la llengua no deu ser l’ unic tema del valencianisme politic. Hi ha gent a la que no li interessa 

eixe tema i no obstant es pot captar el seu vot a traves de l’ economia, la sanitat, l’ orde, la vivenda,  

etc. Vullc dir en tot aço que el valencianisme deu preocupar-se per arribar a totes les esferes de la 

vida.  

71) En el tema de la llengua s’ ha de ser coherent en lo que els valencianistes diguem defendre. Lo que 

no pot ser es que UV Alboraya use el catala, o que en les comarques del Sur UV use sols l’ espanyol, 

com si tinguera vergonya del Valencià. No parlem ya d’ escriure en un estil caotic i anarquic com fa 

el periodiste Baltasar Bueno.  Si nosatres no defenem les Normes d’ El Puig... ¿llavors qui ho ha de 

fer? 

72) Un bon metodo per a reforçar el Valencià es usar-lo sempre per a parlar en la gent (si es que esta mos 

enten), encara que mos conteste en un atre idioma. Si canviem d’ idioma en quant sentim una sola 

frase en espanyol, inmigrants i forasters mai es molestaran en deprendre un Valencià que no val per a 

res. No som els valencians els qui hem de parlar en espanyol per respecte als de fora sino que son els 

de fora els qui han de parlar-nos en Valencià per respecte a mosatros, que per algo estem en la nostra 

casa.   

73) El valencianisme deu usar el Valencià i l’ espanyol per a arribar a la gent –i l’ angles si cal, tambe!-. 

Cal tindre en conte que el 100% de valencians parla espanyol i que sols el 50% parla Valencià, per lo 

que fer un discurs etniciste no aprofitaria per a res. Cal promoure una discriminacio positiva cap al 

Valencià, pero respectant l’ espanyol. A mes, hi ha hispanoparlants que demostren amar a Valencia 
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mes que molts autonomenats valencianistes per lo que hui mes que mai, Valencia sera bilingüe o no 

sera.  

74) El valencianisme orbita massa en torn a Valencia capital. Pero val de poc puix el Cap i Casal es una 

urbs a on no hi ha valencians, nomes hi ha espanyols i equatorians, per tant es predicar en el desert. 

Llunt de centrar-nos tant en Valencia capital –es com tractar de fer valencianisme en Albacete- hem 

de centrar el discurs a les comarques i els pobles, a on la llengua i el sentiment valencians encara son 

forts.  

75) Fruit del centralisme de la capital, els valencians del restant de comarques es senten marginats.  Esta 

sensacio d’ abandonament -plenament justificada- es palpa en les comarques centrals i mes encara en 

les del Nort i Sur, lo qual fomenta el provincianisme i l’ odi a la capital. El valencianisme deu passar 

de centraliste a descentraliste, i buscar la seua força no tant en el Cap i Casal com en els pobles del 

païs.    

76) Es increïble pero l’ agenda del valencianisme politic la marquen forces alienes i antivalencianistes 

com son la periodista Maria Consuelo Reyna, i els diaris Las Provincias i Diario de Valencia.  

Guiar-se per esta classe de forces mostra la carencia d’ un proyecte solit, la demostracio de que per a 

la cupula de UV conta mes l’ opinio d’ un periodic antivalencià que la de les seues bases i sobretot 

un acte de profunda impecilitat, ya que en el fondo estos diaris tan sols desigen l’ aniquilament de 

UV.  

77) El nom del partit (Unio Valenciana) es una marca que ya no ven. Igual que feren Aliança Popular 

(AP) o Unitat del Poble Valencià (UPV), UV deu canviar la seua denominacio, pegar-se una llavada 

de cara i sobretot trencar en sa politica continuista de submissio al PP si es que preten remuntar el 

vol. 

78) Es un destarifo aixo de tindre una denominacio mutant i mutiforme que varia segons el lloc com es 

Unio, Unio Valenciana, Unio Comunitat Valenciana (UCV), Unio de Centro Lliberal (UCLL), etc. 

Tal es aixina que al final el votant no sap a qui està votant o si eixe partit es realment UV o si es un 

atre.  

79) El futur nom de UV deuria ser un que no diguera absolutament res al voltant de si es una ideologia o 

una atra (dretà, centriste, lliberaldemocrata, etc.) Si un partit te un nom molt definit conseguix que 

els electors que son contraris a eixa denominacio no el voten. Per contra si el nom es ambigu, pot 

arribar a mes gent. Per eixemple, el nom d’ Esquerra Unida (EU) de per si espanta als votants dretans 

pero el de Partit Popular (PP), un nom que no diu res, en principi no causa rebuig en els esquerrans 

puix eixe nom no definix obertament al PP com un partit de dretes (encara que ho siga) . I en un païs 

a on hi ha molts votants moderats i sense ideologia clara, un nom que no diga res pot atraure els seus 

vots. 

80) Encara que el nom del partit siga ambigu i no diga res, UV deu obeir a un programa i una ideologia 

clars.  

81) El nom del partit deu evitar la referencia toponimica (valencià, valenciana). En una societat com la 

nostra en que la poblacio se sent espanyola de manera aclaparadora i que veu mal els nacionalismes 
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no espanyols, cal un nom que no faça una referencia estricta a Valencia. Hui per hui Valencia no es 

com Catalunya o Euskadi a on l’ apelatiu <<catala>> o <<vasc>> dona vots. Aci l’ apelatiu 

<<valencià>> els lleva. I mes encara si tenim en conte el problema afegit que es els provincianismes 

en el Nort i Sur del païs. Per tant, s’ ha de fer politica valencianista baix una denominacio que no ho 

siga.    

82) El cap de UV deu ser serios, inteligent, pragmatic, honrat, un ardient orador que moga a la massa, un 

patriota que vele per interessos nacionals i no per particulars i un incorruptible que no es venga per 

res.  

83) Encara que el programa electoral de UV siga racional i eficient, el partit –i molt especialment el seu 

cap- deu enarbolar un discurs demagogic i populiste per a poder publicitar-se i creixer en reputacio i 

vots.  

84) Tots els partits valencianistes deurien unir-se en una gran coalicio valencianista de cara a eleccions. 

El que cadascu vaja pel seu cami sols aprofita per a dividir esforços i no per a sumar, que es lo que 

cal.  

85) L’ aportacio d’ Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) es positiva en tant que propugna un mes 

que necessari valencianisme d’ esquerres, com tambe ho es la de Nou Valencianisme (NV), en la 

mida de que pot forçar a UV a retornar a les seues esencies, i acabar en la seua sumisio al PP, al 

igual que el Partit Valencià Nacionaliste (PVN) forcà a Unitat del Poble Valencià (UPV) a pegar un 

gir. Inclus NV pot, si es fa en infraestructura i financiacio, convertir-se en un partit fort que 

substituixca a UV. A consequencia de les traicions de UV, no quedaria mes remei que començar de 

nou.  

86) El valencianisme deu colaborar en atres llengües minoritaries i amenaçades i sobretot deu esforçar-se 

en donar a coneixer la problematica llingüistica i l’ etnocidi que patix el nostre poble al restant del 

mon.  

87) Per a contrarrestar els perversos efectes de la manipulacio catalanufa a l’ escola, els pares tenen el 

deure moral d’ educar als seus fills des de casa fent-los saber que lo que li conten a l’ escola es fals, 

fent-los llegir a autors valencianistes, apuntant-los a cursos de Llengua i Cultura Valencianes, fent 

tot lo possible per a evitar que els chiquets estudien en la llinia en catala, etc. Per la seua part els 

chics deuen posar en l’ examen les mentires que el professor vol escoltar pero sense arribar a creure-

les.    

88) Front a l’ estat opressor i l’ injusticia de la justicia s’ ha d’ iniciar una campanya de desobediencia 

civil que pot incloure usar les Normes d’ El Puig, fer actes de protesta, manifestacions, folgues de 

fam, boicotejar els productes de Catalunya i els comerços de catalanufos, aprofitar qualsevol ocasio 

per a denunciar als mijos el cruel etnocidi, donar a coneixer el conflicte al mon, no pagar impostos, 

etc.  

89) El valencianisme deu ser un moviment d’ accio i no de reaccio. Estem acostumats a actuar <<al 

contraatac>>; sempre a l’ espera d’ una nova ofensa catalanufa per a tindre algo que dir. Hem de 
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dixar de ser un moviment que va a remolc del catalanisme i pensar que la millor defensa es un bon 

atac. 

90) Es vital promoure un canvi d’ image. Els valencianistes tenim l’ estigma de fascistes, d’ analfabets, 

etc. I els catalanufos tenen la vitola de progressistes, cults... Cal invertir els termens i fer vore que el 

valencianiste es algu heroic, un patriota que lluita per sa patria, una victima de l’ estat opressor i que 

el catalanufo es un catalanofasciste, un imperialiste neonazi, un ignorant que desconeix l’ historia, 

etc.  

91) No cal confondre l’ anticatalanisme en valencianisme; son dos realitats molt distintes. L’ ajuda dels 

anticatalanufos es util de cara a sumar forçes contra eixe enemic comu que es el catalanofascisme 

pero cal tindre ben clar que darrere d’ un anticatalanufo qui s’ amaga realment es un espanyoliste 

mes que una atra cosa. Actualment, l’ etapa de l’ anticatalanisme està mes que cremada. Es hora de 

fer autentic valencianisme. I qui entenga per valencianisme <<Falles, traques i bunyols>> que vote al 

PP.  

92) El valencianisme –politic i cultural- deu recorrer a lemes agressius i directes que no dixen indiferent 

a ningu. Els lemes suaus i descafeinats no aprofiten. El <<No mos fareu catalans>> usat pel GAV es 

excels. Es podien usar atres com <<Comunitat Valenciana o Catalunya del Sur? Tu decidixes!>>, 

etc.  

93) Cal tindre una major conexio en els mijos de comunicacio. La realitat ho confirma, no es prou en 

enviar notes de prensa, es fa necessari, enviar la nota de prensa i el mensager. Es dir, no val queixar-

se simplement del poc interes que demostren eixos mijos de comunicacio en les noticies generades 

des d’ UV, es necessari realisar una politica activa de donar-se a coneixer en la prensa, el carrer i el 

païs.  

94) Cal aplegar a la gent (que es la que vota al cap i a la fi) i cal aplegar ad ells a traves de colectius, 

moviments, associacions, grups... Hi ha que conectar-se en el dia a dia del ciutada i saber que l’ 

inquieta, qué vol... Pero si els directius de UV s’ atrincheren en un despaig tot lo dia no ho sabran 

mai.  

95) Es el deure de tot valencià lluitar per una Llengua Valenciana independent i per fer que els nostres 

fills hereden una patria millor que la nosatres hem heredat. Pero si som incapaços de combatre per la 

nostra terra, si mos rendim sense ni tan sols lluitar i entreguem la nostra nacio, Valencia, als qui la 

volen fer desapareixer dels llibres d’ historia com si mai haguera existit, en eixe cas que Deu s’ 

apiade de les nostres animes i que Deu mos perdone perque de segur que els nostres fills no ho faran 

mai.  

 

Repensar el valencianisme politic.   

 

Hui en dia les classiques ideologies democristiana i socialdemocrata han evolucionat tant que s’ han acostat 

fins a  configurar-ne uns nous espectres politic-socials que, si no trenquen en la tradicio, si que s’ allunten d’ 

ella. La veritat es que el mon ha canviat a passes ajagantades, en celeritat extrema. Fixem-nos en la decada de 
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1990 per eixemple.  A principis de deceni apenes hi havia inmigracio, els maltractaments eren <<coses de 

casa>>, hi havia una Guerra Freda que dividia al mon i la gent usava aquells pollosos Amstrad i Espectrum 

que per a poc servien. Sols deu anys despres, a finals de decada, Valencia es troba desbordada  per inmigrants, 

la violencia domestica es veu com un crim abominable, Estats Units i Russia –enemics atavics- s’ han aliat 

contra el terrorisme internacional i el poble fruix dels servicis de moderns computadors, internet i telefonia 

movil. Si, certament el mon alvança a passos de jagant pero no tots son conscients. Unio Valenciana (UV) 

està anclada en un conservadurisme inmovil que li impedix alvançar, la debilita i produïx fugues massives de 

vots. Hui en dia ya no es pot continuar apostant per eixa dreta classica de tota la vida (regionalisme, folklore, 

religio, etc.)  puix sols conduix a l’ extincio per ser anacronica i obsoleta. Fins i tot el Partit Popular (PP) ho 

sap.  Urgix la refundacio d’ UV que deu iniciar una serie de transformacions en les seues estructures que han 

de servir per modernisar-la, robustir-la, adeqüar-la als nous temps i convertir-la en una alternativa de govern 

real. A continuacio descric els canvis que cal introduir al partit si es que este vol guanyar unes eleccions algun 

dia.   

 

1) Un model de dretes en lo economic i d’ esquerres en lo social. El cap ultradretà Jean Marie Le Pen, del 

Front Nacional (FN), popularisà una frase que li valgue ser portada de tots els diaris i noticiers del mon: 

<<Soc de dretes en lo economic i d’ esquerres en lo social>>. En el seu cas es una falacia; es un brut fasciste 

tant en lo un com en lo atre, pero en qualsevol cas l’ idea està ahi i mereix ser aplicada. I aixo passa per que 

UV amplie sas mires i pense tambe en les classes obreres, en els marginats, en els colectius homosexuals, etc. 

Lo que resulta absurt es que UV s’ obstine per activa i per passiva per ser una especie de PP en chicotet 

perque si oferix lo mateix que ell, la gent sempre votarà abans al PP que a UV, puix per algo es molt mes 

gran.  

Hi ha molta gent totalment valencianista en quant al tema llingüistic es referix i que simpatisa en UV pero que 

no la vota perque <<es de dretes>>. Es per aixo per lo que preferixen votar pel Partit Socialiste del Païs 

Valencià (PSPV) o per Esquerra Unida (EU).  Si apostarem per un model economic dretà i burgues podriem 

captar a les elits i classes altes, als empresaris i fins i tot a l’ esglesia catolica, pero aixo no es prou. Per a que 

el valencianisme descolle com a  fenomen de masses i dixe de ser un guetto deu dirigir-se ab un mensage 

social esquerrà a les classes mijes i baixes, que, a mes, constituixen l’ arrolladora majoria social al nostre païs. 

Es incomprensible que no es realise una oferta atractiva cap a les classes obreres  o cap als homosexuals, dos 

comunitats valuosisimes en qualsevol societat civilisada encara que els carques no vullguen reconeixer-ho. 

Els obrers constituixen mes de la mitat dels votants i els homosexuals en torn al 20%. Mentres que a UV es 

pense que el poble valencià es compon de quatre millons d’ empresaris, el valencianisme no arribarà a uns 

atres sectors socials mes amplis i pels quals tambe s’ ha de mirar i servir puix tambe ells son valencians, es 

clar.   

Per tant, si el valencianisme articula un mensage politic de dretes en lo economic, UV creixerà a costa del PP, 

puix els empresaris valencians sempre tindran millor protegits els seus interessos en un govern que mire per l’ 

economia valenciana que no en un espanyol, que mos nega infraestructures i talla el creiximent. UV pot i deu 

convertir-se en un grup de pressio a nivell d’ Estat Espanyol per a defendre els interessos comercials del païs. 
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Pero tal oferta deu complementar-se un mensage esquerrà en lo social, ab politica social d’ avantguarda, lo 

que permetria que molts obrers als qui els agrada UV pero no la voten perque <<es de dretes>> decantaren el 

seu vot cap a la formacio valencianista, en clar detriment dels socialistes del PSPV i dels neocomunistes d’ 

EU.  

 

2) Gir al nacionalisme. Les joventuts valencianistes son cada dia mes i mes nacionalistes. Els mes majors 

parlen de comunitat, les noves generacions de païs, de nacio. Si UV patix a sovint una fuga de vots a favor del 

PP –en el que compartix un sector de votants conservadors, catolics i regionalistes que voten un partit o un 

atre- i per no fer una bona politica social dixa d’ captar vots dels esquerrans que finalment es decanten  cap al 

PSPV i EU, no podem passar per alt atre clavill de l’ embarcacio valencianista per a on es es perden votants: 

el nacionalisme. El Bloc Nacionaliste Valencià (BNV), sobretot des de que disfrassa el seu catalanisme 

posant-se una caraceta de valencianiste, capta millor el vot nacionaliste valencianiste que UV, que, a sovint, 

enarbola un  discurs que sona massa a regionaliste i a caduc: <<Som espanyols perque som valencians>>.  

Aixina veiem que valencianistes que no tenen les idees massa clares pero que saben que Valencia es nacio 

dixen de votar a UV <<perque es un partit regionaliste>> i se senten atrets pels cants de sirena del BNV dia a 

dia. Esta es una important fractura que es dona a la formacio unionista, que deuria prendre mides puix de no 

fer-ho pot acavar en l’ extincio: els jovens valencianistes son mes nacionalistes que atra cosa, renunciar al vot 

nacionaliste es renunciar a la joventut i per tant al futur, lo qual abocaria a UV a la seua desparicio el dia de 

dema.  

Pero no es tracta d’ apostar per un nacionalisme ranci, excluyent, marginador. Aixo no te futur; sols serviria 

per radicalisar mes la conciencia nacional d’ aquells que ya la tenen pero mai per a extendre-la entre el poble. 

Cal un nacionalisme integrador, capaç d’ expandir la sensibilitat valencianista fins i tot entre aquells que son 

hispanoparlants, lo qual podria fer-se utilisant tant l’ Idioma Valencià com l’ espanyol per a atraure a la gent. 

Es tracta de fer que tant hispanoparlants com valenciaparlants se senten nomes valencians o valencians abans 

que espanyols en tot cas, de que la societat veja en la Llengua Valenciana un instrument de prestigi i cultura, 

fer sentir a tots els ciutadans que Valencia es una nacio –no una mera regio- i que hem de velar pels nostres 

interessos abans que pels de l’ Estat. Es tracta en definitiva de pensar menys en Espanya i mes en Valencia; si 

no defenem lo nostre ningu de fora ho defendrà. Per tant els valencians primer i el restant despres. Aixina deu 

ser. No sé si mes que nacionalisme caldria parlar mes correctament de patriotisme o valencianisme pur, mes 

be. 

Tot aço que sembla tan dificil de dur a la practica no ho es tant. De fet es el model de Convergencia i Unio 

(CIU). Un partit que, com el seu propi nom indica, aglutina la convergencia de diversos models i que encarna 

l’ unio, en este cas, la dels catalans. CIU es una formacio de dretes en lo economic, que seduix a la burguesia, 

pero tambe d’ esquerres en lo social, per lo que capta el vot dels ciutadans d’ a peu, te una ala autonomista 

que atrau als votants constitucionalistes i moderats, i una atra nacionalista, que arrossega als independentistes. 

En qualsevol cas, CIU considera que Catalunya es una nacio i priorisa els interessos del seu païs sobre tot lo 

demes, per ad ells Catalunya es lo primer i Espanya passa a un segon pla. Si conseguirem que UV apostara 

pel model convergent i descollara en un futur com un fenomen de masses que governara Valencia durant dos 
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decades consecutives es podria recuperar el temps perdut. I que ningu s’ equivoque; yo no aposte pel model 

CIU en el fondo (que es d’ un catalanisme ranci) pero si en la forma d’ aglutinar sensibilitats diverses i de fer 

païs.  Tambe m’ agrada el model de Coalicio Canaria (CC), una formacio rebosant ella de trellat i sentit comu. 

Lo que no conve es apostar per models radicals com el del Partit Nacionaliste Vasc (PNV), l’ extinta Batasuna 

o el Bloc Nacionaliste Gallec (BNG), que no s’ acaven d’ adequar a les necessitats i a la sensibilitat del nostre 

poble.  

 

3) Democracia directa. Imagina que vas a una sabateria per a comprar-te unes sabates. Busques entre el 

genero, trobes unes que t’ agraden, les pagues i te’n vas a ta casa. Al dia següent tornes a la sabateria, li dius 

que el calçat que t’ han venut estava defectuos, que s’ ha descolat la sola, i que, com es natural, vols que et 

tornen els diners. ¿T’ imagines que et contestara el botiguer: <<Puix te fots, haver anat a comprar a una atra 

tenda>>? ¡Quina impotencia, quina frustracio, quin ridicul! ¡Aço seria un atrac, un furt, una injusticia, un 

abus!  

Algo semblant ocorre en la politica. Un partit et promet que farà blanc, el votes convençut de que cumplirà, al 

poc fa negre i quan li reclames pel flagrant atrac et respon: <<Haver anat a comprar a una atra tenda>>. Cada 

volta mes, es dona un cansanci entre els electors, que aposten per l’ abstencio o el vot en blanc perque saben 

que el seu vot no servix per a res, que a pesar de les promeses els politics acavaran fent lo que els vinga en 

gana.  Cada volta que arriben les eleccions autonomiques un millo de valencians es decanta per l’ abstencio. 

Un millo de votants es just la sifra que cal a UV per a vencer uns comicis autonomics en majoria absoluta. Si 

es aixina ¿per que no s’ oferta algo que seduïxca ad este ampli sector poblacional tan defraudat en el sistema? 

UV no pot derrotar a les grans moles politiques competint en les seues mateixes armes. No te res a fer puix la 

gent preferirà a PP o PSPV per allo del vot util. Per a guanyar, cal oferir algo distint a lo que oferix tot lo 

mon. 

Yo, que soc un democrata convençut que pensa que la soberania nacional deu recaure en el poble i no en el 

govern de torn –siga este de l’ ideologia que siga- i que els politics estan per a servir a la gent i no la gent per 

a servir als politics, em declare admirador i partidari de la democracia directa, el sistema politic suïs. Si s’ 

explica be, la democracia directa pot ser l’ oferta definitiva per a captar eixe millo de ciutadans desencantats, 

lo que els faria tornar a creure en el sistema, confiar en UV i catapultar al valencianisme politic al poder. El 

poble passa de votar perque sap que no servix per a res, pero si hi existira un nou sistema en que fora la gent 

la que de veritat tinguera sempre l’ ultima paraula a l’ hora de decidir quines lleis accepta i quines rebuja i que 

es donara una garantia de que el govern mai podria llegislar en contra de la voluntat popular ni promulgar-ne 

lleis antidemocratiques, la ciutadania s’ ilusionaria de nou. I eixe proyecte ilusionant deu vindre de la ma de 

UV.   

I per descontat el model suïs mos vacunaria contra que un govern –ni tan sols en majoria absoluta- 

imponguera per la força el catala al nostre païs puix el poble valencià li pararia els peus ab un referendum. Si 

seguim l’ eixemple de Suïssa, construïm un sistema de democracia directa i autentica llibertat a Valencia, li 

arrebatem d’ una volta per totes la soberania als governants (son ells qui de facto l’ ostenten) i li la entreguem 
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a la ciutadania, el glorios poble valencià es convertiria en el millor guardià que l’ idioma puga haver tingut 

mai.  

 

Lo bo d’ Unio Valenciana es que te un potencial vastissim per explotar. No es –o no deuria ser- com uns atres 

partits que es circunscriuen a un sector social concret i menyspreen als atres. Torne a insistir; no deuria ser. 

Per la seua idiosincrasia, UV es una formacio capaç d’ aglutinar votants de totes les sensibilitats; de dretes, d’ 

esquerres, de centro, de dalt, de baix, regionalistes, federalistes, nacionalistes, independentistes, etc. En tots hi 

pot haver un nexe d’ unio: la valenciania. Este potencial desaprofitat fa d’ UV un jagant dorment. Despertem-

lo! 

 
De dretes en lo economic i d’ esquerres en lo social.  

 

A sovint s’ associa progressisme en esquerra i conservadurisme en dreta. I normalment es aixina perque la 

primera busca una societat mes igualitaria i justa mentres que la segona opta per mantindre els privilegis de l’ 

elit. Ara be, s’ han de fer matissacions perque existix una <<dreta progressista>> que estimula el progrés d’ 

un estat a traves de l’ inversio i el capitalisme, construïnt les infraestructures necessaries per a modernisar el 

païs i creant puestos de treball, com tambe existix una <<esquerra conservadora>> temerosa ella de qualsevol 

tipo de canvi. Es el cas per eixemple dels neocomunistes i molt especialment dels ecologistes. Eixa gent que 

hui diu que no al Tren d’ Alta Velocitat (TAV) o al Pla Hidrologic Nacional (PHN) es la mateixa que en el 

seu dia asegurava que l’ automovil era un artefacte del dimoni o la que deia que inocular algo artificial com 

les vacunes en un organisme natural com puga ser el cos huma havia de resultar, forçosament, antinatural i 

roïn.  

Tant la dreta com l’ esquerra tenen algo de progressisme. En general, la dreta es progressista en lo economic 

pero retrograda en lo social i l’ esquerra es progressista en lo social pero retrograda en lo economic. La dreta 

vela per la llibertat per als empresaris pero odia la llibertat de la societat civil i mes encara la dels pobles. Per 

a la dreta està molt be que la burguesia comercie sense obstaculs innecesaris pero si els obrers es manifesten 

pels seus drets, s’ ordena a la policia que traga les seus porres i carregue contra ells. En quant a l’ esquerra, es 

cert que vela pels drets civils i el benestar la societat, per eixemple reclamant que els homosexuals puguen 

casar-se i adoptar, pero aposta per formules economiques aberrants que perillen les inversions, que espanten 

als empresaris i que son un desgavell per a qui sapia un poc d’ economia. Prova d’ aixo es el comunisme, a on 

un burocrata que mai ha comprat pomes dictamina des d’ un despaig a quin preu s’ han de vendre en tot el 

païs.  

Que es el progressime? Per progrés pot entendre’s la democracia directa, l’ igualtat dels sexes o la justicia 

social pero tambe la bomba atomica o l’ abort. Que es el conservadurisme? Per conservar pot entendre’s 

llançar cabres des de lo alt dels campanaris o aprofundir encara mes en les desigualtats entre rics i pobres, 

pero tambe preservar el nostre patrimoni historic i cultural, asegurar la propietat privada o el compromis ab 

Crist. Vullc dir en tot aço que lo de la dreta i l’ esquerra es algo molt relatiu, que de la mateixa forma que hi 

ha rics d’ esquerres (l’ anomenada esquerra caviar) o pobres de dreta (els coneguts com obrers de dretes), 
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tambe els conceptes de progressisme i conservadurisme son massa difusos com per a no barrejar-se entre si. I 

es que, en una era de tanta confusio ideologica com es el que vivim, el conservadurisme (o el progressisme) 

no es algo que haja de ser necessariament bo o necessariament roïn. Depen del punt concret que es toque, mes 

be.   

El progrés pot ser un gran alvanç pero tambe un retroces en alguns casos. En quant a les tradicions n’ hi ha  de 

moltes que per tan ridicules i absurdes deurien ser erradicades pero atres que son valuoses i cal conservar. El 

valencianisme politic deu quedar-se en lo millor de cada casa i ser de dretes en lo economic i d’ esquerres en 

lo social. No es algo ni molt manco incompatible. Es pot fer una politica d’ esquerres en lo social (proteccio 

de dones maltractades, llegalisacio de drogues, etc.), lo qual no es ni molt manco excluyent de ser de dretes en 

lo economic (construïr les infraestructures necessaries, atraure inversions empresarials que donen treball, etc.) 

Lo que mai aprovaré es eixa conducta reaccionaria i cavernicola de molts democristians (el franquisme va ser 

bo, els homosexuals son malalts...) ni la conducta inmadura i surrealista de molts socialdemocrates d’ estar en 

contra de qualsevol tipo d’ inversio o infraestructura que puga comportar un alvanç economic i material per al 

païs.  

 

El patriotisme valencià.  

 

El valencianisme deu fonamentar-se en el patriotisme i no en el nacionalisme. El patriotisme es amar la teua 

patria, defendre les teus senyes d’ identitat, enorgullir-te de lo que eres. Es un sentiment molt noble en el que 

el patriota ama tant a sa terra que antepon l’ interes de la patria al seu propi. Pero el nacionalisme es el costat 

mesqui del patriotisme, l’ atra cara de la moneda. El nacionalisme no pot existir si no es sobre la base de l’ odi 

a atra nacio i es el causant de totes les guerres. Mos hem d’ anar acostumant a parlar de patriotisme valencià i 

no de nacionalisme. Que el sentiment nacional valencià que ara identifiquem com a nacionalisme derive en 

patriotisme, sigam patriotes valencians, que la nostra patria siga Valencia i no Catalunya, Espanya o qualsevol 

atra.  

El patriotisme valencià ha d’ estar per damunt de la llengua. Les Normes d’ El Puig les coneix molt poca gent. 

Nomes la mitat de la poblacio valenciana (es dir, dos millons sobre quatre possibles) parla el Valencià.  Hem 

de fer servir tant l’ idioma espanyol com el Valencià per tal d’ expandir la valenciania en la nostra societat. El 

valencianisme ha de semblar-se un poc al nacionalisme escoces o al vasc a on per damunt dels idiomes propis 

(gaelic, lallans, euskera) prima el sentiment de pertanyença a una comunitat (l’ escocesa i la vasca). Aixina, 

apelant al sentiment, podriem captar a gent hispanoparlant –vital per a que el valencianisme passe del 

moviment minoritari que es a un fenomen de masses, puix  la majoria del poble parla en espanyol, vullgam o 

no-.  

A mes, la qüestio de la normativa es secundaria, lo unic realment important i innegociable es l’ independencia 

de la llengua, que el Valencià siga reconegut internacional i cientificament, i sobretot oficialment a l’ Estatut 

–sense ambigüetats- com un idioma  independent i no com un dialecte o varietat llingüistica. Cal tindre en 

conte que les Normes d’ El Puig, encara que son excelses, no son les primeres que hem utilisat. Yo firmaria 

ya un Valencià independent encara que funcionara en Normes del 32. Crec que les Normes d’ El Puig son les 
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mes adeqüades i perfectes, pero si en una negociacio s’ haguera de renunciar a algo i calguera acceptar una 

atra normativa yo ho faria. Ya hauria temps per a valencianisar mes la norma o fins i tot de canviar-la mes 

avant-.  

Els catalanufos volen fer valer eixe apotegma que ressa que una mentira repetida moltes voltes acaba 

convertint-se en una veritat. No podem permetre que continuen indundant els llibres de falsetats historiques 

com la Confederacio Catalano-Aragonesa, el Païs Valencià, els Països Catalans, Principat de Catalunya, etc. 

¿Qué passarà quan al futur, en el segle XXV per eixemple la gent consulte els llibres d’ historia? Es trobarà 

els documents ple de mentires i invencions com que el Valencià es un dialecte del catala. Ya es parla hui de 

<<Regne Migeval de Catalunya>> i, si no fem res, el Regne de Valencia mai haura existit. Cal lluitar contra 

aixo. Es la nostra obligacio, la de tot lo mon en dos dits de front i de dignitat, denunciar per a evitar este gran 

frau. 

Cal ofrenar menys glories a Espanya i pensar mes en mosatros mateixos puix si som un poble humillat es per 

sentir-nos molt espanyols i molt poc valencians. Ser, lo que es ser, nacionalment, cal que sigam valencians. Si 

despres estem espanyols o europeus o lo que siga es ya un tema secundari per a mi, sempre, es clar, que eixa 

realitat espanyola o europea siga compatible en la nostra esencia valenciana. A mi no m’ importa massa que el 

meu estat es siga A, B, C o D sempre que este respecte a la nacio de Valencia. Pero no podem estar disposts a 

estar espanyols si aixo mos impedix ser valencians i Espanya es un estat que humilla constantment al nostre 

poble. O els valencians passem a ser uns ciutadans de primera categoria en Espanya o no vullc estar dins d’ 

ella.  
 

¿Independentisme o federalisme?  

 

Odie el nacionalisme; es el costat mesqui del patriotisme. Patriotisme es amar ta patria, sentir-te orgullos de lo 

que eres, defendre sempre al maxim els interessos, la cultura i els simbols d’ identitat propis del poble i del 

païs. Aixo es noble. Tal es aixina que em declare obertament patriota; no m’ importaria morir per Valencia. 

Pero el nacionalisme te una palesa componenda de racisme, de fanatisme, d’ exclusio. El nacionalisme s’ 

alimenta del victimisme i d’ un enemic extern al que odiar, combatre i destruir. El nacionalisme es pensar que 

el teu païs es el millor del mon i que aixo et dona dret a chafar, aplastar i humiliar als atres pobles. Si despres 

de dos Guerres Mundials encara hi ha algu que presumixca de nacionaliste es que l’ humanitat no ha depres 

res.   

Una cosa ben distinta es l’ independentisme, el qual no ha d’ anar necessariament de la ma del nacionalisme, 

en el sentit de que per a construir un estat independent no cal recorrer obligatoriament a la xenofobia. L’ idea 

de tindre un Estat Valencià independent d’ Espanya es bonica pero tambe es massa romantica i decimononica, 

per no dir dificil, inviable i poc rendible. A final del dia, un païs menut te poques oportunitats de sobreviure 

front als mes grans, per lo que la colonisacio economica, politica i cultural sol ser el seu desti. Aixina i tot un 

païs, encara que siga menut, pot destacar i molt en cultura i prosperitat. Uruguai, Portugal, Països Baixos, 

Suïssa, Dinamarca, Islandia o Kuwait son nomes alguns eixemples de països menuts que han arribat a ser 

grans.   
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Pero lo ben cert es que es que l’ independencia politica, encara que comportaria ventajes notables, resulta 

dificil de dur a la practica (encara que <<dificil>> no significa <<impossible>>). Pero sigam realistes, com 

diria el lliterat Honoré de Balzac, i pensem una cosa: si el Quebec no s’ independisa de Canada, si Kollasuyo 

no s’ independisa de Bolivia, si Euskadi no s’ independisa d’ Espanya, si Corcega no s’ independisa de 

França, si Escocia no s’ independisa de la Gran Bretanya, si el Kurdistan no s’ independisa de l’ Iraq, ¿qué 

mos fa pensar que el poble valencià sera distint? A Valencia hi ha un alt numero d’ inmigrants espanyols que 

no estan per la ruptura d’ Espanya per lo que l’ independencia politica em pareix un proyecte utopic hui per 

hui.   

Pero l’ independencia es una reivindicacio a la que no deu renunciar el valencianisme, puix encara que no es 

fera mai realitat, serviria com a mida de pressio per a obtindre un idioma independent, un major autogovern, 

etc. Es aixo de que si demanes el braç t’ acaben donant la ma, per tant quant mes exigim mes traurem, clar. 

Entenc perfectament que hi haja una incomoditat creixent per part de la joventut valenciana i valencianista 

puix els valencians no acabem de trobar l’ encaixament adequat dins del conjunt d’ Espanya. Entenc que cada 

volta hi haja mes jovens que lleven de l’ Himne el <<Per a ofrenar noves glories a Espanya...>> per a posar 

<<Tots baix dels plecs de la nostra Senyera...>> Es normal en el tracte cruel que els valencians rebem dia a 

dia.  

Aixina i tot no cal fer un discurs massa radical i excluyent –es dir, no cal caure en el nacionalisme- puix no te 

futur. Sols serviria per a radicalisar la consciencia nacional valenciana de qui ya la te pero no per a expandir-

la com a fenomen de masses. M’ agrada el model de Convergencia i Unio (CiU) i el de Coalicio Canaria 

(CC). Interessant es tambe el fenomen del vasquisme: dels dos millons de vascs nomes mig millo parla el 

vasc; lo qual no obsta per a que mes de la mitat de la poblacio vote per formacions vasquistes. Recorda un poc 

el cas escoces. Escocia es l’ unic païs del mon que conta en tres llengües propies (gaelic escoces, manes i 

lallans) i cap d’ elles es l’ oficial, que es l’ angles. Pese a tot el sentiment d’ identitat  nacional es molt gran 

alli.   

Als valencians no mos interessa un patriotisme com el gallec que es preocupe sols per l’ idioma ni tampoc un 

model que no es preocupe gens com l’ escoces. Llunt dels extrems, cal apostar per un moviment tan mixt com 

be ho puga ser la propia societat: es deu apelar a la Llengua i la cultura per a captar als valenciaparlants i 

apelar mes als sentiments, l’ identitat i les emocions per a captar als hispanoparlants. El valencianisme deu 

optar per un discurs ampli i obert, que seduixca als valencians hispanoparlants que se senten valencians 

(encara que no dominen la llengua) i no centrar-se sols en la cultura sino velar per tot. El de la llengua ha de 

ser el <<tema estrela>> del valencianisme pero mai l’ unic: tambe interessa la vivenda, l’ orde, l’ economia, 

etc.  

Em declare federaliste. Crec en la republica federal, o almenys d’ una monarquia federal (el futur d’ Espanya) 

puix agilisa la burocracia i permet que cada poble resolga els seus propis assunts. Ningu coneix els problemes 

dels valencians millor que els propis valencians, per tant mos cal un autogovern lo mes ampli i extrem 

possible puix Valencia es un poble bisc, en un ull mirant a Madrit i en l’ atre a Barcelona, sempre a l’ espera 

d’ ordes. Una Espanya federal otorgaria als valencians Constitucio i Furs propis. Aposte pel federalisme i pel 

model suïs: democracia directa i republica federal. D’ atra banda, un Estat Lliure Associat –lo ideal per al 
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païs- no trencaria l’ unitat d’ Espanya i al temps mos donaria el grau d’ autogovern i l’ estatus de nacio que 

cal.  

Cal reactivar la consciencia nacional, recuperar de nou la valencianitat perduda. El Comte-Duc d’ Olivares 

va dir en el seu dia: <<En els valencians fare lo que yo vullga, en els aragonesos lo que podre, en els catalans 

lo que ells vullguen>>. Segles despres, el valencià continúa sent un poble sumis, obedient i borreguil que a tot 

diu que si, que acacha el cap davant lo que diuen des de la Meseta encara que lo que diguen es que no som 

res. Madrit no es millor que Barcelona. Si Catalunya mos tutela, colonisa, sodomisa i fa de mosatros lo que 

vol es en connivencia del Govern Central. Des de Madrit es fa mes imperalisme catala que des de Catalunya; 

el problema es que en Valencia sols protestem si el catala prové de Catalunya, pero mai si prové d’ un atre 

lloc.  

Si no atenyem una independencia politica, es dir si no podem dotar d’ un estat propi a la nacio que sense 

dubte som, cal convertir-nos llavors en un païs dins d’ un païs a l’ estil de Puerto Rico dins d’ Estats Units o 

Quebec dins de Canada. Els quebequesos s’ enorgullixen de lo que son, pensen en els seus interessos abans 

que en els de Canada, desprenen un sentiment i un sentit de l’ identitat molt forts que permeten a qualsevol 

situar el Quebec en un mapamundi. Un quebeques pot viajar a qualsevol estat del mon, dir que prové del 

Quebec i la gent sap inmediatament d’ a on ve. Cal un model aixina; que quan digam que venim de l’ Estat 

Valencià tots sapien d’ on venim. Es hora de ficar-nos en peu, de dir no a l’ injusticia, de fer sentir la nostra 

veu! 

Patriotisme, nacionalisme, regionalisme, independentisme, federalisme... Son moltes i molt complexes les 

formules politiques que els valencians podem utilisar per a reconstruir politica, social i culturalment el païs. 

Totes elles son valides pero secundaries puix lo prioritari es revalencianisar al poble. Com ho fem no importa 

tant. Pense que hem de seguir l’ eixemple del religios Martin Luther King, qui sabia que l’ autentica guerra 

no estava al Vietnam sino dins dels Estats Units, no era una guerra militar sino una pels drets humans. Ell 

sabia que la solucio era pressionar a Estats Units per a que reconeguera als negres iguals que els blancs en 

drets i obligacions. I si no puc ser un <<espanyol>> de primera, no vullc ser espanyol. O ciutada de primera o 

res.  

Em sent com aquell atleta estadounidenc que guanyà una medalla d’ or en els Jocs Olimpics per al seu païs, i 

al retornar a Estats Units, tirà a entrar a un bar a prendre’s una copa i li negaren el pas per ser negre. Tanta fon 

la rabia que li entrà que llançà al riu la medalla d’ or que havia conquistat. ¿De que em val donar lo millor de 

mi a un estat com Espanya que m’ odia i em menysprea nomes per ser lo que soc (valencià), a un estat ingrat 

que no es vol enrecordar de lo moltissim que hem aportat els valencians a lo llarc de l’ historia a Espanya? Els 

valencians som els <<negres>> d’ Espanya i cal protestar en formea fins que mos tracten com a blancs. Que 

mos allumene el saber d’ un home com King. Cal que tots els valencians sigam el seu eixemple hui mes que 

mai.  

 

L’importancia de tindre un estat propi.  
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Certament el concepte nacio es massa ambigu i massa plural com per a otorgar-li una unica significacio. D’ 

una banda una nacio es en el sentit cultural un poble o etnia i en el sentit politic un estat. Els valencians som 

una nacio –d’ aixo no hi ha dubte- pero la pregunta es ¿cal dotar d’ un estat propi a la nacio que per descomtat 

som? Per a mi es mes important la gent que la politica, els drets del poble als monumentals proyectes utopics. 

En qualsevol cas cal fixar-se en que si alguns pobles parlen llengües (oficialment reconegudes com a tals) i no 

mers dialectes es per haver-se dotat d’ uns estats independents que aposten per la cultura propia. Si Islandia 

fora de Noruega o Luxemburc d’ Alemanya l’ islandenc i el luxemburgues sols serien  dialectes. I es segur 

que si Occitania, Bretanya i Corcega foren estats independents conservarien millor la seua cultura. A voltes,  

tindre un estat on no se siga una minoria etnica es l’ unic modo de preservar l’ identitat d’ un poble, l’ unic 

cami.  

D’ atra banda, quan dos pobles tenen idiomes germans pero conformen regions d’ estats distints tambe tenen 

mes possibilitats de diferenciar oficialment les seues parles que si abdos pertaneyeren al mateix estat. Si 

Galicia pertanyera a Portugal o Catalunya a França quasi en tota seguretat el gallec sería oficialment un 

dialecte del portugues i el catala un dialecte de l’ occita. La cultura va intimament lligada a la politica i a 

voltes sols un estat independent pot preservar-la. Tant es aixina que fent una analogia orteguiana podriem dir 

que <<la llengua es la llengua i les seues circuntancies>>. Si els valencians podem conseguir ser un poble al 

qual es respecte plenament tots els seus drets (politics, culturals, economics...) dins d’ Espanya o inclus goje 

d’ una possicio de privilegi al conjunt de l’ estat, tot be. Si no es possible aixo llavors caldrà reclamar un estat 

propi independent. Encara que eixa es una possibilitat extrema, em sembla. L’ ultima opcio si tot lo demes 

falla. 
  
El perfil del cap valencianiste. 

 

Als ultims anys hi hagut diversos guies que, des de la dreta o l’ esquerra, des de la llum o des de les ombres, 

m’ han asombrat pel seu vast pes intelectual –algo inusual en els politics mes jovens- o pel seu convenciment 

i fe inamovibles a l’ hora de defendre sos ideals, encara que yo els compartira o no. Parle d’ Alfonso Guerra, 

Javier Rojo, Paco Blasco, Rafel Blasco, Jordi Pujol, Nelson Mandela, Al Gore, Umberto Bossi, Helmut 

Kohl... Cap d’ ells es perfecte i de fet a molts els salpicà la corrupcio pero no dixen de ser politics nats. Pero 

per desgracia, els paladins valencianistes no han sabut estar a l’ altura mai, ni per intelecte ni molt manco per 

fe els seus ideals... Ni Vicent González Lizondo ni Hector Villalba ni Josep Maria Chiquillo han donat la 

talla.  

El cap deu ser democrata, serios, inteligent, honrat, un patriota que pense en els interessos  de Valencia i no 

en els d’ ell, que no subordine els interessos de Valencia a cap ciutat, regio, nacio o institucio del mon, algu 

recte, integre, incorruptible, una persona de paraula, un adalit de la justicia, un paladi de la moral que emeta 

un discurs moderat en el fondo pero ben radical i populiste en les formes dirigit a tots els valencians i no sols 

als valencianistes. Deu tindre un carisma arrollador per a arribar a la massa, ser un bon gestor i un bon orador. 

Ha de ser algu extremadament inteligent i pragmatic que oferixca solucions reals a problemes reals. Deuria fer 
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una politica de dretes en lo economic i d’ esquerres en lo social i estar ben compromes en els mes debils i en 

Deu.   

 

¿Moderacio o populisme? 

 

A l’ hora d’ evaluar les possibilitats de Unio Valenciana (UV), hi ha qui pensa, com el psicolec Jesualt 

Masià, que el valencianisme sols pot aspirar a ser una minoria influient –com la comunitat jueua en Estats 

Units-. Yo sostinc la tesi de que UV pot creixer fins al punt de guanyar unes eleccions per majoria absoluta 

(una atra cosa es que ho conseguixca o no). Es mes, en la decepcio del (antidemocratic) sistema democratic, 

hui una nova ornada de partits antisistema qüestionen l’ hegemonia electoral dels partits tradicionals en mig 

mon.  

En America Llatina hem contemplat com en molts poquets anys partits politics que eren microscopics han 

acabat guanyant unes eleccions i governant un estat. Bon eixemple d’ aixo son el Moviment Quinta Republica 

(MVR) del president de Veneçuela, Hugo Chávez, la Societat Patriotica 21 de Giner el president d’ Equador, 

Lucío Gutiérrez o el Partit dels Treballadors (PT) del president de Brasil, Lula da Silva. A pesar de no 

contar en grans mijos financers ni mediatics, el populisme els ha conduit a la victoria. Es algo molt tradicional 

alli.  

En Europa tambe han creixcut com la bromera grups que desafien als partits de tota la vida, pero en este cas 

son formacions d’ una clara tendencia xenofoba. Famosos son el Front Nacional (FN) de Jean Marie Le Pen, 

el Partit Lliberal (PL) de Jörg Hayder, la Llista de Fortuyn de Pim Fortuyn. Lo ben cert es que mes alla de 

tota ideologia –per molt repugnant que mos puga pareixer esta- cal fixar-nos en estos grups. Son partits del 

quals Unio Valenciana hauria de deprendre, no tant en el fondo pero si en la forma, la qual els conduix a l’ 

exit.  

Tambe al cas d’ Espanya hi ha casos de populisme. Possiblement el mes destacat es el de Convergencia i 

Unio (CIU), un grup que s’ ha mantengut en el poder durant mes de dos decenis gracies al carisma arrollador 

del president catala, Jordi caboteta Pujol. La propia UV colli sos millors resultats electorals quan el seu cap 

era Vicent González Lizondo, un populiste nat capaç d’ espectaculars campanyes de protesta com la de 1982 

en que consegui que les Falles es cremaren ben entrada la matinada per a reivindicar la llengua a l’ Estatut del 

païs.  

Pero ultimament UV ha apostat per un cami de moderacio, politicament correcte, que no seduix a ningu. UV, 

definint-se oficialment com partit de centro (el centro politic no existix) es mostra com un grup descafeinat 

que te por fins i tot de reivindicar l’ independencia del Valencià, relegant el tema a la condicio de menor. El 

pijors resultats electorals de l’ historia de UV coincidixen en una epoca en la que el partit ha apostat per ser un 

clon del Partido Popular (PP) i ha renunciat a la seua identitat. Prou de moderacio, cal un retorn al populisme 

ya!  

Hi ha un sector de votants que te les idees molt clares i no canvia mai el seu vot, pero n’ hi ha d’ atre indecis, 

que depen de les circunstancies vota a un o un atre. UV no deu dirigir-se nomes al classic electorat 
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conservador sino que, a traves del populisme, deu creixer tambe a costa dels partits d’ esquerres. El Partido 

Popular, en sas politiques socials, ha absorbit part de l’ electorat socialiste i el Front Nacional creix a costa de 

l’ esquerra. El discurs populiste i demagogic es un recurs llegitim i necessari per a que el valencianisme capte 

vots.     

 

El quart poder.   
 
 
Un dels grans problemes del valencianisme es que no dispon d’ una infraestructura mediatica favorable. La 

divisio del païs en provincies ha dificultat que quallen els mijos de comunicacio a nivell nacional. Dels diaris 

–quasi tots provincials- es contava en l’ ajuda de Las Provincias, que sempre jugà a la doble baralla i que per 

fi es va descobrir que realment estava del costat del Partido Popular (PP) i que mai havia segut valencianiste. 

I la dependencia de la periodista Maria Consuelo Reyna fon tan gran que la estretegia i l’ agenda d’ Unio 

Valenciana (UV) la marcaven dos diaris espanyolistes com Las Provincias primer i Diario de Valencia, mes 

tart.  

A nivell audiovisual, els distints governs han usat Radio Televisio Valenciana (RTTV) per cobrir en un gran 

mant de silenci l’ existencia del conflicte llingüistic, d’ UV i fins i tot del valencianisme, validant la premisa 

de que lo que no eix en la tele no existix.  D’ entre les radios i televisions locals i regionals s’ ha contat en el 

tracte favorable d’ alguns (pocs) mijos de comunicacio com ara Canal 13, Radio Luz o la 97.7. Pero lo cert es 

que els mijos autenticament valencianistes (com ara El Palleter, Lluna Digital, Lletraferit, Cresol o Som), a 

pesar del seu inmens merit, conten en una audiencia escasa i van mes destinats al consum intern que una atra 

cosa.   

Sería molt important contar en mig de comunicacio de masses propiament dit. A menys que Las Provincias 

torne a recolzar, encara que secundariament, el valencianisme politic i cultural –no ho descartaria yo-, cal 

algun mig valencianiste (en espanyol i/o en Valencià). Sé que els recursos economics son prou escasos pero 

es podria fer un diari digital tipo Panorama Actual o un semanari en paper (d’ ambit nacional) que fora d’ 

analisi i interpretacio de l’ actualitat (La estrella) o de periodisme d’ investigacio (Tiempo, Época, Cambio 

16) o que combine bons reportages i sensacionalisme (Interviú), pero hem d’ arribar a les masses a qualsevol 

preu.   

 

Campanya d’ image.   

 

Les coses no nomes son lo que son sino tambe lo que pareixen que son. Als valencianistes mos perseguix una 

serie d’ estigmes com el de que som fascistes, analfabets i crispadors mentres que els catalanufos s’ han sabut 

crear una image de progressistes, moderns, cults... Tal es aixina que molta gent –curta, obviament- identifica 

el catala en l’ esquerra i el Valencià en la dreta. Resulta fonamental elaborar una campanya d’ image en la que 

es puguen invertir estos termens i els valencianistes mos llevem els estigmes i comencem a penjar-se-los ad 

ells. Els valencianistes deuen ser vists com personages heroics, patriotes que lluiten per la seua terra, victimes 

d’ un estat opressor i injust, persones cultes i ilustrades, etc. Als catalanufos cal crear-los l’ image de que son 
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uns imperialistes neonazis, faches, anexionistes llingüistics, ignorants que reescriuen l’ historia, etc. Es tracta 

de que cada dia mes el fet de ser catalanufo siga una vergonya i que estiga mes mal vist de lo que puga estar 

ara. 

 
Operacio <<Obri els ulls>>. 

 

¿Com es pot esperar que el poble valencià reaccione contra el catalanisme si ni tan sols es conscient de que el 

<<valencià>> oficial es, en realitat, catala? La majoria de valencians voten a partits catalanufos sense saber 

que ho son i els jovens estudien el <<valencià>> confiats de que realment es aixo. Per a trencar el mant de 

silenci que vol ocultar l’ existencia mateixa del conflicte llingüistic i inclus del valencianisme calen formules 

mes originals que les d’ omplir de tanques publicitaries els carrers quan venen eleccions o la d’ inaugurar una 

seu de Lo Rat Penat (LRP) i no fer absolutament res per donar a coneixer l’ institucio ni explicar que es lo que 

fa.    

El valencianisme es un moviment molt tancat, un gueto, potser per sa tradicio elitista i burguesa de dirigir-se a 

una minoria selecta i menysprear a un poble, que per mes incult i ignorant siga, no dixa de ser el nostre poble. 

A mes, el valencianisme cultural quasi no es coneix mes alla de les fronteres del Cap i Casal. Ni te cap interes 

en que es conega, realment. Lo del valencianisme es com aquell que obri una nova botiga en el barri; si no et 

fas un poc de propaganda ni et relaciones en els veïns ni et molestes en explicar-li a ningu que lo que tu vens 

es pomes i no sabates lo mes normal del mon es que no et compre res ningu. Pero la culpa no del barri sino 

teua.  

Encara que no m’ agrada gens ni mica ficar-me com a eixemple de res (perque no ho soc) crec que l’ anecdota 

de la meua arribada al valencianisme mereix ser compartida en els llectors per surrealista i clarificadora. Fon 

gracies a un amic catalanufo, company ell de la Facultat. Yo sempre havia defes que el Valencià era una 

llengua i no un dialecte (encara que no coneixia les Normes d’ El Puig ni tan sols de la seua existencia). Ya en 

el colege, yo pensava que l’ asignatura de <<valencià>> era aço mateix: Valencià. La trobava un poc rara, era 

com una especie de Valencià ortopedic, un poc catalanisat potser, pero creïa que allo era Valencià despres de 

tot.   

Fon a l’ arribar a la Facultat i fer amistat en circuls catalanufos quan comenci a deprendre coses. Tenía un 

amic en el que solia discutir sobre llengua. Ell em deia <<blavero>> i em preguntava que si era de Lo Rat 

Penat. Yo no sabia ben be que volia dir aço de <<blavero>> (un temps mes tart descobri que era un insult) ni 

a que es dedicava exactament Lo Rat. Fon el meu amic catalanufo qui m’ explicà que havia un proyecte per a 

fer una Llengua Valenciana independent que era compartit per la gent de LRP, Unio Valenciana (UV), etc. A 

partir d’ allo em presenti en Giner de 2000 en LRP dispost a informar-me i estudiar la (vertadera) llengua del 

païs.    

Es cert que el valencianisme careix de mijos de comunicacio potents, d’ una estructura d’ estat i fins i tot d’ 

un poder financer per a propalar el seu mensage. Pero tampoc contaven en cap d’ estos recursos els apostols, 

el mensage cristia del qual acabà derrotant el paganisme de Roma, ni els bolchevics, que derrocaren al tirà del 

zar. A falta de mijos de comunicacio, un bon metodo per a expandir el mensage valencianiste sería repartir 
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follets i pasquins –que serien breus, senzills i normalment d’ una sola fulla- a la porta de coleges i instituts 

alertant als pares de que l’ asignatura de <<valencià>> que reben en classe els seus fills es en realitat una atra 

cosa.   

Als jovens se’ls podria informar en mensages clars, concissos i inteligibles de que hi ha un <<atre Valencià>> 

distint i alternatiu al que reben en l’ escola (que en realitat no es tal), de que sociates i peperos prohibiren la 

Llengua Valenciana i oficialisaren la catalana, de que cal un referendum per la llengua, etc.  Les fulles han de 

remetre a alguna pagina-web per a informar-se mes detalladament, un lloc a on s’ explicara (des de zero) la 

nostra versio del conflicte llingüistic, que es aixo de les Normes d’ El Puig (el 95% o mes dels jovens no sap 

ni tan sols de sa existencia), recomanar els cursos de Llengua Valenciana que impartix Lo Rat Penat (LRP), 

etc.  

A traves dels pasquins hem de fer que als jovens els pique la curiositat per llegir obres com Valencia ¿llengua 

o dialecte? de Chimo Lanuza o Societat, Ciencia i Idioma Valencià d’ Antoni Fontelles; llibres que mouen 

les consciencies. I sobretot animar des de les propies fulles a fotocopiar-les i repartir-les, a modo de cadena, 

als companys i amics. A traves d’ este metodo, es podria canalisar tota la rabia adolescent contra el sistema 

educatiu catalanufo que els oprimix per a portar als jovens al valencianisme, tant cultural com politic i social. 

Es l’ unica manera de fer que els jovens, rebels per naturalea, lluiten contra el sistema. Els hem d’ obrir els 

ulls.  

Un atre recurs sería posar de moda el valencianisme, conferir-li una image moderna, justa, fresca. Per 

eixemple, ara mateix està de moda ser homosexual; la gent <<ix de l’ armari>>, es reclamen els drets civils de 

gais i lesbianes, fins i tot hi ha una estetica homosexual que s’ impon entre els chics jovens... D’ igual modo 

crec que els valencianistes deurien <<eixir de l’ armari>> i mostrar obertament el seu valencianisme, i que la 

gent de l’ art i l’ intelectualitat facen sentir la seua veu en favor d’ una Llengua Valenciana independent. Es 

un sistema per a captar l’ atencio social i donar eixemple puix al poble li calen models als que seguir-los el 

pas.  

Tambe es podrien escriure mensages valencianistes (en Valencià, en espanyol i en angles) en els billets d’ 

euro, per a que circulen per tota Europa. No cal tindre por per rotular en ells puix tots els comerciants, aixina 

com els bancs, els accepten de bon gust encara que miren de reull. Calen mensages com <<El Valencià es una 

llengua, no un dialecte>>, <<Llengua Valenciana o catalana? Exigix Referendum!>>, <<Prou de catala! 

Volem Llengua Valenciana independent>>, <<Pareu l’ etnocidi a Valencia>> o <<Vixca Valencia Lliure!>>, 

etc. Ab estos i atres metodos cal traure de l’ ignorancia al poble, per a que este es rebele i lluite per lo que es 

seu. 
 

La lluita per les alcaldies. 

  

L’ estrategia que Unio Valenciana (UV) deu seguir a l’ hora de fer politica a nivell municipal es la de pactar 

en qualsevol grup nomes a canvi de fer-se en l’ alcaldia (i si pot ser tambe en alguna regidoria). Es pales que 

quan un partit menut li dona el seu suport per a governar al partit gran, a les eleccions següents el gran sol 

creixer (moltes voltes fins a fer-se en la majoria absoluta) i la formacio menuda decreix encara mes. I es que 
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la gent pensa que si el partit menut li ha de donar el seu suport al gran millor votar directament ad este ultim. 

Per contra, si el partit gran i el menut pacten de tal modo que l’ alcaldia se la queda el menut, a les seguents 

votades el partit menut es molt mes conegut i sol multiplicar espectacularment sa representacio i numero de 

vots.  

Puix be, UV es un partit menut i una bona forma de creixer sería pactar en qualsevol partit pero en l’ unica 

condicio de que l’ alcaldia recaiguera en un politic valencianiste. L’ alcaldia deu ser ostentada per UV els 

quatre anys, res de repartir l’ alcaldia dos anys UV dos anys atre grup. En moltes localitats les enemistats 

entre els dirigents dels partits majoritaris son tan manifestes que estan dispostos a fer un pacte en el diable i 

donar-li l’ alcaldia si cal a un representant d’ un partit menut per tal de que no governe l’ atre gran aspirant 

local. D’ aço deu aprofitar-se UV i reclamar sempre l’ alcaldia com a requisit imprescindible de cara a donar 

el seu suport a una llista. En cas contrari, no deuria firmar-se cap pacte postelectoral i UV deuria ser un partit 

pinça.  
 

Un poblet antisistema que desafia al mon. 

 

Lo important es que es parle d’ u, encara que siga mal. Certament, lo pijor que li pot passar al valencianisme 

es que no aparega als mijos de comunicacio. El gran mant de silenci que s’ ha llançat sobre el conflicte 

llingüistic, aixina com la marginacio sistematica d’ Unio Valenciana (UV) als mijos de comunicacio, es molt 

pijor que el fet de que parlen dels valencianistes encara que siga per a ficar-nos a caldo puix aço voldria dir 

una cosa: que existim. Ara be, tambe es culpa dels valencianistes no eixir mes en la prensa. Els reporters 

(siguen de l’ ideologia que siguen) estan mes que farts d’ escriure del <<mes de lo mateix>> i busquen algo 

nou, fresc, ben cridaner. Els valencianistes mos podem aprofitar d’ esta situacio i fabricar mosatros la noticia 

de cara a publicitar-nos. L’ autor Pau Giner tingue una idea per a provocar noticies i posar el valencianisme 

de nou en la palestra dels mijos, i aixina fer vore a la societat que el valencianisme hui permaneix mes viu que 

mai.  

Hi ha moltissims poblets menuts que conten en uns pocs centenars d’ habitants. Alguns no arriben ni als cent. 

En algun micropoble UV deuria comprar una casa a modo de local per al partit. I en eixa casa es deurien 

empadronar uns cent o doscents valencianistes (encara que en la practica vixqueren en atres pobles). A l’ hora 

de votar en les eleccions muncipals UV arrasaria i guanyaria en una majoria aplastant. Potser aço parega una 

estrategia mafiosa propia de batasunos pero en la practica l’ ha dut a terme el Partido Popular (PP) . Es el cas 

de Terrateig, una localitat en la que el Bloc Nacionaliste Catala (BNC) denuncià en Juny de 2003 que el PP 

havia doblat el cens electoral, arribant a haver sixanta persones empadronades en una casa. I es que en 1999 

havien uns doscentes habitants i per a les eleccions de 2003 passaven de quatrecents. Aixo li va permetre als 

faches del PP guanyar en un 65% del total de vots). Es una practica llegal. I si ho fan ells, mosatros per que 

no? 

Eixe poblet es podría usar com a cuarter general per a escampar el valencianisme en la prensa provocant 

noticies cada dia (oficialisar les Normes d’ El Puig, fer concursos i publicacions valencianistes, crear una 

universitat popular, tambe cursos d’ estiu i a distancia, etc). El poblet podria fer molt a nivell cultural. I lo que 
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es encara mes important; es podrien fabricar noticies ben polemiques de cara a buscar titulars en la prensa. 

Des d’ adaptar els noms dels carrers a la normativa d’ El Puig fins a organisar consultes populars a l’ estil de 

¿Vol voste que l’ Ajuntament faça la politica en Llengua Valenciana (Normes d’ El Puig) o en catala (Normes 

del 32)?, ¿Es el Valencià un idioma independent o un dialecte del catala?, ¿Recolza voste que el nostre poble 

es constituixca en un estat independent?, etcetera. El poblet sería noticia tots els dies, li faria molta publicitat 

al valencianisme i per tant ajudaria a expandir-lo. Caldria tindre uns bastions aixina en les tres provincies del 

païs.  

 

Valencians al poder i l’ estratagema dels <<dorments>>.   

 

Front als complexos d’ inferioritat d’ alguns que anhelen que els valencians sigam tutelats constantment des 

de fora, be siga des de la Meseta o des de Barcelona, lo que  hem de fomentar es precissament tot lo contrari; 

el ficar a valencians –en especial si son valencianistes- en totes les esferes de poder; institucions culturals, 

partits politics, empreses, universitats, museus, teatre, prensa.... Que igual en les troballes arqueologiques d’ 

Atapuerca treballa un equip d’ antropolecs espanyols dirigit per José Luis Arsuaga i Ignacio Martinez en 

lloc d’ un d’ estadounidencs o francesos, els valencians hem de millorar en tot. M’ impacta que hi haja 

museus valencians dirigits per no valencians o que els programes del Canal Nueve, la televisio de Zaplana, 

els elaboren productores madrilenyes en lloc de valencianes o que vinga a fer teatre aci gent que es de fora, 

quan en Catalunya totes les companyies, directors i actors son catalans. Si no defenem lo nostre ¿qui ho ha de 

fer?  

I no nomes es important que els valencians mos ajudem uns a atres a copar les cupules de poder. Mes encara 

ho es que estos siguen valencianistes, ya que una cosa es ser valencià i atra molt distinta es eixercir com a tal. 

Hem de colocar als nostres en les altes esferes. Magistral es al respecte l’ estratagema dels <<dorments>> del 

Partit Socialiste Obrer Espanyol (PSOE).  Els sociates solen colocar en puestos de responsabilitat a gent afi 

que pot <<hivernar>> en silenci durant anys o fins i tot decades pero que desperta justetet en el moment que 

cal, quan es requerixen els seus servicis per a ajudar als seus companys de lluita. Aço es nota clarament en el 

mon de la justicia i de l’ universitat a on hi ha un fum d’ infiltrats sociates, aparentment sense cap relacio en 

eixe partit, dispostos a despertar en virulencia en quant reben l’ orde. I encara que el valencianisme no tinga 

tant poder com el socialisme hem de colocar tambe als nostres <<dorments>>. Es una estrategia eixemplar i 

util.  

 

Tots units contra l’ enemic comu.   

 

El de la causa valenciana i valencianista es un objectiu lloable per al que cal multiplicar i no dividir. No fem 

debats de si dreta o esquerra, nacionalisme o regionalisme, etc. No importa si tenim una ideologia o atra o si 

som valenciaparlants o hispanoparlants puix tots som valits en la lluita de defendre Valencia, que es la casa de 

tots. Cal sumar forces front a l’ anexionisme catalanufo; des de firmar un manifest d’ intelectuals en favor del 

Valencià a colaborar en defensors d’ idiomes amenaçats, anticatalanufos, hispanoparlants... L’ enemic del 
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meu enemic es el meu amic. Valore que l’ aportacio d’ Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) es positiva 

puix defen un necessari valencianisme d’ esquerres, com tambe ho es la de Nou Valencianisme (NV), en la 

mida de que pot forçar a Unio Valenciana (UV) a retornar a les seues esencies i acabar en la seua sumisio al 

PP, a l’ igual que el Partit Catala Nacionaliste (PCN) forcà a Unitat del Poble Catala (UPC) a mamprendre un 

gir. 

  

Coalicio valencianista.  

 

A l’ hora d’ enfrontar-se a unes eleccions estaría molt be que tots els partits de base valencianista arribaren a 

un acort de minims per a formar una gran coalicio valencianista, una gran plataforma que els aglutinara a tots. 

Podrien anar Unio Valenciana (UV), Nou Valencianisme (NV), Identitat Regne de Valencia (IRV), Esquerra 

Nacionalista Valenciana (ENV), Partit Regional de la Comunitat Valenciana (PRCV), Centro Lliberal (CLL), 

etc. Ya que son pocs els partits valencianistes i damunt menuts, estaría be que concentraren sas forces en una 

gran plataforma en lloc d’ anar fent el ridicul cadascu d’ ells fent la seua guerra particular per separat. Una 

gran coalicio valencianista donaria una sensacio d’ unio de cara a l’ electorat i l’ infundaria anims renovats 

puix es voria a un sol bloc cohesionat, fort, potent i ilusionant capaç d’ aglutinar a tot els valencianisme des 

del regionalisme fins a l’ indepentisme, des de la dreta a l’ esquerra en benefici del valencianisme i del nostre 

païs.  

 

L’ ecovalencianisme ¿un somni imposible? 

 

Un dels deficits del valencianisme politic es la nula voluntat d’ acostar-se a l’ ecologisme. Es cert que l’ idea 

de l’ ecologia està molt vinculada a l’ esquerra, i per influencia del fusterianisme, al catalanisme. Pero... ha 

hagut algun intent serios per a acostar postures? Sería molt positiu per a l’ image de Unio Valenciana (UV) i 

del valencianisme en general anar de la ma d’ un grup ecologiste moderat, algo aixina com lo que passa en el 

Bloc Nacionaliste Catala (BNC) i el seu soci ecologiste, Esquerra Verda (EV).  I si no es troba cap grup ¿acas 

no es pot crear un? Per eixemple Els verts –en t-. Si es creara un partit ecovalencianiste anomenat Els verts, 

podria furtar vots a Els Verds –en d- per la similitut de noms, restar forces a l’ ecocatalanisme i aportar una 

image de frescor al valencianisme. I es que en una era en la que les armes atomiques i la contaminacio poden 

acabar en l’ humanitat, hem de respectar el mig ambient. Esta es una idea original del mege i escritor Pau 

Giner.   

 

Unio Democrata.  

 

L’ escasa consciencia nacional del poble valencià fa que aquells partits politics regionalistes o nacionalistes o 

que simplement s’ autodenominen valencians obtinguen resultats electorals discrets. I es que, a diferencia d’ 

Euskadi o de Catalunya, el poble valencià veu en Espanya (i no en Valencia) la seua nacio. Aixina, un partit 

que es penja l’ etiqueta de vasc –com el Partit Nacionaliste Vasc (PNV)- cull grans exits electorals a Euskadi 
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mentres que un atre que es penja l’ etiqueta de valencià –com Unio Valenciana (UV)- no cualla al seu propi 

païs.   

A aixo hem de sumar-li l’ estructuracio en provincies de la nostra nacio que fomenta el cantonalisme, la 

divissio i l’ enfrontament. Aixina, molts ciutadans de Castello de la Plana i d’ Alacant ciutat creuen, en una 

especie de psicosi delirant, que en Valencia capital la gent no te mes faena que fer que organisar les vint-i-

quatre hores del dia conspiracions judeomasoniques per a perjudicar-los. Tan mal es veu la valencianitat alli 

que Unio Valenciana deu presentar-se a les eleccions baix noms com el d’ Unio Comunitat Valenciana, Unio, 

etc.  

Es pales que UV deu canviar la seua denominacio oficial si vol tindre aspiracions reals de creixer. Caldria 

adoptar un nom que no fera referencia concreta a l’ ambit geografic, un nom ambigu, que no diguera res 

concret i al temps que ho diguera tot. Si et mostres obertament valencianiste o de dretes o d’ esquerres o 

lliberal o conservador o republicà o lo que siga, conseguixes captar l’ atencio  d’ un determinat grup social al 

que l’ interessa la teua opcio pero renuncies a captar votants d’ atres espectres ideologics que no creuen en 

ella.   

El nom que proponc es Unio Democrata (UD). Es compon de l’ unio (que cal als valencians) i de democracia 

(l’ esperit que caracterisaria a la nova formacio). L’ apelatiu que rebrien els militants (democrates) es atractiu. 

El de sociates i peperos està massa encasillat en l’ esquerra i en la dreta, el centro no capta vots (recordem la 

debacle d’ Unio de Centro Democratic (UCD)) i Esquerra Unida del Païs Catala (EUPC) i Bloc Nacionaliste 

Catala (BNC) ni tan sols conten en un apelatiu clar. Pel contrari, <<democrates>> es fresc, suggerent, sona 

be.  

Salvant les distancies, trobem un antecedent molt esperançador que prova que esta formula pot cuallar. A la 

Facutat de Medicina de l’ Universitat de Valencia, el valencianiste sindicat d’ estudiants Valencia 

Universitaria (VU), que mai havia guanyat unes eleccions, apostà per rebatejar-se com  Coalicio Independent 

per Medicina (CIM), molt mes ambigu i per tant capaç d’ aglutinar molts mes vots. El resultat? La victoria. Es 

tracta de canviar de nom a UV per a creixer pero sense renunciar lo mes minim a fer valencianisme. Faltaria 

mes!  

 

No soc blaver ¡¡¡soc valencianiste!!!  

 

Cal anar en conte en el Bloc Nacionaliste Catala (BNC), puix preten disfrassar el seu catalanisme de 

valencianisme. Du a terme una estrategia molt inteligent de cara a l’ electorat, vol transformar el duel de 

valencianistes (partidaris del Valencià) contra catalanufos (partidaris del catala) en  un nou duel de blavers  

(partidaris del Valencià) contra pancatalanufos (partidaris dels Països Catalans) i en mig d’ ells ix una tercera 

via, uns nous <<valencianistes>> (partidaris del catala). No sigam ilusos, no caigam a la trampa, no els fem el 

joc.  

Al Bloc parlen de normalisacio de la llengua quan volen dir susbsititucio i es que parlar i escriure en catala i 

despres dir que es Valencià al millor dels casos sols pot ser titlat de (sub)normalització llinguistica. Diuen ser 

un partit que fa valencianisme de construccio pero mes be deu ser catalanisme de construccio puix son 
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partidaris de la llengua, historia i cultura catalanes i dels interessos de Catalunya sobre tot lo valencià. Este 

BNC diu ser un partit d’ estricta obediencia valenciana quan realment es d’ estricta obediencia catalana, em 

tem. 

Des del Bloc tracten de despullar-nos del terme valencianisme per a apoderar-se d’ ell en exclusivitat propia 

fins al punt d’ adulterar-lo i mutar-li el significat. Ells son ara els mes valencianistes de tots. Ara els que de 

veritat som valencianistes de tota la vida ya no ho som: som secessionistes (aixo es impossible puix Valencià i 

catala mai han segut la mateixa llengua, en tot cas es podria parlar d’ independentistes front a anexionistes) 

som valencianistes de reaccio (els catalanufos son ara valencianistes de construccio) o sols som blavers en tot 

cas.  

Yo rebuje el terme blaver, puix te connotacions despectives. No parlem ya de blavero (aixina, espanyolisat)! 

Cal definir-nos clarissimament com valencianistes, abandonar els termens blaver i blavero que son despectius 

i confusos, i dixar molt clar a Valencia i al mon que valencianistes sols son els que defenen tot lo Valencià, 

que qui negue que el Valencià es una llengua no pot dir-se valencianiste mai de la vida. Aci no hi ha terceres 

vies ni mijes tintes que valguen. Si no apostes per una Llengua Valenciana independent no eres valencianiste i 

punt. 

 

Desobediencia civil.  

 

Crec en el dret natural i irrenunciable dels ciutadans a enfrontar-se contra els seus governants si son injusts. 

Es el dret inalienable de l’ huma a defendre’s dels estats opressors. Com a resposta a l’ etnocidi que patim, cal 

iniciar una campanya de desobediencia civil que incloga activitats com l’ us de les Normes d’ El Puig, no 

votar partits catalanufos, fer un boicot als productes procendents de Catalunya i de catalanufos, realisar tot 

tipo de manifestacions i actes de denuncia i protesta, encadenar-se, fer folgues de fam, no pagar impostos,  

aprofitar qualsevol tipo d’ acte per a denunciar publicament –i si es pot, mediaticament-, el genocidi cultural 

aixina com reivindicar l’ independencia de l’ idioma, donar a coneixer el nostre conflicte a Espanya i a tot lo 

mon per eixemple en l’ emisio d’ un documental en un festival, portar un llacet negre en la solapa per la mort 

del Valencià, reunir firmes d’ intelectuals a favor de la Llengua Valenciana, etc. I tot aixo, sempre des de la 

pau.   

 

L’ educacio, de pares a fills.  

 

El drama mes angoixos que vivim a Valencia es la manipulacio pancatalanufa que patixen els nostres fills a l’ 

escola, en profesors reaccionaris que els ensenyen lo que han de pensar en lloc d’ ensenyar-los a pensar i a 

mes els eduquen en un complex d’ inferioritat cap als catalans dient-los que nosatres no som res i ells ho son 

tot. I com es natural, els pares tenen por a protestar per si els mestres prenen represalies contra els fills. Per 

aixo, hem d’ educar des de la familia i la llar. Front al rentat de cervell, son els pares els qui deuen instruir als 

seus chiquets, alertant-los de que lo que li conten en l’ escola es mentira, apuntant-los als cursos de Valencià, 

fent-los llegir a autors com Toni Fontelles, Chimo Lanuza o Leopolt Penyarroja, evitant a tota costa que 
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els seus fills reben classe en la llinia d’ educacio en catala, etc. Als chiquets per la seua part els correspon 

seguir la corrent al mestre i dir-li en l’ examen lo que este vol sentir pero sense que es creguen una paraula, 

clar. 

 

Boicot als productes catalans.  

 

Es deu efectuar un boicot als productes catalans i comerços catalanufos. A Irlanda del Nort els probritanics 

fan unes desfilades insultants per barris catolics per a provocar als proirlandesos.  Estos passaren a elaborar un 

llistat dels participants (noms, llinages, domicili, etc.) i despres a marcar els seus comerços per a no comprar-

los res. El resultat va ser que a l’ any següent, en la desfilada, molts dels orgullosos probritanics es quedaven a 

casa. Algo aixina podiem fer en els catalanufos, ellaborar llistes d’ ells i no comprar-los res, tractar-los com 

els apestats que son... No s’ ha de comprar res procedent de Catalunya ni de comerços d’ amos catalanufos; en 

especial llibres en catala –ni de text ni de llectura-. Si l’ adquisicio es obligatoria per raons de tipo escolar 

sempre es pot acodir a la biblioteca o a la fotocopiadora... Qualsevol cosa abans que comprar-los. Tambe es 

urgent no comprar periodics catalanufos –mes encara havent prensa gratuita i tenint internet a l’ abast de la 

ma-.  

 

Digues no!  

 

La relacio que te un ciutada en el seu païs es pareix ad un matrimoni. Et cases en una persona. Al principi l’ 

adores, donaries la vida per ella sense pensar-ho dos voltes. Pero veus que eixa persona et menysprea hui i 

dema i despus-dema... Notes per la seua part un ninguneig constant, veus que no eres res per ad ella sino una 

moneda de canvi. Fins que aplega per fi el dia en que dius: <<Fins aci hem arribat, s’ acabà el meu amor per 

tu!>>.   

Eix es exactament el sentiment que yo sent ara per Espanya. Fa uns anys haguera donat la meua vida per 

Espanya. Hui no done res per ella. Per que per ad ella els valencians sols som una moneda de canvi, un grapat 

de vots. El pecat dels valencians es que sempre hem pensat molt en configurar estructures politiques superiors 

com Espanya o l’ Unio Europea (UE) pero hem pensat molt poc, poquissim, en lo nostre. I aixina de mal mos 

va.    

Em sent com eixos atletes negres que tenia Estats Units en la primera mitat del segle XX que guanyaven un 

titul mundial o una medalla d’ or per al seu païs i despres no els dixaven passar a un bar a prendre’s una copa 

perque eren negres. ¿De que em servix donar lo millor de la meua persona a un estat que m’ odia per ser lo 

que soc? Aixina devien sentir-se ells, i aixina em sent yo en respecte al conjunt d’ Espanya, que odia lo que 

soc.  

Per contra qui son els mes beneficiats d’ Espanya? Euskadi i Catalunya. Just els que mes l’ odien. Elles dos 

son les que conseguixen les ventages economiques, politiques i culturals mes favorables juntament en Madrit, 

per ser esta la capital d’ Espanya. Quan mes odien a Espanya, mes privilegiat es el tracte que obtenen d’ ella. 
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Per que no prenem eixemple? Ya sabem que el premi a la lleialtat a Espanya es l’ etnocidi i la reduccio al no 

res.  

El govern de Madrit usa als valencians com moneda de canvi per a donar gust al paladi catala, Jordi Pujol, 

caboteta. Nos furten la cultura propia, mos furten la llengua propia, mos furten l’ historia propia... Tracten d’ 

esborrar-nos de l’ historia com si mai haguerem existit. El Regne de Valencia mai existi. Sols som un mer 

apendix de Catalunya o un de Castella, que igual es un amo que un atre. Els valencians sols som catalans del 

sur.   

Evidentment Madrit i Barcelona conten en un poder financer i mediatic superior al nostre. Pero mosatros 

contem en un arma molt mes poderosa que cap imperi del mon es capaç de destruir i eixa arma es el nostre 

rebuig. El nostre rebuig a ser borrats de l’ historia com si mai haguerem existit. El nostre rebuig a ser esclaus. 

Que no conten en mi per a ser una ovelleta docil i obedient. No soc cap animal. Soc un home. I tinc els meus 

drets.  

Front ad un estat que em tracta com un esclau yo em plante i li dic no! Front ad un estat que em tracta com 

una ovella i no com a un home yo dic no! Front ad un estat que prohibix la Llengua Valenciana i que vol que 

parlem el catala yo dic no! Front ad un estat que em preten agenollar al poble valencià yo dic no! Ha arribat l’ 

hora de que tots els valencians alcem per fi la nostra veu, defengam nostres drets i comencem a clamar que 

no! 

 

Patria, justicia i llibertat.  

  

El valencianisme –politic, cultural i social- ha de tindre un lema que l’ identifique si aspira a ser un moviment 

en un cert grau de cohesio i en una identitat propia que mostre uns trets definitoris clars de cara a la societat. 

Un molt bo fon <<Llibertat, igualtat i fraternitat>> que inspirà els principis de la Revolucio Francesa (1789-

1799). El <<Deu, patria i Furs>> ve associat al carlisme, al vasquisme i a l’ idiosincrasia vasca en general. Pel 

que fa a Valencia tenim <<Llibertat, aministia i Estatut d’ Autonomia>> utilisat en la transicio per a reclamar 

l’ autogovern valencià, es reivindicatiu pero està massa vinculat al catalanisme. I el mitic <<Vixca Valencia 

Lliure!>> de l’ intelectual Francesc Almela i Vives te poc us social fora del nacionalisme valencià. Aposte 

pel lema <<Patria, justicia i llibertat>>, la triple reivindicacio que resoldria tots els nostres problemes. Es, a 

mes, un lema lo suficientment atractiu com per a eixir dels circuls valencianistes i calar entre la societat del 

païs.  

 

La muixeranga: himne del valencianisme.  

 

Es una peça musical d’ inconmensurable bellea, unica en el mon i a l’ altura de les millors composicions del 

mon. Conta en tot el sabor tradicional i tipic del nostre païs, ompli la ment de recorts i el cor de sentiments i 

es una de les joyes de la corona de la rica i variada musica regional valenciana. Quan l’ he sentida a Algemesi 

m’ ha aborronat. I es 100% valenciana, encara que alguns malintencionats la vinculen en el pancatalanisme. 

Tot arranca a partir de que el mediocre ensagiste Joan Fuster apuntara a La muixeranga com a futur himne 
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per als Paï(a)sos Catalans. Regalar-los est obra d’ art als antipatriotes constituix un sacrilegi, un abominable 

crim. Si volen un himne per a l’ Imperi Catala, que usen una canço catalana. Pero que no mos furten lo nostre. 

La muixeranga es tan valenciana i tan digna d’ orgull com el bust de La dama d’ Elig. Igual que l’ Himne 

Nacional Valencià es l’ himne de tots els valencians La muixeranga deu ser l’ himne del valencianisme pur i 

dur.   

No sigam bajoques... No mos dixem expoliar, no renunciem a lo que mos correspon per dret! No abandonem 

La muixeranga per les connotacions catalanufos que esta puga tindre. Ans al contrari, cal fer que esta peça 

tinga unes connotacions valencianistes per a que siguen els catalanufos qui reneguen d’ ella. La muixeranga 

es valenciana... i a mes, deu ser valencianista. Deu convertir-se en un emblema, en un simbol que nomes sone 

la gent ho associe a una Llengua Valenciana independent i una Real Senyera en el seu blau. No podem dixar-

nos furtar esta joya musical; seria com entregar el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell en mans catalanes. 

Cal identificar-la de nou en els simbols valencians; sentir-nos orgullosos d’ ella. Es combativa, sentimental, 

molt patriotica i al temps una mica trista. Es senzillament perfecta. No es just renuciar ad ella pel capricho d’ 

un mal naixcut. Proponc que devinga –junt a l’ Himne Nacional Valencià- en l’ himne del valencianisme mes 

pur.  

 

11 d’ Octubre; dia del valencianisme.  

 

Un dels problemes mes significatius del valencianisme es que no tenim cap dia exclusiu en que manifestar-

nos. D’ una banda està el 9 d’ Octubre, pero eixe dia es el de tots els valencians, no sols els del valencianistes 

en lo que assistim anualment a una provesso civica en molt de folklore i autocomplaença i poca reivindicacio. 

El fet de que sone l’ Himne Espanyol en un dia tan asenyalat resulta una dada significativa. Està el 3 de Març, 

dia de la Llengua i Cultura Valencianes en que es conmemora la mort del poeta valencià Ausias March, pero 

en una jornada com esta els actes que es facen deuen encaminar-se a la cultura i no a la politica. I per ultim 

està el 25 d’ Abril –que conmemora la desfeta d’ Almansa (1707)-; potser esta sería la data mes idonia pero si 

tenim en conte que es una jornada de reivindicacio pancatalanufa, considere temerari que un mateix dia 

coincidixquen una manifestacio valencianista i una de catalanofascistes puix la cosa pot acabar com el ball de 

Parra.     

L’ historiador Antoni Atienza, sabedor d’ esta problemática, propongue un dia de reivindicacio valencianista. 

Ell apostava per dos possibles dates: la mes cridanera es la del 29 de juny -Decret de Nova Planta i abolicio 

dels Furs Valencians-, pero Atienza considera que sería mes interesant recuperar l’ antiga romeria que es feia 

a l’ ermita de Sant Jordi en El Puig, l’ 11 d’ Octubre, en la qual, segons l’ autor Miquel Duran i Tortajada, 

es portava la Senyera a fer alli missa i festa; data que tambe es podria traslladar al 23 d’ Abril, puix en la festa 

de Sant Jordi tambe es treia la Senyera, escortada pel Centenar de la Ploma. L’ 11 d’ Octubre es, per proxima 

al 9, la data perfecta per a constituir un dia de festa i reivindicacio estrictament valencianista; una jornada en 

la que es reclame l’ autogovern, la Llengua Valenciana independent, el rebuig als Països Catalans, etc. Si l’ 11 

no cau en dia festiu llavors es pot traslladar al cap de semana d’ eixa mateixa semana per a que puguen anar 

tots. 
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Revolucio versus  reformisme. 

 

A sovint els sectors marxistes del valencianisme parlen de que caldria una Revolucio Valenciana en la que el 

poble es rebelara contra els governants traidors que exterminen el Valencià. Ixca vegeren aixo els meus ulls 

pero em pareix utopic. D’ una banda, els mijos amaguen esta cruel Guerra Civil Valenciana –secreta a ulls del 

mon- en un gran mant de silenci per a evitar que la gent es rebele. A mes, la gent sols es rebela en cas d’ 

invasio per una potencia estrangera (la resistencia d’ Iraq lluita contra els ocupants estadounidencs ara mateix) 

o contra la corrupcio i l’ injusticia social (com Argentina en 2001-2002). Pero no conec cap cas en que un 

poble haja fet una revolucio per defendre un idioma. Aixina i tot, l’ asalt a la Generalitat, la marcha d’ un 

millo d’ homens o la revolucio –que es evolucio en turbo- es un recurs que no deu descartar-se puix encara 

que prou improvable –sobretot si la marcha economica resulta bona- tampoc resultaria impossible despres de 

tot. 

Hi ha elements admirables en la Revolucio Americana (1775-1783), la Francesa (1789-1799) i la Rusa 

(1917); en totes elles el poble s’ alçà contra la tirania dels seus governants moguts per les ansies de llibertat. 

Pero no resulta provable una revolucio aci puix la gent es troba en coma per la televisio, el nou opi del poble. 

La televisio abotarga la ment, neutralisa els sentits i aplasta l’ esperit. Yo soc reformiste; es poden canviar les 

coses des de dalt de forma menys traumatica que des de baix. Un sol home pot canviar –per a be o per a mal-

el trancurs de l’ historia: Jesucrist, Cristofol Colo, Nicolau Copernic, Karl Marx, Charles Darwin, Adolf 

Hitler, etc. El matematic Arquimedes digue: <<Dona’m una palanca i un punt de recolzament i mouré el 

mon>>. La palanca deu ser la fe en Deu i el punt de recolzament el poble valencià.  Aposte pel reformisme, 

per atenyer l’ independencia llingüistica utilisant la via politica i llegal. Conquistes mes grans son una realitat 

hui.  

 

Per l’ unitat del valencianisme. 

 

Que dins d’ un moviment hi haja distintes sensibilitats es lo mes normal del mon. Pero que el valencianisme 

es dividixca en capelletes es un erro lliteralment mortal. Per una banda pense que cadascu pot pensar com 

vullga: nacionalisme, regionalisme i demes ismes, pero el fondo de la qüestio deu ser el valencianisme actiu el 

que mos guie en la nostra defensa de tot lo que mos identifica com a poble diferent i diferenciat. Per damunt 

de tot cal ser valencianistes i aixo significa defendre sempre i sense reserves tot lo valencià abans que lo de 

fora.  

Que no nos facen caure en el seu joc de divisio, nacionaliste-regionaliste, estreleta si-estreleta no, accents si- 

accents no, dretes-esquerres. Som valencians, defengam la Llengua Valenciana en una sola veu. Les etiquetes 

(ara per ara) sobren. Hui en Valencia nomes existixen dos alternatives: o se es valencianiste o se es catalanufo 

(per a mi espanyoliste es lo mateix de catalanufo, almenys perseguixen lo mateix, afonar-nos als valencians). 

<<Dividix i venceras!>> -aixo pensen els que volen vore agenollat al nostre poble. Pero no els donarém el 

gust.  
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No es tracta de ser esquerrà o dretà, cristia o ateu, nacionaliste o regionaliste... La gent que cal es la que pensa 

aixina: <<Estic dispost a treballar per una Valencia que no este subordinada a Catalunya ni a Espanya ni a 

ningu>>. Esta es la gent que de veritat val. Estic mes a prop ideologicament d’ un fasciste o un comuniste que 

no vullga vore una Valencia subordinada a ningu que d’ un progressiste que vol la subordinacio a Catalunya o 

un cristia que vol la subordinacio a Espanya. Es el referent nacional, i no dreta-esquerra, lo que m’ interessa a 

mi.  

Quan el militar irlandes Michael Collins començà a reclutar gent per a lluitar per l’ independencia d’ Irlanda 

li donava igual si els que reclutava eren de dretes o d’ esquerres, rics o pobres, o si eren catolics o protestants 

perque el debat no era si volien ser catolics o protestants; el debat era si volien ser irlandesos o britanics. Per a 

mi qualsevol individu dispost a lluitar per una Valencia que no se subordine mai a ningu, es un bon 

valencianiste i el meu camarada, i m’ es indiferent si es musulma, hispanoparlant, anarquiste, hermafrodita, 

etc.   

El problema es que hi ha gent que es nacionalista abans que valencianista o que es conservadora abans que 

valencianista o que es monarquica abans que valencianista o que es espanyola abans que valencianista, etc. 

Puix be, sapia el llector que aquell que antepon qualsevol –isme per damunt del de valencianisme no es, en el 

fondo, un valencianiste real. <<Estic dispost a treballar per una Valencia que no este subordinada a Catalunya 

ni a Espanya ni a ningu>> -esta forma de pensar es la que separa a un valencianiste del que sols aparenta ser-

ho-. 

Admire als pobles que com Alemanya saben sacrificar els interessos individuals en pro del benefici colectiu i  

molt especialment a Japo, un bloc sense fisures tan unit que es com si una inteligencia colectiva fora la que 

guia a la nacio, puix per a qui no ho sapia dire que els cent vinticinc millons de nipons actuen com un sol 

home. Per contra Valencia es un poble tan dividit que no mos fiquem d’ acort ni en quina es la nostra bandera, 

llengua, cultura, identitat nacional i fins i tot ni sols en el nom de la nostra comunitat, regio, nacio, regne o 

païs.  

Prou trencada està ya la patria ab les taifes de Castello de la Plana, Ademus, Alacant, Oriola, Alcoy, etc., i per 

la Guerra Civil Valenciana que mos enfronta per la llengua com per a que un grapat d’ inconscients afone el 

valencianisme ab les seues divisions. Ben segurs podeu estar tots de que aquells que promouen les capelletes i 

que consideren qualsevol isme per damunt del valencianisme son antipatriotes dels que no vos heu de fiar! 

Clame per l’ unitat del valencianisme! Yo soc valencianiste. Sense edulcorants ni afegitons. Valencianiste i 

punt.  

 
 
Pot sobreviure el valencianisme politic sense partits valencianistes? 

 

Els ultims anys han segut negres per al valencianisme politic, en una Unio Valenciana (UV) endinsada en una 

espiral de fagocitacio a mans del Partido Popular (PP), de la qual sera dificil eixir i una Esquerra Nacionalista 

Valenciana (ENV) que, quan desperta de les seues hivernacions, tampoc acava de quallar. Si som pesimistes, 

no hi haura cap partit valencianiste en un futur o d’ haver-lo tindria un recolzament mes be testimonial. En cas 
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de ser aixina, el valencianisme politic no te per qué morir. Per al mege Pau Giner el valencianisme cultural es 

mes important que el politic puix del primer ix el segon i lo que cal es fer una excelsa produccio cultural de 

caire valencianiste, per a que tots els politics del futur continúen lluitant per un Valencià independent encara 

que siga des de formacions com el Partit Socialiste del Païs Catala (PSPC) o el Partido Popular, que si be no 

son valencianistes hui potser podrien arribar a canviar el dia de dema, si inoculem el valencianisme dins d’ 

ells.   

Crec que este canvi podria donar-se mes en els sociates que en els peperos. El PP es rehe de Convergencia i 

Unio (CIU) i aixo li compromet a no fer res que puguera disgustar als catalans. Pero per als sociates CIU es 

mes un rival que un potencial aliat, no te la lligaça que supon dependre d’ un grup de pressio catala i per si 

fora poc el catalanisme està molt enraïlat en la cupula pero no tant en les bases, lo qual encen una chicoteta 

llum. Pel que fa a Bloc Nacionaliste Catala (BNC) es un partit que ha passat de pancatalanufo a catalanufo i 

en absolut descarte que puguera arribar a convertir-se en valencianiste en un futur. Costarà molt de temps que 

les noves generacions de valencians es desfacen dels complexos i que es donen conte de que defendre lo del 

veï en lloc de lo de casa no es de progressistes sino de tarroços. Lo ideal sería tindre un partit ben fort que siga 

d’ estricta obediencia valenciana pero, cas de no existir, el valencianisme deu desembarcar en qualsevol atre 

grup.  
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DE LA TERCERA VIA.  

 

¿La fi de la Batalla de Valencia? 

 

L’ anomenada tercera via (catalanisar Valencia nomes culturalment i no politicament com pretenia l’ autor 

Joan Fuster) es la cronica d’ un fracas anunciat. I el fet mes pales d’ aixo es el que ara i ades els catalanufos 

s’ esforcen per vendre-la com la pau llingüistica, com el consens, com la solucio al conflicte, etcetera. Si de 

veritat fora la solucio al choc no faria falta insistir en aixo i tractar de vendre eixa image puix ya no existiria 

cap conflicte, el sol fet de que es pretenga vendre publicitariament com a solucio demostra clarament que no 

ha solucionat res.  Els qui abans parlaven de <<la Batalla de Valencia>> son els mateixos que ara parlen de 

pau.   

Per damunt de lo que puguen dir els politics, que en absolut representen autenticament al poble (la prova es 

que el poble argenti no vota als politics per a que estos furten els diners publics pero la qüestio es que ho fan) 

hi ha un sentiment molt majoritari en este poble que es el valencià. I eixe sentiment es el de que el Valencià es 

una llengua independent i no un dialecte o variant del catala. I no hi ha cap de politic que puga canviar aixo. I 

si es pensa que es pot impondre el catala perque este es un poble meninfot que no defen el Valencià deurien 

vore que mes meninfot encara sera a l’ hora de defendre un idioma com el catala, el qual li resulta totalment 

alie.  

El sol fet de que s’ estiga donant classes en catala no fa sino crispar mes els anims. No mos enganyem, el 

catala es un idioma en el qual la gent no se sent identificada majoritariament. Als coleges i instituts la gent 

jove i els estudiants passen olimpicament del catala (ho estudien com una llengua estrangera, com qui estudia 

italia), no senten com a propi el catala, i es produix un efecte bumerang: la jovenalla es passa a l’ espanyol o 

be continúa parlant el Valencià que els seus pares li havien ensenyat i que sap de tota la vida. Per cert, llegir 

obres de Bromera a l’ institut causa un curios efecte; quan s’ ix de l’ institut no es torna a llegir en catala en la 

vida.  

Son els catalanufos els que crispen, els que estan generant constantment un durissim conflicte llingüistic que 

permet que l’ espanyol vaja fent cami. Si volen acabar en el conflicte, que s’ unixquen als valencianistes, en la 

justa i noble causa de tindre un idioma unicament, autenticament i solament valencià; nosatres els estenem la 

ma. D’ atra manera, si els catalanufos continuen veient en Catalunya la seua nacio i la font de la seua cultura 

tan sols s’ allargarà un conflicte esteril que provoca que el poble parle mes sobre el Valencià que en Valencià. 

Tal i com van les coses, em tem que la Batalla de Valencia nomes pot finalisar de dos formes. Tan sols de 

dos.  

1) Que s’ imponga el catala sobre el Valencià. En eixe cas la societat valenciana s’ espanyolisarà totalment 

puix la gent no sent identificada en el catala. Voler fer que els valencians parlen majoritariament catala es 

com voler fer que parlen majoritariament angles. Es pot usar el catala o l’ angles com una simple ferramenta 

de treball pero al no sentir-se com a propia quasi ningu l’ empra en  la familia o amics. Yo parle un angles 

prou bo pero no per aixo parle en angles als meus pares (seria antinatural). Si volem que el catala siga l’ 
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idioma de l’ administracio i la paperassa i que mentrimentres tot lo mon parle en espanyol al carrer continuem 

aixina.  

2) Que s’ imponga el Valencià sobre el catala. En eixe cas si se podrà enfortir a poc a poc el Valencià front a 

l’ espanyol en un futur puix la gent sent eixa llengua com a propia, la que ha parlada tota la vida. Si s’ aposta 

per una Llengua Valenciana, en el temps farem del nostre idioma un instrument lliterari, prestigios i cult. Per 

que no? En Islandia es parlava el noruec fins que els islandencs s’ independisaren llingüisticament, gracies a 

lo qual hui conten en una de les llengües i lliteratures mes vigoroses del planeta. Si ells hagueren continuat en 

la subordinacio al noruec hui serien un poble acomplexat sense riquea lliteraria i que no s’ identifica en lo que 

parla.  

La solucio no es diu Academia Valenciana de la Llengua (AVLL), ab uns academics mediocres triats a dit 

com en el franquisme, ni tampoc es la tercera via ni qualsevol atre arreglo fet per uns politiquets de pa i melo i 

d’ esquenes a lo real. Diuen que un politic inteligent primer observa la realitat i que despres llegisla en virtut a 

lo observat mentres que el politic mediocre es aquell que llegisla en l’ esperança de que siga la realitat la que 

s’ adapte a la llei i no al reves. La solucio en una autentica democracia passa per convocar un referendum. 

¿Volem parlar el Valencià o el catala?  Si la democracia es el govern del poble, llavors que siga el poble qui 

trie.  

 

L’ anunciat fracas de la tercera via.  

 

Anthony Giddens, sociolec i asessor personal del primer ministre britanic, Tony Blair, es el creador de la 

tercera via socialdemocrata, que propon una simbiosis entre el lliberalisme economic i l’ etica socialista, un 

cami que bascularia entre el lliure mercat i l’ estat benefactor, una via entre l’ esquerra d’ ahir i la dreta de 

hui. Per a Giddens esta reflexio te el seu punt de partida en la fi de l’ historia del filosof Francis Fukuyama, 

en el derrumbament de l’ Unio Sovietica en la consequent fi de la Guerra Freda i del mon bipolar i la falta d’ 

una alternativa clara al capitalisme, en que la democracia no es suficientment democratica. Per a Giddens la 

seua tercera via te la missio de modernisar el socialisme, d’ adequar-lo als nous temps i, es clar, de  robustir-

lo. Blair i l’ antic president estadounidenc, Bill Clinton, han segut els gurus de la tercera via. Pero ni Giddens 

es un estratega brillant ni esta una idea innovadora. De fet, mos trobem davant el redescobriment de la sopa d’ 

all.  

L’ autor es llimità a imprimir un gir a la dreta a lo que ya de per si era una tercera via, com es el revisionisme 

de l’ ideolec Eduard Bernstein, de tal modo que hui partits socialistes i conservadors s’ han acostat tant l’ un 

a l’ atre que son lo mateix. Este socialisme descafeinat, esta ideologia desideologisada, mes que una resposta 

no dixa de ser un eslogan publicitari, una campanya d’ image i mercadotecnia que ven una suposta renovacio 

que es sustenta en la falta d’ idees i l’ ausencia d’ un programa electoral coherent que busca sumar al vot fidel 

i classic un atre espectre sociologic: uns nous votants moderats. Pero d’ idees, cap.  Esta formula ha devingut 

en un fracas apoteosic puix ha transformat a l’ esquerra en una mala fotocopia de la dreta, lo qual ha provocat 

la caiguda en barrena dels governs socialdemocrates a tota Europa i l’ ascens de l’ ultradreta. No es cap broma 
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dir que Giddens es –involuntariament- el millor aliat del Front Nacional (FN) de l’ ultradretà Jean Marie Le 

Pen.  

Algo aixina ocorre en atra tercera via; la catalanufa. Els catalanufos que aposten per l’ Academia de Zaplana 

(AZ) com a panacea per al conflicte llingüistic i per una tercera via que se supon està <<entre el blaverisme i 

el fusterianisme>> (es tracta de catalanisar Valencia nomes en lo cultural i renunciar a l’ impossible 

catalanisacio politica que son els Païsus Imaginaris) pensen que el catalanofascisme cultural alvançarà en la 

societat valenciana a pesar dels problemes toponimics de la llengua comuna. Sostenen la tesi de que es pot 

vertebrar una llengua catalana unida encara que reba distintes denominacions en cadascu dels territoris a on, 

segons ells, es parla (Valencià, balear, algueres...) o si no, s’ inventen noms a cada quin mes estrambotic per 

forçar artificialment l’ unitat de les llengües (cabava, bacaves, llengua valenciano-catalana...) Pero obliden 

que al marge de nomenclatures, està la consciencia d’ un poble i el nostre no sent que l’ idioma catala siga el 

seu.   

El poble dixà clar el 13 de Juny de 1997 que el nostre idioma no es el catala. Mes de mig millo de valencians 

es manifestaren al carrer per a parar al catalanofascisme. Els valencians no acceptem que el nostre idioma (la 

Llengua Valenciana) siga un dialecte del catala encara que ad este dialecte li diguen eufemisticament 

<<valencià>>. Esta es la dura realitat contra la que s’ estrellen els tercerviiistes, els quals es refugien dins del 

seu bunquer-barretina com uns enllumenats que tenen la missio divina de conduir a la llum als quatre millons 

d’ analfabets que ho som per  no pensar com ells. La tercera via socialdemocrata pretenia robustir l’ esquerra i 

acabà donant ales a l’ ultradreta. La tercera via catalanufa vol catalanisar Valencia i sols servirà per engrossar 

mes encara al jagant espanyol. L’ unica forma d’ acabar en el conflicte i revalencianisar Valencia es cedir la 

paraula al poble via referendum. ¿El Valencià es un idioma independent o un dialecte del catala? Que el poble 

trie.  

 

La llei, si es injusta, no es llei.  

De les epidemies, de les blasfemies i de les academies, lliura’ns Senyor. 

Rubén Darío. Poeta.   

 

Eduardo Zaplana, cabdill de Valencia per la gracia de Deu, anuncià en Juny de 2001 l’ acort entre peperos i 

sociates per a conformar l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL), eixe empastre que ben be es pot dir 

l’ Academia de Zaplana (AZ). Dels vint-i-un academics quinze eren catalanufos (Ascensio Figueres, Marisol 

González, Alfret Ayza, Joan A. Gil Albors, Pere Maria Orts, Honorat Ros, Veronica Cantó, Rafael 

Alemany, Antoni Ferrando, Carme Barceló, Lluïs Messeguer, Josep Palomero, Jordi Colomina, Albert 

Hauf, Josep LL. Domenech) i nomes sis valencianistes (Ramon Arnau, Ramon Ferrer, Alfons Vila, 

Artur Ahuir, Xavier Casp, V. Gasco Pelegri). L’ institucio naixque en la teorica missio d’ acabar, des del 

consens en l’ eterna disputa Valencià-catala. N’ hi ha valencianistes que han demanat un vot de confiança i 

uns atres que l’ han tildada de segon cavall de Troya –s’ enten que el primer fon les anexionistes Normes del 

32-.  
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Siga com siga, la politica i politisada Academia de Zaplana es un dels mes esperpentics ents del planeta. D’ 

una banda els seus integrants han segut triats a dit pels politics, com en el franquisme, lo qual haguera segut 

un autentic escandol en qualsevol nacio civilisada del mon. Es com si sociates i peperos es ficaren a triar els 

membres de la Real Academia Espanyola (RAE). D’ atra banda, la majoria d’ ells no te ni curriculum per lo 

que els merits pels que han segut escollits son d’ afinitat ideologica en el poder i no pel seu pes intelectual. Es 

a mes un organisme supeditat a l’ Institut d’ Estudis Catalans (IEC), incapaç de prendre cap decissio si no es 

en el permis previ dels seus superiors en el Nort, i llunt de regular la Llengua Valenciana –que es segons l’ 

Estatut Valencià l’ idioma oficial en el païs- afirma que el Valencià es un dialecte del catala, aixo si, en tot 

tipo de dobles llenguages i malabarismes dialectics... ¡no vaja a ser cosa que s’ entere la gent, per l’ amor de 

Deu! 

Yo confesse obertament que, en l’ ingenuitat propia de la joventut, pensi en el seu dia que l’ AZ podria 

aportar un fruit minimament positiu. Tenint en conte que dos terços dels membres son catalanufos de pro 

estava mes que cantat que l’ AZ apostaria per l’ unitat de les llengües. Pero vaig creure que -com a minim- l’ 

AZ valencianisaria el lexic per a que en les escoles es donara si no una Llengua Valenciana independent (que 

aixo sería heregia), almenys si un dialecte valencià (en lloc del dialecte barceloni que es dona hui). Pero lo 

cert es que encara que es validen algunes paraules valencianes al final es continuen usant les barcelonines (ya 

se sap que son mes cientifiques) i per si fora poc a les escoles el nivell de catalanisacio anira en aument a 

mida que els escolars passen de curs: al principi donaran catala en unes poques valencianades (per a que no 

els produixca tant de rebuig) i a mida que creixquen deprendran l’ estándar cientific; es dir, el barceloni pur i 

dur.  

Pero el bagage ha segut nefast en estos mesos. Despres de que les primeres decisions dels academics foren les 

de preocupar-se pels sous, l’ AZ oficialisà el valencià (sub)normalitzat o catala a la nacio. Aixo comporta l’ 

allegalitat de les Normes d’ El Puig i la negacio de subvencions per a qui les use. El sector valencianiste de l’ 

AZ valencianisà el lexic, reintroduint uns pocs centenars de vocables tipics del païs –que ya figuraven als 

dicccionaris catalans-, lo qual servix per a crear uns doblets en els que sempre se triarà el vocable cientific (el 

barceloni) en detriment de l’ incult (el valencià). A banda d’ aixo, moltes reunions en l’ IEC per a rebre noves 

ordes, l’ anunci d’ una gramatica i un diccionari futurs per al <<valencià>> –que seran uns calcs dels de l’ 

IEC-, la fallida denominacio de <<llengua valenciano-catalana>>, la postergacio de la convalidacio dels tituls 

de catala per a donar classes de Valencià, i la progressiva catalanisacio dels escolars a mida que passen de 

curs.  

Esta institucio no es cientifica sino politica puix ha segut creada per el cabdillet de Cartagena, Eduardo 

Zaplana i pel president dels sociates valencians, Joan Ignaci Pla, en la benediccio del president de Catalunya, 

Jordi caboteta Pujol, i el d’ Espanya, José María bigotes Aznar. Front a esta pseudoacademia que es l’ 

Academia de Zaplana cal reafirmar-nos en l’ unitat del valencianisme i la fidelitat a les Normes d’ El Puig. Hi 

ha molts valencianistes que creuen de bona fe que l’ Academia de Zaplana solventarà el conflicte pero es 

nomes un parany: l’ unic objectiu que perseguix es consolidar el catala i dividir al valencianisme. Si realment 

fora tan bona per a la Llengua Valenciana, la prensa catalana no s’ hauria alegrat de la seua creacio. I cal que 

estem alerta puix no deu estranyar que en una futura remodelacio de l’ Estatut s’ oficialise l’ AZ com a unic 
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ent normativisador del <<valencià>> o que directament s’ oficialise el catala, sense les mascares que hi ha 

ara.  

Cap academic pot impondre sa voluntat a la del poble, per que com molt be diu el llingüiste Noam Chomsky 

la llengua la fa el poble i no els filolecs. Ningu deu desanimar-se per la creacio de l’ AZ puix en el temps l’ 

AZ acabarà convertint-se en un ent decoratiu tipo Consell Valencià de Cultura (CVC); un d’ eixos que a 

banda de per a fagocitar intelectuals incomodos no aprofiten per a res mes. En el fondo, no estem molt pijor 

que abans de que existira. Ara tan sols es oficial lo que durant decades ha estat sent oficios. En qualsevol cas 

l’ unica manera que de veritat se resolga el conflicte llingüistic es que es respecte la voluntat de la majoria (no 

diuen que som una democracia?) i que per tant es faça un referendum on els valencians decidam si volem una 

Llengua Valenciana independent o el catala. Mentrimentres, diga lo que diga la prensa el conflicte continuarà 

i no precissament en benefici del Valencià ni tan sols del seu estimat catala, sino de l’ espanyol. Al temps, si 

no.  

Per a mi el tema de la normativa (Normes d’ El Puig, del 32, accents si-accents no...) encara que important es 

un tema secundari. Lo unic que em sembla innegociable es que el Valencià siga reconegut internacionalment 

com un idioma independent i aço, en l’ AZ, no es dona. L’ objectiu ultim de l’ AZ es oficialisar el catala a l’ 

Estatut i per aixo cal estar alerta. Pero una llei injusta no es llei -aixo ya es deia en temps de Roma- i per aixo 

llunt d’ obeir-la em sume a la campanya de desobediencia civil. Yo no reconec l’ autoritat de l’ Institut d’ 

Estudis Catalans (IEC) (en seu a Castello de la Plana gracies al Partido Popular (PP)) ni de l’ AVLL –o  

Academia de Zaplana- puix entenc que abdos organismes regulen un idioma –el catala- que en absolut es el 

meu. Em reaferme en l’ independencia del Valencià, en l’ unitat del valencianisme, en les Normes d’ El Puig i 

en les institucions culturals valencianistes com unics ents en potestat per a normalisar un idioma que si es el 

meu.  

 

La normativa valenciana.  

 

El debat sobre la normativa que deu regular la Llengua Valenciana es a sovint tan ences i apassionat com el 

del propi idioma. Hi ha molts valencianistes que son incapaços de concebir una Llengua Valenciana que no 

funcione en les Normes d’ El Puig o de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).  Sembla quasi com 

si la nostra dolça Llengua Valenciana s’ haguera regit des de temps inmemorials per la Normativa d’ El Puig, 

com si esta s’ haguera usat des d’ Adan i Eva o com si fora la paraula de Deu en lloc d’ una creacio humana, 

quan la realitat es que el Valencià ha passat a traves de l’ historia per un ball incessant de codis reguladors 

(Apunts per a una Gramatica Valenciana de Josep Nebot, les Normes del Pare Lluïs Fullana, Les Normes 

Valencianistes, les de Lluïs Revest, les Normes d’ Ortografia Valenciana del 32, les de V. Borja,  les de l’ 

Institut d’ Estudis Catalans (IEC), les de Murta, les d’ El Puig o de la RACV per les quals mos guiem hui, 

etc.).  

Crec que en els valencianistes passa com en moltissims catolics, per als quals importa mes lo que diga el Papa 

que lo que diga Jesucrist, lo que diga l’ esglesia que lo que diga Deu. Algo aixina ocorre al valencianisme 

puix per a molts dels seus integrants importa mes la normativa que regule la llengua que la llengua en si.  Es 
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cert que la reglamentacio que codifica la llengua no es un tema baladi pero tampoc es el mes important de 

tots. Cal distinguir entre lo que es un objectiu primordial d’ un de secundari. La normativa no es un tema 

capital; se m’ antoixa, de fet, secundaria i negociable. Lo unic vital, prioritari, indiscutible i innegociable es 

que el Valencià torne a ser reconegut de nou –oficial, cientifica i internacionalment- com una llengua que es 

independent, distinta i diferenciada de la llengua catalana o de qualsevol atra, en lloc de l’ humiliant estatus al 

que els mandataris l’ han relegada per motius politic-economics (el de variant (dialecte) del catala), a dia de 

hui.  

Si despres, eixa Llengua Valenciana –reconeguda expressament per les autoritats com idioma (no com variant 

o dialecte) i com independent  i distinta d’ atres llengües (incluit el catala)-, ha de funcionar en les Normes A, 

B, C o D no em sembla tan substancial. Si a mi m’ oferixen hui mateix una Llengua Valenciana independent 

pero que, com a contrapartida, s’ haguera de regir per la Normativa del 32 yo firme (a pesar de que considere 

que les Normes d’ El Puig son infinitament millors i que abomine les del 32 per arcaiques i obsoletes -es 

tracta d’ un codi migeval del segle XV redactat al sigle XX-). Pero a voltes a la guerra cal fer concessions. Lo 

unic a lo que mai deuriem estar dispostos a cedir es en el tema de l’ independencia de la Llengua Valenciana.  

Lo primordial es atenyer l’ independencia llingüistica com siga. La normativa que la regule a final del dia no 

es trascendental puix es pot transformar, valencianisar, adequar o fins i tot canviar ab el pas dels anys, poc a 

poc. 

Be, es cert que si el Valencià es regulara per les Nomes del 32 dificilment es podria independisar del catala. 

Es mes, sería com dir que l’ espanyol que s’ escriu en Lleo es un idioma distint del que s’ escriu en La Rioja. I 

es que no conec cap cas en el mon en que una sola ortografia regule a dos llengües distintes (encara que si que 

conec el cas invers; el d’ una llengua regida per dos ortografies com el noruec, o antigament el servi-croat 

quan est era encara una llengua unida, abans de que es dividira en dos). Per tant, potser l’ eixemple de les 

Normes del 32 no ha segut el mes idoneu del mon pero torne a insistir que l’ idea en la que vullc que es quede 

el llector es que que l’ independencia llingüistica es prioritaria i innegociable pero la normativa es secundaria 

i negociable per lo que si l’ independencia passara per adoptar atra norma –per infame que fora- yo firmaria 

puix aixo sempre es pot arreglar mes avant. El problema de la normativa te solucio, el l’ extincio del Valencià 

no.  

Ab aço no dic que el debat de la normativa em resulte futil ni demane un canvi de normes. Al meu juï, acatar 

l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL) es un erro de magnitut historica. I no tant per la normativa 

sino perque l’ AVLL diu que la Llengua Valenciana no existix, que es sols un dialecte del catala. I acceptar 

les Normes del 32 o acostar-se ad elles es atre erro puix es acceptar sibilinament l’ unitat de les llengües. 

Front a l’ acostament a l’ AVLL cal reafirmar la fidelitat a les Normes d’ El Puig. Perque acceptar les tesis de 

l’ AVLL comporta abocar a un etnocidi al nostre poble a canvi d’ uns pocs centenars de paraules valencianes 

dins d’ una llengua catalana que inoculen als nostres fills. Una atra cosa ben distinta sería acceptar l’ AVLL o 

fins i tot les Normes del 32 ab la condicio expresa de que es reconeguera sense ambiguetats l’ independencia 

de l’ Idioma Valencià i el seu caracter diferenciat front a llengües com la catalana o front a qualsevol atra del 

mon.   
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La crisis dels accents. 

 

L’ 1 de Juliol de 2003 la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) introduï un sistema d’ accentuacio 

quasi identic al de les Normes del 32 que substituix al que permet triar entre no accentuar mai o accentuar tan 

sols diacriticament. Tot començà a finals de 2002 quan un reduit grup d’ autors (Felip Bens, Voro Lopez, 

Artur Ahuir, Angel Calpe...) reivindicà la necessitat dels nous accents. El tema s’ aparcà pero la publicacio 

de l’ articul Fals consens en el valencianisme cultural de Calpe i la decissio unilateral de l’ editorial L’ 

Oronella d’ accentuar sa revista Lletraferit fon un puls massa fort per a la RACV. Encara que academics com 

Chimo Lanuza, Toni Fontelles o Leopolt Penyarroja preferien no accentuar o en tot cas accentuar lo mes 

distint possible del catala, la RACV introduï l’ accentuacio catalanufa a pesar de l’ oposicio majoritaria d’ 

institucions i usuaris valencianistes. Actualment, el 90% d’ usuaris continúa en els vells accents de tota la 

vida.    

El repenti canvi en l’ accentuacio alça sospites. Si es tractara d’ una mera qüestio d’ accents, lo propici sería 

haver dixat el tema per a despres de les eleccions nacionals de 2003. Traure el tema abans palesà la divisio 

que viu el valencianisme cultural. ¿A que venen estes presses? En vint anys ningu s’ ha plantejat accentuar i 

ara sembla com si el mon s’ anara a acabar si no es conseguia introduir un nou sistema d’ accentuacio de la nit 

al mati. Es sintomatic a mes que totes estes presses vingueren precissament en any d’ eleccions i pocs mesos 

despres de que es constituira l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL). D’ aço s’ extrau que una part 

del valencianisme ha iniciat un mes que perillos acostament al Partido Popular (PP) i l’ AVLL. I eixe es un 

viage a cap lloc perque el PP no te amics; el PP utilisarà a eixes institucions per a debilitar al valencianisme i 

quan ya no li resulten d’ utilitat les reduirà a cendres. Es lo que sempre fa el PP en els seus amics. Al temps, si 

no.  

I encara que des d’ estos sectors es jura i perjura que estos canvis no obeixen a un acostament cap al PP i si a 

una necessitat d’ innovar en l’ idioma, la revista Lletraferit –la veu de l’ editorial L’ Oronella- dixa caure des 

de fa mesos que l’ AVLL es l’ ent normativisador del Valencià i que a la llarga caldrà acatar-lo. Qui sap si 

darrere d’ estes paraules pot estar l’ ombra allargada de l’ ex –president de la Generalitat, Eduardo Zaplana. 

Crec recordar que fon Aureli López, de l’ Associacio d’ Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA), qui va 

dir al programa Raonant de la 97.7 que <<lo dels accents es sols la primera d’ una serie de transformacions 

que haurien de concloure en una nova gramatica d’ aci a dos anys>>. Es comença pels accents, despres es 

lleva la ch i la y en benefici de la x i la j, mes tart s’ introduixen els digrafts tz, tj, tg, tx i quan menys conte 

mos donem acabem tots en el braç en alt a l’ estil franquiste entonant el Catalunya, una, gran i lliure. Ya hi ha 

prou! 

Al meu juï, acatar l’ Academia de Zaplana (AZ) es un erro de magnitut historica. I no tant per la normativa 

que utilise (en este cas les Normes del 32) sino perque l’ AZ diu que el Valencià no existix, que es tan sols un 

mer dialecte del catala. La normativa per a mi no es capital; em pareix, de fet, secundaria i negociable. Lo 

vital, prioritari i innegociable es que el Valencià siga reconegut –oficial, cientifica i internacionalment- com 

una llengua independent, distinta i diferenciada del catala. Si despres, eixa Llengua Valenciana independent 

ha de funcionar en les Normes A, B, C o D no em sembla tan important. Pero el fet d’ obeir a una academia 

 82



de zaplanistes, panchacontents, venuts i atres amics del poder triats a dit tots ells que afirma que el Valencià 

es un dialecte del catala i no una llengua independent, supon condemnar la nostra dolça llengua a la mort. En 

una crisis de tals dimensions he de pronunciar-me. Estic en contra dels nous accents i explique les raons del 

no:  

1) Senzillea.  Una de les novetats mes rellevants introduides al seu dia pels filolecs coautors de la Normativa 

d’ El Puig era l’ introduccio d’ un criteri modern i practic d’ accentuacio. Es tractava d’ un diasistema a on l’ 

usuari pot triar entre no accentuar cap paraula mai o a soles accentuar diacriticament les paraules homografes. 

A hores d’ ara, tota la moderna sociollingüistica internacional està d’ acort en que una llengua que es 

minoritaria i que damunt es troba amenaçada, ha de dotar-se d’ una gramatica lo mes senzilla possible per a 

que sos potencials usuaris s’ acosten ad ella facilment sense complicacions innecesaries ni afegitons arcaics. 

L’ accentuacio, part inutil d’ una ortografia, es tan sols un motiu per a cometre mes faltes ortografiques. 

Evidentment, quant mes compliquem l’ escritura (que no oblidem que es la representacio del llenguage parlat 

que sempre la precedix) mes complicarém l’ acces a la mateixa per part del poble valencià i aixo no conve 

ara. 

2) Superfluitat. Els accents son innecesaris. La major prova es que la majoria de llengües del mon no tenen 

com ara el vasc, l’ angles o l’ alema. No per aixo dixen de ser llengües utils i valides per a la creacio cientifica 

i lliteraria. Aixo de tildar es tan sols una rarea llatina. Els italians ho saben i per aixo es decidiren a simplificar 

la seua gramatica erradicant precissament les tildes i inclus eixes h mudes que mai de la vida serviren per a 

res. Aixo de que els accents permeten dominar la fonetica es fals puix u depren a pronunciar ab el llenguage 

oral que mos transmeten els pares, i tot lo mon depren a parlar abans que a escriure. El sistema tradicional que 

oferix la possibilitat de triar entre no accentuar mai o tildar sols les homografes es perfecte puix es senzill 

(evita faltes ortografiques), es distint a l’ espanyol i al catala (en lo qual marca distancies i encarna un simbol 

d’ identitat) i les tildes diacritiques desfan les possibles confussions. Es el millor sistema accentuador del 

mon.   

3) Corrector. Si s’ introduixen els canvis en l’ accentuacio, el corrector de Microsoft per al seu processador de 

texts Word –ya retrasat de per si- es demorarà encara mes. El corrector sería una ferramenta extremadament 

util i valuosa per a expandir el Valencià a nivell escrit i incrementar el numero d’ usuaris de les Normes d’ El 

Puig. Quan es trobe llest el corrector es penjarà en internet i se’ l podrà descarregar gratuïtament tot lo mon. 

Es vital que fem realitat una iniciativa com esta tan pronte com siga possible per a facilitar l’ escritura en tots 

els usuaris de les Normes d’ El Puig aixina com incrementar son numero. El problema es que ara, en la crisis 

dels accents, podem tindre dos correctors diferents –un en accents nous i un atre en els diacritics de tota la 

vida-, per lo que la duplicitat normativa pot arrelar mes encara entre els usuaris, o fins i tot podria ocorrer que 

no quallara cap dels dos i que est ambicios proyecte mai dixara de ser-ho i no s’ arribara a concretar en algo 

real.  

4) Crisis. Una de les raons per les que estic contra l’ accentuacio es per les formes en que s’ ha dut a terme. L’ 

accio unilateral de L’ Oronella es un <<colp d’ estat cultural>> que desautorisa a la RACV, unica institucio  

en capacitat per a regular la Llengua Valenciana, i aboca al valencianisme a una crisis que pot dividir-lo en 

dos. Aixo de netejar els draps bruts publicament –i mes en un any electoral- afavorix al PP en detriment de 
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UV. Tractar d’ acostar-se a l’ AZ es, a mes, un erro apoteosic; l’ AZ regula el catala i acatar-la significa el fet 

de condemnar a mort la Llengua Valenciana. La creacio de l’ AZ ya fon un primer intent per a fracturar l’ 

unitat valencianista en benefici de la dreta pepera catalanoespanyolista. I per descontat, la crisis dels accents 

es, en el fondo, sols una nova jugada mestra del cabdillet de Valencia per la gracia de Deu, el murcia Zaplana, 

per a dividir el valencianisme en dos, una estrategia maquiavelica fruit de la majoria absoluta i absolutista del 

PP. 

 

Bloc i Unio ¿un matrimoni impossible?   

 

En la meua humil opinio, fem una satanisacio desproporcionada de lo que es el Bloc Nacionaliste Valencià 

(BNV) i de lo que representa. Pareix que per als unionistes no hi ha cap problema en si Unio Valenciana (UV) 

pacta en PP. No importa que el PP mos traixca, boicoteje, que compre als <<nostres>>, mos aplaste i triture... 

No passa res. Els valencianistes ya estem acostumats a posar l’ atra galta i per aixo està ben vist pactar en el 

PP.  

Ara be, si per contra algu planteja algun acort puntual en el BNV s’ escarota el valencianisme i el catalanisme. 

A sovint s’ invoca el nom del BNV com si del de Satan fora. Quan hi ha una minima intencio de normalisar 

les relacions es clama <<que ve el Bloc!>> per a aterrorisar a la gent, casi com si d’ un nou butoni es tractara. 

Esta esquizofrenia paranoica, esta neurosis delirant es dona en la mateixa intensitat tambe en les files del 

BNV.   

Està clar que UV no pot pactar en el BNV en el tema de l’ idioma puix tenim visions molt distintes. Pero 

tambe hi ha punts en que UV i BNV coicidixen com la reforma de l’ Estatut, la comarcalisacio de Valencia o 

la necessitat de rebaixar eixa barrera del 5% per a entrar a les Corts. ¿Tampoc es pot pactar en estos temes? 

¿Ni a pesar de que sostingam uns punts de vista identics? ¿Som uns traidors catalanufos per pactar en coses 

aixina? 

Em pareix francament abominable que Unio Valenciana i el Bloc Nacionaliste Valencià arriben a algun acort 

si est es per a fomentar el catalanisme o si es per a servir interessos particulars i no interessos generals –que es 

lo que fa UV quan pacta en el PP, per cert-. Ara be, eixes enemistats tan viscerals que hi ha entre els dos 

deuen passar a una etapa de normalisacio de relacions. El BNV es un partit democratic, tant si agrada com si 

no.  

Un atre tema distint sería la conveniencia o no de fusionar UV i BNV en un nou partit: Bloc i Unio (BIU). L’ 

idea no es nova. Quan Unitat del Poble Valencià (UPV) es trobava en hores baixes ya es parlava de fusio en 

UV. Ara mateix, s’ han girat les tornes i el BNV es troba algo mes fort que UV. A mi m’ entusiasma l’ idea d’ 

una fusio d’ abdos partits en la condicio irrenunciable de que siga per a defendre el Valencià i no el catala, es 

clar.  

Si els dos acordaren defendre un Idioma Valencià independent, UV des del regionalisme de dreta i el BNV 

des del nacionalisme d’ esquerres es construiria un partit que competiria de tu a tu en sociates i peperos. Pero 

si la fusio d’ abdos formacions ha de servir per a fer catalanisme millor que vaja cadascu pel seu costat; lo 
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qual tampoc deu ser obstacul per a arribar a acorts en els punts en que u tinga una posicio similar a la de l’ 

atre.  

Per a realisar dita fusio calen renuncies. Uns deurien dixar de ser regionalistes anticatalanufos proespanyols, i 

els atres uns sumisos a Catalunya. Hi ha a Valencia molt de pseudocatalanisme. Els socialistes i els 

comunistes presumixen de catalanufos sols perque identifiquen catalanisme i esquerra pero despres parlen en 

espanyol i tenen en Espanya el seu referent de nacio, per lo que el seu autoodi, el seu antivalencianisme no es 

pur.  

Un atre cas es el dels bloqueros, regionalistes catalans. Molts d’ ells son pseudocatalanufos puix els agradaria 

un nacionalisme valencià fort pero com que aci sols hi ha un regionalisme valencià sotmes a Espanya, puix 

recolzen lo mes paregut que troben que es el nacionalisme catala (com una especie de premi de consolacio). 

Si hi haguera un patriotisme valencià sense submissions a Espanya abandonarien el pancatalanisme molts d’ 

ells.  

En el fondo soc un optimiste moderat pel que fa al BNV. En els ultims temps han passat de ser pancatalanufos 

a ser nomes catalanufos i el sector bloquero dominant, el de obediencia cega a Catalunya, poc a poc dixa pas a 

un atre que, sense renunciar al seu catalanisme, es replanteja aixo de rendir vasallage als catalans. No es pot 

descartar que en el futur el BNV evolucione un poc mes i passe a ser valencianiste. Coses mes rares s’ han 

vist.    
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TRES CARTES.  
 
 
Catalunya, de poble oprimit a poble opressor o Carta als <<germans>> catalans. 

 

Volia expresar-vos la meua tristor i el meu sincer lament per les dificils relacions entre Valencia i Catalunya, 

dos pobles anomenats <<germans>> pero en la practica enfrontats en disputes esterils i per interessos espuris.   

Catalunya es un gran païs que desgraciadament ha patit molt a lo llarc de l’ historia. Pero Catalunya ha passat 

de poble oprimit (per Espanya) a poble opressor (de Valencia i Balears). I aixo si que es paradoxal puix 

vosatres, catalans, que sabeu lo que es que algu aplaste la vostra cultura mos feu a valencians i balears tot lo 

que denuncieu que vos feren. Vosatres, que no voleu que vos furten l’ identitat preteneu furtar-nos la nostra, 

reduïr a valencians i balears a mer apendix de Catalunya a traves d’ unes ansies imperialistes propies del sigle 

XIX.  

Mos sotmeteu a un etnocidi substituint la nostra llengua i cultura per la vostra, i a pesar de que dieu que som 

pobles germans tan sols veieu en els valencians una colonia i perseguiu una relacio de vasallage en la que 

sigau vosatres els qui doneu les ordes i els valencians qui les obeïm. Acas no es un acte de cinisme reivindicar 

la fi de la tirania del Marroc sobre el Sahara Occidental i despres assegurar en tota la naturalitat del mon que 

les Balears son una provincia mes de Catalunya? Acas no peca Catalunya del mateix imperialisme inmadur i 

anacronic que tan a sovint achaca al Marroc? Els valencians mai vos hem faltat el respecte ni vos hem tractat 

mal. Per que mos feu aço? Es paradoxal que parleu d’ unio, de fraternitat i germanor quan mos insulteu dia a 

dia.  

Sobre est aspecte el gran escritor valencià Vicent Blasco Ibáñez feu una reflexio interessant en la seua novela 

Els quatre genets de l’ Apocalipsis. En est obra mestra, ambientada en l’ epoca de la Primera Guerra Mundial, 

hi ha una escena en la que dialoguen un alema i un frances sobre les dificils relacions entre els seus dos estats. 

L’ alema li recrimina al frances que França no vullga ser amiga d’ Alemanya, quan ésta ho anhela de tot cor. I 

el frances respon que no poden ser amigues mentres Alemanya no torne les regions d’ Alsacia i Lorena que li 

va arrebatar als francesos. <<Es com si voste em furta el relloge i despres em demana que sigam amics, si de 

veritat vol que sigam amics un bon gest per sa part sería començar per tornar-me el rellonge>> – argumenta el 

gal-.  

Els catalans dieu que som pobles germans. En cas de ser aixina, no vos comporteu com a tals. Utiliseu tots els 

vostres recursos per a tractar de torpedejar-nos, per a evitar el nostre progrés i neutralisar-nos com a poble.  

Preferiu que els abundants excedents de l’ Ebre que no useu per a res es perguen a la mar abans que cedir-nos-

els. El dia que s’ inaugurà Terra Mitica un grup de catalanistes la boicotejà a pesar de que els valencianistes 

no boicotejarem res el dia en que s’ estrenà Port Aventura. Joan Gaspart, abans president del F.C. Barcelona, 

digue que preferia que la Copa d’ Europa de 2001 la guanyara el Bayern de Munich i no el Valencia C.F.  

Joan Clos, alcalde de Barcelona, expressà que preferia Napols a Valencia com a seu de la Copa America en 

2007. 
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Josep Lluïs Carod-Rovira, president d’ Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) demanà als etarres que 

dixaren d’ atentar en Catalunya... Poc importava si la sanc derramada era la dels <<germans>> valencians o 

balears.  Convergencia i Unio (CIU) utilisà els seus llarcs tentaculs per a convencer al govern central de que 

fera oficial la llengua catalana en Valencia a traves de l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL) i de que 

invertira cinc voltes mes diners en el port de Barcelona que en el de Valencia, una volta que el segon havia 

superat al primer en trafic de mercaderies. Inclus recorde un any en que el 9 d’ Octubre vos burlareu del poble 

valencià en un programa de televisio ab una nudista disfrassada de fallera que anava despullant-se a poc a 

poc.  

Despres veniu en la vostra hipocresia de que som pobles germans pero no vos doneu conte de que dos pobles 

son germans no per compartir una llengua i cultura paregudes o inclus identiques sino per voler-se i ajudar-se 

l’ un a l’ atre. Pero vosatres mai vullguereu una relacio de germanor puix eixa partix de l’ igualtat i el respecte 

sino una de submissio. Els catalans mos voleu als valencians com Espanya volia a Cuba o Filipines; com una 

mera colonia a la que poder manipular des de la metropoli. I encara vos sorpreneu del fort anticatalanisme que 

es respira en Valencia i Balears (i en el conjunt d’ Espanya)?  No entenc quina ventaja obtindriem de federar-

nos en sis millons d’ antivalencians. I es que Catalunya i Valencia son pobles germans si, pero com Cain i 

Abel.  

Catalunya fon i es un gran païs i no necessita de colonialismes per a ser-ho. Si cregueu que en les vexacions a 

la que mos sotmeteu, els valencians volem <<confederacions>> desconeixeu per complet la realitat. En part, 

potser perque quan veniu a Valencia nomes vos relacioneu en els grupusculs catalanistes que vos diuen que 

els valencians volem ser catalans i vos mostren una Valencia irreal que no existix fora del gueto catalaniste. 

La trista realitat es que com que els jovens no s’ identifiquen en el catala que s’ inocula des de les escoles es 

passen a l’ espanyol. El catala s’ estudia com qualsevol atre idioma estranger, com qui estudia frances: sols 

per a tindre una llinia mes en el curriculum, pero despres ningu el fa sevir en el dia a dia... a banda del gueto, 

clar.   

Gracies a les vostres impossibles veleitats imperialistas, el poc Valencià que es parla acabarà desapareixent. 

Gracies a vosatres, germans catalans, en el futur Espanya tindra tres Castelles: Castella i Lleo, Castella-La 

Mancha i la Castella Valenciana. Si en lloc d’ enfrontar-nos entre nosatres en disputes esterils, decidirem 

construïr un diasistema cultural que des d’ un unic tronc comu com es el llati partira del respecte a la pluralitat 

de les identitats, les llengües i les cultures podriem constitutir un formidable contrapes front a Madrit a nivell 

d’ estat, potser tan poderos com per desestabilisar entre tots l’ estat i obtindre, juntament en Galicia i Euskadi, 

l’ independencia de Catalunya, Valencia i Illes Balears, lo qual per falta d’ unio es nomes una utopia a dia de 

hui.   

Aposte per un diasistema llingüistic i cultural paregut a l’ escandinau; el qual reconeix que islandenc, noruec, 

suec, danes i feroenc son cinc llengües germanes pero oficialment independents entre si (a pesar de que son 

tan paregudes que els seus usuaris s’ entenen a la perfeccio). I des del mutu respecte els escandinaus cooperen 

en l’ ambit cultural, economic, politic i social, en la força que comporta l’ unio dels pobles. Si aci reconeixem 

que l’ occita, l’ aragones, l’ aranes, el catala, el Valencià, el balear i l’ algueres son llengües distintes pero 

unides per un tronc comu podrem unir les forces en benefici mutu. Si per contra, vosatres, germans catalans,  
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seguiu apostant pel centralisme uniformisador catala, els nostres pobles estaran dividits i a mercet de Madrit i 

Paris.  

I es que l’ unitat i cooperacio dels nostres pobles mai sera possible si no es des del respecte i l’ igualtat. Una 

relacio de servidumbre com la que promoveu mos allunta i perjudica els molts interessos comuns, puix en lloc 

d’ unir-nos per a cooperar junts quedem, gracies als nostres enfrontaments, a mercet de Madrit. Vosatres, que 

sabeu lo que es l’ opressio espanyola, no oprimiu a valencians i balears, vosatres que sabeu lo que es estudiar 

a l’ escola que catala, gallec i vasc son dialectes de l’ espanyol, no passeu ara de païs oprimit a païs opressor.   

Si de veritat voleu una relacio sincera de cooperacio, d’ amistat i de germanor recordeu lo que escribia Blasco 

Ibáñez i comenceu per <<tornar-nos el relloge>>.  Germans catalans, a vosatres correspon donar el primer 

pas.  

 

L’ esquerra (anti)valenciana o Carta als <<progressistes>> valencians.  

 

Volia expressar-vos la meua profunda perplexitat, rabia i apesarament pel naufragi ideologic en que està 

derivant l’ esquerra en el mon sancer i molt especialment en Valencia. Sé que molts de vosatres obreu de bona 

fe, que teniu unes plausibles intencions de conseguir una societat millor, mes justa, igualitaria i democratica. 

Ara be, crec que com li ocorre a l’ esglesia catolica, tambe en vosatres hi ha un abisme entre lo que prediqueu 

i lo que despres feu. Em preocupa molt que hui el progressisme en Valencia siga un sinonim d’ autoodi, de 

complex d’ inferioritat, de negar l’ identitat que mos es propia, de defendre lo del veï en lloc de defendre lo de 

casa. Mos cal un socialisme, un progressisme i una esquerra valents que es lliberen dels tabus que arroseguen 

ara.  

Pero per a començar a parlar de qui es progressiste i qui no, cal aclarir primer el concepte de progressisme. 

Que es ser progressiste? Si ser progressiste consistix en defendre la democracia directa, la llegalisacio de la 

droga –blana i dura-, de la prostitucio, de l’ eutanasia i de que els homosexuals puguen acasar-se i adoptar 

chiquets yo em declare obertament progressiste. Ara be, si ser progressiste consistix en opondre’s al Tren d’ 

Alta Velocitat (TAV), al Pla Hidrologic Nacional (PHN), i estar a favor dels Països Catalans (en lloc de 

Valencia), de la llengua, cultura i bandera catalanes (en lloc de la llengua, cultura i bandera valencianes), de l’ 

abort lliure, o de justificar el terrorisme d’ Euskadi Ta Askatasuna (ETA) yo ni soc progressiste ni ho vullc 

ser.  

Qui es progressiste realment? Qui defen una justicia social on tot lo mon –home, dona, ric, pobre, blanc o 

negre- siga igual en drets i en obligacions o el qui es manifesta cada 25 d’ Abril pels carrers de Valencia 

capital al crit de <<Gora ETA. ETA vine i mata’ls!>>? En la meua humil opinio, hi ha un progressisme 

autentic i un pseudoprogressisme que oculta a faches i reaccionaris baix la bandera de l’ esquerra. Yo, que m’ 

he criat en una familia de llarga tradicio republicana i socialdemocrata, fiu el primer sorpres al descobrir que 

les persones mes fachoses i intolerants que he conegut a lo llarc de la meua vida... eren d’ esquerres!!! Yo, 

que crec que l’ esquerra es un motor que fa alvançar a l’ humanitat, no puc estar d’ acort en (esta) esquerra d’ 

ara.  
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Em preocupa que molts dels antifranquistes siguen tan o mes franquistes que el propi dictador Francisco 

Franco. Crec que eixe <<fascisme d’ esquerres>> que contamina a l’ autentic progressisme es un cancer per a 

la vertadera esquerra, que la devora poc a poc, que la desvirtua i provoca un abisme entre els partits i els 

obrers als que tant diuen defendre. Identificar esquerra i catalanisme es una empanada mental tan gran que fa 

que mentres que en Barcelona mes de 30.000 persones es manifesten contra les injusticies d’ una globalisacio 

que no es de la justicia i els drets humans, aci el numero de persones que demana un mon mes just no arribe a 

300. Com que resulta prou complicat definir que es ser progressiste, millor podriem intentar definir que no ho 

es.  

1) Ser progressiste no es cultivar el servilisme i el vasallage cap a potencies estrangeres. Em sorpren que gent 

que posaria el crit en el cel si en Espanya es substituira la bandera espanyola per l’ estadounidenca veja be 

ficar la catalana en lloc de la valenciana. I no em val que diguen que la Real Senyera es la bandera del Cap i 

Casal puix este no te bandera sino escut, ni que es de dretes perque s’ usava en temps de la Republica, ni que 

te a vore en la Corona d’ Arago perque la bandera del rei Jaume I portava dos barres i no quatre, ni que 

reflexa uns vinculs historics perque per eixa mateixa rao canviariem la bandera dominicana per l’ espanyola 

ni que representa la germanor entre pobles perque els catalans no substituixen la seua bandera per la nostra 

mai.   

2) Ser progressiste no es defendre lo del veï abans que lo de casa. Aço no es de progressistes sino d’ imbecils. 

Sorpren que hi haja valencians que es queixen de l’ opressio a la que mos sotmet la Meseta i despres accepten 

en tota naturalitat l’ opressio a la que mos sotmet Catalunya. Aixo no es voler ser lliure, sino sols canviar d’ 

amo. Crida l’ atencio que hi haja valencians que consideren progressiste l’ AVE si va a Catalunya i elitiste si 

ve a Valencia, o que estiguen contra el necessari trasvas d’ aigua de l’ Ebre puix aleguen que cal protegir el 

delta. I els nostres camps que? Es normal que els catalans velen per lo seu pero que els valencians defengam 

lo d’ ells en lloc de lo nostre ya es de psiquiatric. Si nosatres mateixos no defenem lo nostre... Llavors qui ho 

fara? 

3) Ser progressiste no es avergonyir-se dels simbols d’ identitat propis.  Aixo no es ser progressiste, es tindre 

uns greus complexos d’ inferioritat. Que alguns valencians aposten per la llengua, cultura i bandera catalanes 

en lloc de les seues respectives valencianes es revelador d’ un profunt autoodi i una falta de fe en el nostre 

poble. Tenint com tenim un segle d’ or lliterari –que mai de la vida han tengut els catalans- i sent com forem 

una nacio independent i sobirana molt abans de que Catalunya existira –cosa que els catalans mai constituiren 

un païs independent- que alguns valencians vegen en la catalana una cultura superior en la que deuria insertar-

se la valenciana com un mer apendix es, a mes d’ un episodi de surrealisme, una broma cruel i macabra del 

desti.   

4) Ser progressiste no es estar en contra de qualsevol cosa que puga significar un progrés economic.  Hi ha un 

tipo d’ esquerra, yo la denomine <<esquerra conservadora>> que es caracterisa pel seu inmovilisme. Mostra 

una opossicio irracional i visceral a qualsevol canvi que aporte un progrés material. Estan en contra de l’ 

AVE, del Pla Hidric Nacional, de l’ autovia... Es exactament la mateixa gent que en el seu dia deia que l’ 

automovil era un artefacte satanic, que les vacunes eren roïnes, o que li tirava pedres el tren quan passava. Si 

per ells fora, l’ humanitat seguiria en la prehistoria. <<Construir una roda? Per a que? Ya estem be anant a 
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peu>>. <<Construir cases? Per a que? Ya estem be dins de les coves>>. Es lo mes opost que he vist al progrés 

mai.   

5) Ser progressiste no es recolzar els totalitarismes.  Aixo de posar el bracet en alt, a l’ estil fasciste, i entonar 

el Cataluña, una, grande y libre i despres presumir de progre i dir que els faches som els demes no es que 

siga molt d’ esquerres. Com no ho es criticar la tirania que Israel eixercix sobre Palestina o la del Marroc 

sobre el Sahara Occidental i despres recolzar l’ anexio de Navarra (en contra de la seua voluntat) a mans d’ 

Euskadi o la de Valencia i Balears a mans catalanes. Que dir de recolzar la dictadura castrista! Es paradoxal 

que sigam precissament nosatres, que sabem lo que es viure en dictadura i que et peguen un tir en la nuca per 

no pensar igual que el cabdillet de torn, els que desijem aço mateix per a un poble al que diuen germa com es 

Cuba.  

6) Ser progressiste no es ser anticristia. I mes encara quan tant es parla de multiculturalitat. Alguns esquerrans 

estan dispostos a acceptar en els braços oberts a l’ Islam (quan hi ha musulmans que no dubtarien en tallar-los 

el coll per ser cristians, ateus o simplement occidentals) i despres escopixen pestes contra Jesus de Nazareth. 

Si, ya sé que l’ esglesia catolica es una institucio en una moral ultraconservadora i que a lo llarc de l’ historia 

en mes d’ una ocasio ha segut un niu de corrupcio, fariseisme i podrimenta moral pero aixo no te res a vore en 

Jesus. Jesus sempre estigue del costat dels debils, dels malalts, dels marginats... Per que l’ esquerra rebuja en 

tanta colera al que possiblement fon el primer esquerrà de l’ historia? Van a dir ara que Jesus era un facha o 

que?  

7) Ser progressiste no es defendre l’ abortament lliure. Si un ciutada no te autoritat moral per a arrebatar-li la 

vida del seu veï per allo de que la llibertat d’  un acaba a on comença la de l’ atre no entenc per qué una mare 

si te dret a acavar en la vida del seu fill. Si una parella no vol cuidar del bebe per lo que siga puix que ho done 

a l’ institucio pertinent i punt; que ella ya s’ encarregarà d’ entregar-lo a una familia que li done l’ amor que 

esta parella no vol o no pot donar-li; ara be, aixo de l’ abort lliure es algo abominable. Aixo del <<Nosatres 

parim, nosatres decidim>> em sona a <<El mati perque era meu>>. Hi haura qui parle de drets civils i 

llibertat de la dona pero lo cert es que per mes que ho intente no trobe res de progressiste en matar al teu propi 

fill. 

8) Ser progressiste no es tildar de fasciste a tot aquell que no pense igual que un o que no mos done la rao. 

Perque eixa actitut sí que es fascista de veritat. Es el mateix talant reaccionari en el que la <<cultura oficial>>, 

eixa a la que tant vos apegueu els pseudoprogres, criticava a visionaris com Galileu Galilei o Albert 

Einstein. El sol fet de recorrer d’ una forma injustificada al calificatiu de <<fasciste>> ya denota la carencia 

d’ idees i de cultura (si es un individu) i de programa electoral (si es un partit politic). Es poc progressiste 

tindre una ment tan buida que en lloc d’ arguments ha de recorrer als insults (fasciste, analfabet, ignorant, 

etc.), o omplir-se la boca parlant de dialec i tolerancia per a despres tildar de fasciste a algu per no donar-te la 

rao.  

9) Ser progressiste no es anar d’ enllumenat per la vida i pensar que tots els demes son analfabets. Aixo es 

propi de talibans. M’ he trobat en moltissima gent que alardeja de progressista i que va d’ intelectual per la 

vida, de salvapatries, de nou messies que te el dret de mirar per damunt del muscle a la massa inculta (que es 

per cert la mateixa actitut en la que l’ aristocracia mira al poble pla). Que un Premi Nobel es crega superior 
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val, pero no aguante que un En Ningu vaja en aires de superioritat. I dins del pseudoprogressisme hi ha molt 

d’ intelectual de salo que opina de tot quan no te ni la mes puta idea de res.  Est actitut prepotent de creure’ s 

amos de la veritat absoluta es propia d’ esquizofrenics en uns deliris de grandea que es troben fora del mon 

real. 

10) Ser progressiste no es omplir-se les bojaques a costa d’ expoliar a la classe obrera. Es curios que molts 

dels politics que presumixen de progressistes i que diuen defendre a les classes baixes vixquen en els barris 

mes luxosos, vestixquen en trage de marca i sabates cares i conduixquen un Mercedes. Curiosament els obrers 

als que afirmen representar viuen en barriades humils, porten un mono blau ple de greix i duen un Ford Fiesta. 

Yo, que vixc en una barriada obrera, i sé lo que es tractar dia a dia en la gent obrera, la qual es bona i honrada, 

sé que ella no se pot sentir identificada en uns politics supermillonaris que no representen a ningu perque cap 

d’ ells sap lo que significa perteneixer a una familia que discutix tots els dies perque mai pot arribar a final de 

mes.  

L’ esquerra s’ ha tornat folla i deu replantejar-se si estar subordinada a atre poble es signe de progressisme o 

de subnormalitat puix eixe imperialisme neonazi que es el catalanofascisme no es precissament progressiste. 

Els catalans defenen lo seu, els vascs defenen lo seu... ¿Per que aci en Valencia ser d’ esquerres ha de passar 

per defendre lo del veï i no lo nostre? Es esta l’ esquerra que volem? Es esta l’ esquerra que mos mereixem? 

No. Mos cal un nou socialisme i una nova esquerra que siguen progressistes de veritat. Als esquerrans de soca 

i arrel vos toca donar un pas avant per a compatibilisar el socialisme i l’ amor a lo autocton. Prou de defendre 

lo del veï en lloc de lo de casa en nom del progressisme! Volem un socialisme en amor propi i fe en el seu 

païs. 

 

La caixa de Pandora o Carta als conservadors <<valencians>>.  

 

Volia expressar el meu amarc lament al vore que el conservadurisme, ab la seua hipocresia fariseica, es hui 

una força antivalenciana. No vos parlare de la vostra doble moral en torn a la religio, que tot lo mon sap de 

sobra que els democristians sou eixa gent que presumix publicament de cristiana i que despres fa tot lo 

contrari a lo que predicava Jesucrist. De poc servix que vos queixeu de que la joventut no va als temples 

quan despres fiqueu programes en la televisio publica com Tombola, que promouen la prostitucio i la mostren 

com algo divertit. Tampoc vos parlare d’ eixa farsa de que busqueu el benestar de la societat quan lo unic que 

vos interessa es perpetuar els privilegis de les elits i evitar-ne, com en l’ Edta Mija, que paguen impostos els 

rics.  

No, de les vostres moltes contradiccions ideologiques no parlare hui que no es esta la meua intencio. Tan sols 

vos vullc anunciar que la vostra actitut pseudovalencianista s’ ha de tornar contra vosatres. Els conservadors 

feu creure al poble valencià que sou valencianistes, quan esteu sumisos a les ordes del president catala Jordi 

Pujol, que defeneu la Llengua Valenciana quan foreu vosatres qui, a traves de l’ Academia Valenciana de la 

Llengua (AVLL) fereu oficial el catala en Valencia –algo a lo que ni tan sols els socialistes es varen atrevir a 

fer quan governaven-, preneu el pel a la gent al dir que garantisaréu que el nom de <<la nostra llengua>> sera 
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el Valencià, pero despres no els digueu que el <<valencià>> del que parleu es realment catala, barceloni pur i 

dur.  

Se be que feu aço perque la Llengua Valenciana no vos importa gens ni mica, i que, per a vosatres, resulta tan 

sols una moneda mes de canvi entre les relacions Madrit-Catalunya i Valencia-Catalunya. Pero inocular el 

germe del catalanisme en la societat valenciana choca frontalment contra els vostres interessos. Als llibres de 

text que vosatres mateixos aproveu recomaneu als jovens que parlen en catala perque l’ espanyol es idioma d’ 

una gent estrangera i opressora, els mostreu mapes dels Països Catalans, eduqueu als chiquets en el complex 

d’ inferioritat cap a Catalunya i la formacio de l’ esperit nacional-catalanufo. Despres vos queixareu de que en 

les inmediacions dels instituts apareguen cada dia mes pintades de <<Puta Espanya>>, eixa que afirmeu voler 

tant.  

A vosatres vos interessa defendre l’ espanyol, que es l’ unic idioma que realment aprecieu... ¿Pero educar als 

chiquets des de l’ escola en l’ odi a esta llengua es el cami per a atenyer aixo? Defeneu l’ unitat d’ Espanya... 

¿pero fer creure als chiquets valencians que viuen als Països Catalans va en benefici de l’ unitat d’ Espanya? 

Com a conservadors que sou, voleu que la Constitucio de 1978 permaneixca estable pero despres alimenteu el 

radicalisme des de les aules...  ¿Quant de temps mes aguantarà esta situacio abans de que vos explote en la 

cara? No vos doneu conte de que per a contentar als catalans esteu alimentant un monstre que vos devorarà? 

Heu obert la caixa de Pandora i tots els mals del mon s’ han alliberat, esteu criant corps i vos han de traure els 

ulls.  

Els Estats Units recolzaren en el seu dia a dictadors com Sadam Hussein i terroristes com Osama Bin 

Laden... i estos, com a agraïment es rebelaren contra els Estats Units. Els socialistes francesos alimentaren el 

Front Nacional (FN) de l’ ultradretà Jean Marie Le Pen i l’ ultradreta francesa desbancà als socialistes. Aixo 

vos passarà, els vostres amics catalans es tornaran contra vosatres, vos vendran puix els catalans no tenen 

amics, son inestables i no et pots fiar d’ ells ya que –al igual que Judes Iscariot-, no tenen cap de problema 

en traicionar a qui siga si la suma es generosa. Dia a dia, vascs i catalans es troben mes units i envalentonats 

en contra d’ Espanya... I que feu vosatres? Puix fomentar el catalanisme en Valencia, sembrar les llavors de l’ 

odi.  

Ab el problema vasc feu tot lo contrari que en Catalunya, reforceu la posicio de Navarra com a principal 

bastio per a detindre el separatisme vasc. Pero aci, colaboreu en el separatisme catala entregant a Valencia i 

les Balears en fritera de plata als catalanufos, eixos mateixos que criden ben fort <<¡Puta Espanya!>> Acas no 

sería millor per als interessos del conservadurisme i d’ Espanya fer una Llengua Valenciana independent en 

Valencia i una llengua balear independent en les Illes Balears? Perque l’ excusa de Catalunya per a construir 

els anticonstitucionals Països Catalans i fracturar Espanya es que els tres pobles parlem el mateix idioma... 

Pero si no parlarem la mateixa llengua ya no hi hauria cap excusa... Mort el gos, ya s’ hauria acabat la rabia 

no? 

Aixo d’ amar Espanya i despres sembrar en Valencia i Balears les llavors antiespanyoles del catalanisme es 

una situacio tan chusca, esperpentica, surrealista, grotesca, simiesca, boboncia i estupida que pareix escrita del 

puny i lletra de l’ actor Groucho Marx. Valencia no es mereix aço que li esteu fent. No tinc inconvenient en 

que Valencia siga lleal en Espanya si Espanya es lleal en ella, pero no ho es. Teniu dos opcions: independisar 
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la Llengua Valenciana i la balear per a detindre el separatisme catala o be continuar alimentant el catalanisme 

fins que Catalunya i Euskadi siguen lo suficientment fortes com per a destruir Espanya i s’ independisen d’ 

ella. Tanqueu la caixa de Pandora –eixa que vosatres mateixos haveu destapat- abans de que ya siga massa 

tart.  
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ALGUNES FRASES.  

 

Frases que els fan callar. 

 
Els catalanufos son com eixos ninots als que els dones corda i actuen d’ una forma mecanica. Deprenen una 

serie d’ idees o arguments que partixen de l’ irracionalitat, l’ anticientifisme i la mitologia i els usen en el dia 

a dia. Per eixemple, una reaccio molt comuna a tots ells es reaccionar la de tildar de fasciste  i / o d’ ignorant 

al seu interlocutor si este no li dona la rao (no importa que este siga d’ esquerres o premi Nobel).  En el fondo, 

son dignes de llastima puix no fan sino repetir com un automata els arguments que els han donat sense ni tan 

sols parar-se a qüestionar-los o reflexionar; son victimes dels rentats de cervell que es fan en unes escoles a on 

els professors no estan interessats en ensenyar a pensar als seus alumnes, sino en ensenyar-los qué es lo que 

deuen pensar, que es una atra cosa ben distinta. A continuacio presente un conjunt de contraarguments per a 

desmontar les surrealistes tesis que pot usar un pancatalanufo en una conversa. Frases que fan callar a mes d’ 

u.    

 

 

1) El Valencià es un dialecte / variant / la mateixa llengua que el catala. 

 

-El propi Badia Margarit, que era catala i rector de l’ Universitat de Barcelona, reconeix que a principis de 

sigle XX el catala era dialecte de l’ occita. Mes tart, els catalans decidiren que volien que el catala fora un 

idioma independent i no un dialecte. Per que els catalans tenen dret a independisar sa llengua i els valencians 

no?  

-Abans tambe es deia que l’ ucrania era un dialecte del rus i hui son dos llengües distintes i independents entre 

si.  

-Abans tambe es deia que l’ aranes era un dialecte del catala i hui son oficialment dos llengües distintes entre 

si. 

 

 

2) El Valencià es una variant del catala, com l’ andalus (o l’ argenti) ho es de l’ espanyol. 

 

-No es el mateix cas. L’ andalus mai ha tengut un segle d’ or (el Valencià si), a Andalucia la gent diu que 

parla espanyol o castella pero no diu que parla andalus (en Valencia diguem que parlem Valencià pero no 

catala) i en Andalucia la gent sent l’ andalus com un dialecte de l’ espanyol (en Valencia sentim el Valencià 

com un idioma independent, aiutocton i propi i no com un dialecte del catala). Sense eixir de la Peninsula 

Iberica, trobes gallec i portugues, dos llengües que a pesar dels seus pareguts son oficialment distintes entre 

si.  
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-Que el Valencià vinga del llati o del catala, o que es parega mes o manco al catala, m’ es igual... Aci la 

qüestio es ¿tenim els valencians a tindre una llengua independent si aixina ho volem? Perque els catalans no 

dubtaren a l’ hora d’ independisar el abans dialecte catala del idioma occita! Per que ells tenen dret i nosatres 

no? 

 

 

3) Totes les universitats del mon diuen que el Valencià i el catala es la mateixa llengua.  

 

-Les universitats no diuen res perque una universitat es, per definicio, un forum de debat a on  es pot defendre 

blanc, negre, gris, vert o blau. Tu podras dir el professor Tal de l’ universitat Qual diu que el Valencià i el 

catala son lo mateix, pero que ho diga un particular no es lo mateix que ho diga l’ universitat sancera. Es mes, 

l’ universitat del mon que diga obertament que el Valencià es un dialecte del catala, dixa d’ inmediat de ser 

una universitat per a convertir-se en una dictadura intelectual on no es permet la discrepancia ni el debat. Eixe 

es potser el cas de l’ Universitat Bananera de Valencia (tambe coneguda com Universitat Pedro Ruíz en 

honor al seu eiximi cabdillet) pero ya saps que eixa institucio mes que una universitat, es una broma a dia de 

hui.  

 

 

4) Tots els filolecs del mon diuen el Valencià i el catala son la mateixa llengua. 

 

-Dis-me el nom i llinage de tots ells,  l’ universitat o centro a on treballen i el titul de l’ estudi concret que han 

realisat a on han arriben a eixes conclusions. Si eres incapaç d’ aportar estes senyes millor et calles la boca 

no? 

-Tambe dien els filolecs abans que el catala, el gallec i el vasc eren dialectes de l’ espanyol i saps que no es 

aixina. 

-La llengua la fa el poble, no els filolecs, segons l’ intelectual Noam Chomsky.  

 

 

5) El Valencià es catala perque vingueren els repobladors catalans. 

 

-Si home! Vingueren per decenes de millons els catalans no? Es quedarien buits els comtats catalans! 

-En aquella epoca no hi havia catalans perque Catalunya no existia; existien els comtats catalans que es atra 

cosa.  

-Puix vindrien els catalans en una maquina del temps perque que yo sapia Catalunya no existia en el segle 

XIII.  

-Els repobladors eren agricultors analfabets. No es possible que esta gent puguera ensenyar cap idioma a la d’ 

aci.  
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-I Galicia i Portugal que? Qui invaï a qui? Qui repoblà a qui? Perque fiquem per cas, que els gallecs repoblen 

Portugal, ¿per que dieu llavors que els gallecs parlen portugues? En tot cas, els portuguesos parlaran gallec 

no?  

-Es l’ unic cas del mon en que un dialecte te un segle d’ or que no te la llengua materna. Com vols fer creure 

aixo? Si foren la mateixa llengua els catalans haurien desenrollat una lliteratura ben rica abans que nosatres 

no? D’ igual forma que no es creïble que Hispanoamerica puguera desenrollar un segle d’ or lliterari abans 

que Espanya tampoc Valencia ho haguera pogut fer abans que Catalunya a menys que siguen dos idiomes i no 

un.    

 

 

6) El catala i el Valencià s’ entenen; aixo es perque son la mateixa llengua. 

 

-Que dos llengües s’ entenguen no significa que siguen la mateixa; tan sols significa que venen d’ un tronc 

comu. Si el Valencià vinguera del llati i el catala del japones no mos entendriem, pero com les dos venen del 

llati... 

-Yo entenc als gallecs i als italians. El gallec i l’ italia son dialectes del catala. Ho diuen tots els filolecs del 

mon.    

-Mira als països escandinaus: l’ islandenc, el noruec, el suec, el danes i el feroenc son llengües oficialment 

distintes i independents entre si a pesar de que els seus usuaris s’ entenen a la perfeccio entre ells. En el cas 

que mos atany, ab el Valencià, el balear i el catala passa igual; es pareixen molt, pero son distintes una de l’ 

atra.  

-Puix per la mateixa regla de tres, el catala es un dialecte de l’ occita, ya que es dona inteligibilitat entre els 

dos. 

 

 

7) El Valencià ha d’ estar unit al catala per a que hi haja un mercat prou gran per a que puga sobreviure. 

 

-Puix la llengua feroesa, parlada per nomes 40.000 persones, no sols sobreviu sino que goja d’ una excelent 

salut. 

-Si per mercats fora, el d’ Espanya es mes gran que els dels Païsus Imaginaris.  

-A sovint se diu que Catalunya vol anexionar-se a Valencia i Balears perque per si sola no te prou força com 

per a fer-se independent pero aixo no es cert perque Andorra es feu independent d’ Espanya. Lo del mercat es 

sols una excusa; en el fondo teniu la mentalitat inmadura de tots els imperialistes que es furtar lo que es d’ un 

atre.   

 

 

8) Cal defendre la llengua (catalana, s’ enten). 
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-¡Cataluña, una, grande y libre! Despres a presumir de progre i a dir que els faches som els demes. 

-Tot aixo de defendre la llengua, cultura, bandera i interessos de Catalunya en lloc de defendre la llengua, 

cultura, bandera i interessos de Valencia denota un fort complex d’ inferioritat. Que siga catalanufo un catala, 

val, pero que siga catalanufo un valencià ya es de Sindrome de Down. Estos casos d’ autoodi i de trastorn de 

la personalitat tenen cura. Et recomane que acodixques urgentment a un psiquiatra. Yo de tu m’ ho faria 

mirar.  

 

 

9) Yo no soc catalanufo!!! 

 

-Ah no? I com es diu a qui defen la llengua i cultura catalanes? Italianiste? 

 

 

10) Eres anticatalanufo. 

 

-No, eres tu l’ antivalencià al negar la nostra identitat.  

 

 

11) En l’ Academia Valenciana de la Llengua (AVLL) el conflicte està superat.  

 

-Fem un referendum? 

-L’ AVLL es una institucio politica feta per politics a on els membres son triats a dit, com en el franquisme. 

En qualsevol societat civilisada del mon aço hauria segut un escandol. Una institucio aixina no pot representar 

res.  

-L’ Academia de Zaplana? Va home! No faces riure! 

-La llei, si es injusta, no es llei.  

 

 

12) El 95% del poble vol l’ unitat perque aixina ho vota la gent.  

 

-Fem un referendum? 

-Que els partits majoritaris imponguen el catala no significa que ho accepte la majoria del poble. Al cap i a la 

fi, ¿per que ho oculten? ¿Per que no diuen obertament que posen catala? Perque saben que aixo la gent no ho 

vol.  

-En unes eleccions no se vota nomes la llengua sino tambe economia, treball, moltes coses... Si vols saber que 

es lo que opina el poble valencià de que el catala siga la llengua oficial a Valencia, puix fem un referendum i 

punt.   
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-I que? El 100% del parlament argenti li furta al poble argenti. Significa que el poble els vota per a que els 

furten? 

 

 

13) El catalanisme es d’ esquerres. 

 

-El catalanisme d’ esquerres? Ho dius per Convergencia i Unio (CIU)?  

-El catalanisme d’ esquerres? Ho dius per Joan Fuster, aquell ilustre membre de la Falange, que va passar del 

España, una, grande y libre al Cataluña, una, grande y libre? Facha abans i facha despres... Ho dius per ell 

no? 

-El catalanisme d’ esquerres? Ho dius pels que van cada 25 d’ Abril pels carrers del Cap i Casal en la bandera 

de Catalunya al crit de <<Gora ETA. ETA vine i mata’ls!>>? Oh, si, sou molt progressistes. La veritat es que 

si.  

-El catalanofascistes sou imperalistes perque voleu que Catalunya absorbixca Valencia, sou neonazis perque 

useu els mateixos arguments que els nazis per a procedir a tal anexio i sou filoterroristes perque cada 25 d’ 

Abril li doneu vives a ETA... I encara tens la barra de dir que sou d’ esquerres? Damunt de facha, mentiros  

tu! 

-L’ imperalisme mai pot ser d’ esquerres. I voler quedar-se en una cosa que no es teua es de ser imperialiste 

val?  

 

 

14) El valencianisme es de dretes / Eres un fasciste. 

 

-El valencianisme de dretes? Ho dius per Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV)? 

-I com t’ expliques que els sindicats usaren la Real Senyera en els temps de la II Republica (1931-1939)? O 

que els cartells que instaven als republicans a combatre en la Guerra Civil (1936-1939) usara la Senyera en 

blau?  

-Defendre lo del veï en lloc de lo de casa no es de ser de dretes ni d’ esquerres, es de ser subnormal i aixo eres 

tu.  

 

 

15) Soc nacionaliste / catalanufo perque odie l’ imposicio de Madrit / Castella / Espanya. 

 

-Parles de l’ imposicio de Castella pero acceptes en total naturalitat la de Catalunya. Aixo es nomes canviar d’ 

amo. Si et et dona pel cul Madrit et queixes pero si es Barcelona qui te baixa els pantalons, llavors poses el 

cul en pompa el piu t’ entra pel cul que et corres del gust.  No he naixcut per a ser lacayo ni vasall de ningu 

yo.  
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-No eres nacionaliste valencià sino regionaliste catala puix vols que Valencia siga una simple regio catalana, 

un satelit que orbita en torn a Catalunya, vols una relacio metropoli-colonia com la que tenien Espanya i 

Cuba.  

-Tu lo que vols es ofrenar noves glories a Catalunya, yo ofrenar noves glories a Valencia.  

 

 

16) Eres un analfabet / ignorant / incult / anticientific. 

 

-Els catalanufos aneu d’ intelectuals per la vida, mirant per damunt del muscle als atres, tildant d’ analfabets o 

de facistes a tots els qui no vos done la rao. Qui t’ has cregut que eres? Que un Premi Nobel se les done de 

sabut be, pero que tu, que eres un En Ningu, vages d’ intelectual i d’ enllumenat per la vida ya es tindre massa 

ego.  

-Per a intelectuals de salo i per a enllumenats ya tenim prou en els ayatolas. Estas fet un taliba! 

-Eres del mateix tipo de cientifics que volien cremar a l’ astronom Galileo Galilei i que dien que el mon era 

pla.  

 

 

17) La Real Senyera es la bandera de Valencia capital, pero no la de tota la nacio. 

 

-Mira si eres ignorant que encara no t’ has donat conte que Valencia capital no te bandera, sino escut.  

 

 

18) Els franquistes li posaren el blau a la Senyera. 

 

-Com expliques que els sindicats i l’ eixercit republicà d’ abans i durant la Guerra Civil usaren la bandera en 

blau? 

 

 

19) Use la quatribarrada perque es la bandera d’ Arago. 

 

-I que? Es que eres aragones?  

-Aço no es Arago ni es Catalunya, es Valencia; per tant hem d’ usar la bandera valenciana.  

-La d’ Arago porta un escut que no porta la teua bandera. Tu uses la quatribarrada nua que es la de Catalunya, 

val? 

-La bandera del rei Jaume I el Conquistador portava dos barres i no quatre.  

 

 

20) Use la quatribarrada pels lligams historics i culturals que hi ha entre Arago / Catalunya i Valencia.   
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-Valencia mai formà part de Catalunya. Valencia ya hi existia mes de quatre segles abans que Catalunya, de 

fet.   

-En Catalunya ningu usa la bandera valenciana mai. Per que hauria de ser tan idiota d’ usar aci la bandera d’ 

ells?  

-Llavors per la mateixa regla de tres en Mexic i en Cuba deuen usar la bandera d’ Espanya en lloc de la seua, 

no?  

 

 

21) La bandera dels valencians es el peno de la conquesta. 

 

-Peno de la rendicio voldras dir, puix segons la llegenda no la duyen els conquistadors sino els que es varen 

rendir. 

-El peno es un frau. A pesar de que no se li ha fet la prova del carbono 14 per qüestions politiques, anà un 

grup d’ experts a analisar-ho i va ser nomes vore-lo i afirmar que sense cap tipo de dubte allo era radicalment 

fals.  

  

 

22) Sobre el Principat de Catalunya. 

 

-Principat de Catalunya? Per a on para aixo? Entre l’ Atlantida i el País de Nunca Jamás? 

-Et done un millo d’ euros si em dius un sol princip que Catalunya haja tengut en tota la seua historia. Nomes 

un.  

-Principat? De quin principat parles? Del d’ Asturies, del de Gals o del de Monaco? Que yo sapia Catalunya l’ 

unic princip que te es el de Bequelar, el de les galletes de chocolate. 

-Catalunya, principat!? Des que quan hi ha principats sense princip!? Fins a on arriba l’ imbecilitat, mare de 

Deu!  

 

 

23) Sobre els Països Catalans i la catalanitat dels valencians. 

 

-Països Catalans? Per a on para aixo? Entre l’ Atlantida i el País de Nunca Jamás? 

-En Austria es parla alema, son alemans. En Valencia es parla el catala, son catalans. Actueu igual que els 

nazis. 

-Els valencians mai de la vida hem segut catalans ni ho som actualment ni mai ho serem perque no ho volem 

ser. 
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24) Sobre la Confederacio Catalano-Aragonesa. 

 

-Confederacio Catalano-Aragonesa? Per a on para aixo? Entre l’ Atlantida i el País de Nunca Jamás? 

-Saps tan be com yo que dita confederacio no existix mes que en la teua ment delirant plena de fantasia i 

pardalets. Existi el Regne d’ Arago pero la Confederacio Catalano-Aragonesa de la que em parles no existi 

mai.  

 

 

25) Catalunya i Valencia son pobles germans i per aixo deurien federar-se i estar juntes. 

 

-Si, rendir vasallage i servitut a Catalunya es l’ ilusio de la meua vida.  

-Fer-nos catalans nosatres? Per que no es fan valencians ells?  

-Dos pobles son germans no per tindre llengua i cultura similars -ni tan sols la mateixa- sino per respectar-se i 

per ajudar-se mutuament. I els catalans prefereixen que l’ aigua sobrant de l’ Ebre es perga en la mar abans 

que cedir-li-la als seus germans valencians. Catalunya i Valencia son dos pobles germans si... com Cain i 

Abel.  

-I com fariem eixa suposta federacio? Es que acas mos invairà el glorios eixercit catala per a alliberar-nos o   

que? Perque si es per vies democratiques, si es a traves d’ un referendum o de la voluntat popular, segur que 

no.  

 

 

26) Yo soc un catala naixcut a Valencia. 

 

-Que un valencià diga que es catala causa el mateix descollonament que si u de Badajoz diu que es andalus, 

tu! 

-Puix si tu eres catala, yo soc paraguayà.  

-En quants catalans es gità la puta de la teua mare per a que eixires aixina de mal parit? 

-Ser catalanufo es una desgracia; es com qui desenrolla un cancer o com qui naix en Sindrome de Down.  

 

 

27) Catalunya està a l’ avantguarda d’ Espanya. 

 

-Aixo es fals. Catalunya sempre ha anat (i va) a rebufo d’ Euskadi. Euskadi fon el primer en reclamar la 

policia autonomica, la televisio autonomica o l’ estat lliure associat. Els catalans es llimiten a copiar als vascs 

i anar sempre un pas per darrere. Si els vascs es tiraren per un pont, els catalans serien els següents en llançar-

se.  
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28) Catalunya es una nacionalitat historica. 

 

-Aixo es fals. Una nacionalitat historica es aquell territori que historicament ha segut nacio com Valencia, 

Balears, Navarra, Arago, Castella o Lleo. Pero ni Galicia ni Euskadi ni Catalunya son nacionalitats. No es el 

cas.  

 

 

29) Admire a l’ escritor Joan Fuster. Fuster fon un gran intelectual. 

 

-Llavors sabras que Joan Fuster era membre de la Falange (que progre, vitat?), i que deia coses com que l’ 

Himne Nacional Valencià es una <<merdeta>>, que la paella es <<menjar per a pobres>> o que totes les 

falleres son <<un poc pendons>>. Per cert, hi ha dones falleres en la teua familia? Ho dic mes que res per que 

em digues si, com diu eixe Joan Fuster al que tu tant idolatres, les dones de la teua familia son unes putes o 

no.  

 

 

30) El nacionalisme / catalanisme es un moviment llibertari que lluita contra el sistema i l’ Estat Espanyol. 

 

-O siga, que els peperos i els sociates –abdos son espanyolistes- oficialisen el catala en Valencia i tots els 

vostres intelectuals antisistema van a parar la ma en busca de subvencions i em dius que aneu contracorrent 

no?   

 

 

 

 

Ferrer. 

Valencia, Europa.  

Octubre de 2002 a Decembre de 2003. 
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EPILEC.  
 

Des de que acabi de redactar el volum (Decembre de 2003) fins a quan escric estes llinies, han passat sols uns 

mesos i ya hem assistit a una mort, un naiximent i una resurrecio. La mort, la de Unio Valenciana (UV). El 

Segon Pacte del Pollastre fon l’ acort entre el Partido Popular (PP) i UV per a que UV no es presentara a les 

eleccions estatals a canvi de que els unionistes Josep María Chiquillo i Valer Eustaquio foren com a 

“independents” en les llistes del PP al Senat, en lo que podriem denominar transfuguisme llegal. Esta traicio 

es dugue a terme en els comicis de 2004 a pesar de que el 89% dels compromisaris unionistes votà a favor de 

que UV es presentara en solitari a les eleccions del 14-M. En aço els panchacontents de Chiqui i Valer 

conseguixen un sou –que es lo que sempre han buscat- a canvi de l’ absorcio de UV a mans del PP, que per fi 

podria aglutinar a totes les dretes del païs, desde la moderada a l’ ultradreta, passant per la regionalista tambe 

ara. 

Quasi simultaniament al soterrament del cadaver insepult de UV ha vingut al mon Coalicio Valenciana (CV) 

en Joan García Sentandreu al capdavant. Es tracta d’ un partit nou, foraliste, conservador, valencianiste i 

social que preten combatre al pancatalanisme i al centralisme de la Meseta, defendre la Llengua Valenciana, 

les nostres senyes d’ identitat i la nostra terra. En tan sols uns mesos ha dut a terme dos excelents iniciatives. 

La primera, arreplegar 15.000 firmes a favor del reconeiximent de l’ Idioma Valencià en l’ Unio Europea 

(UE). I la segona, una manifestacio de 5.000 valencianistes en Madrit per a protestar contra el constant boicot 

al que el govern d’ Espanya i Catalunya sotmeten als valencians. Durant esta manifestacio (del dia 15-10-04) 

s’ han entregat mes de 100.000 firmes a favor dels interessos valencians i de l’ autentica Llengua Valenciana. 

Ha segut una bona pedra de toc per a CV, que s’ implanta als pobles valencians poc a poc i cobra força dia a 

dia.  

I per ultim una resurreccio, la del valencianisme, ya que el valencianisme politic, cultural i social reviscola ara 

que Sentandreu preten crear una gran Plataforma Valencianista que aglutine a tots els partits politics 

valencianistes baix un sol paraigües per a les eleccions de 2007. De totes formes, lo dit a lo llarc del llibre per 

a UV val per a la Plataforma. El valencianisme politic sempre ha caigut en erros com el d’ obessionar-se en l’ 

unitat d’ Espanya, considerar al socialisme com el dimoni i creure al PP un amic o soci natural, pensar que se 

pot erradicar el catala fent-se en la Conselleria de Cultura –solucio valida per 4 anys- i no fent un referendum 

–solucio valida per a sempre-, no trencar el gueto, no donar a coneixer la problematica i l’ alternativa de les 

Normes d’ El Puig al gran public, centrar-se en ancians i despreciar el vot jove, el pensat i fet, etc. Hem hagut 

de tornar a començar de nou. Pero cal tindre en conte els erros del passat per a, esta volta si, fer les coses com 

cal.  

 

Ferrer. 

Valencia, Europa.  

Octubre de 2004. 
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