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L'ERRO D'EXPRESSAR-SE COM A PAÍS VALENCIÀ!
  

Naturalment que tots som lliures per a expressar-
se com cadascú cregam convenient; i aixina ho
fem habitualment de manera normal pero, ¿Qué
passa quan una persona se n'ix de mare i
despotrica de mala manera contra qualsevol atra,
ademés, dient lo que no és?, puix que inclús pot
ser denunciada i a la fi, per dit acte pagar les
consecuències que els juges l'imponguen. Sense
més discusions, ací pau i allà glòria.
Per contra, hi ha maneres d'entendre la vida, la
política, la veritat i la mentira, que a persones
dretes i fetes, no els preocupa massa abans
d'iniciar un camí pel qual tinguen que caminar un
llarc temps, profundisar en el saber  verídic sobre
la direcció i la finalitat a on es dirigix i lo que, en
definitiva, pretén.

El passat més de decembre es celebrà en Sueca,
per si algú no ho sap encara, poble de Carles
Fuster, el que fon paradigme del pancatalanisme,
aixina com també del diputat actual a les Corts de
l'Estat, Sr. Valdoví, un Congrés sobre els Països
Catalans, on participaren representants oficials de
Catalunya, Balears i Valencians (?); no cal dir els
partits que nos representaren als valencians (???).
Tampoc sobre els assunts sobre els quals
tractarien, pero estic ben segur de que no res que
li poguera interessar ni millorar al poble valencià.
Clar, per molt que nos ofenga esta manera de
procedir i d'actuar, damunt en Sueca, no es
denunciable davant d'un juge per a que prenga
mides i prohivixca una tal actuació , puix que a la

fi sempre podrà contestar que aquella expressió a
la que ens referim, està prevista en els nostres
Estatuts Comunitaris. ¡Quants gols nos han posat
els pancatalanistes! - Entre ells, el primer al que
acabe de referir-me i el segón, tan im portant, si
no, més, l'institució oficial de la AVLl. - ¿Serà
possible?
La revista EL GUARDA, des de l'inici fon
concebuda per a escriure-la en llengua
valenciana, defendre-la tant com forem  capaços,
aixina com la nostra cultura i totes les nostres
senyes d'identitat, és dir, entre elles l'Antic Regne
de Valéncia i despuix la mal nomenada, pero dins
de la Constitució Espanyola, Comunitat
Valenciana.
La Història aixina nos ho explica palesament,
sense fisures. Hui tenen l'ocasió d'enterar-se, si no
ho saben encara, llegint esta revista, el per qué
defenem la veritat de lo que diem per mig de les
explicacions que venen a continuació en el
Raconet de la Cultura, a on nos recorden que “en
1768, per Real Cèdula es disposà que en todo el
Reino de Valencia se enseñe y actue en lengua
castellana”.  Aixina puix, ¿Quan i en quína
Història aparéix el País Valencià? - Per favor.
I seguirém pel mateix camí per tractar de
conseguir el nostre comés: Arribar a possar trellat
a on no en hi ha, per mig d'explicacions ben
documentades.
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Seguim de la má de Na Teresa Puerto Ferré i del seu llibre “Lengua Valenciana, una
lengua suplantada”, per mig del Cap. 12:

LLITERATURA EN LLENGUA VALENCIANA: SEGLES XII FINS AL.......

¡¿Vosté sap que tenim  el segle d'Or  en Lliteratura,
que ells no tenen?!. ¡El nostre sigle d'Or és més de
cent anys abans que el dels castellans, i una
quantitat d'escritors que nos han donat glòria en
tots els temps! Eixe és l'atre mal: l'ignorància. Puix
atenga:

Sant Pere Pasqual -1227-1300, als 23 anys ya
havia conseguit el Doctorat en l' Universitat de
París, on va anar molt jove a estudiar i li
concediren una càtedra admirats del seu talent. Un
valencià de ans de Jaume I, fòra de sa casa, que
ningú li va dir quína era la seua llengua.

Bernat Oliver, mort en 1348, Belluga, Jaume
Conesa, Antoni Vilaragut, Sant Vicent Ferrer -
1350-1419 de qui, Razzano, diu: “Sua valentina
ac materna lingua, fueri semper locutus”;
Bonifaci Ferrer (en 1478 feu la 1ª traducció de la
Biblia a una llengua romànica, i possà ben clar: “de
lengua latina en la nostra valenciana”).

Jordi de Sant Jordi, morí en 1425, Francesc
Ferrer, Andreu Febrer, Jaume March, Ausias
March, 1397-1459, Fray Jaime Pérez, 1408-1490,
Jaume Roig, 1434-1478, Joan Roiç de Corella,
1438-1497 (va traduir “La vida de Jesuchrist”, de
Ladulf  de Saxonia en 1496, indicant “Trellada del
Lati en Valenciana Lengua”).

Baltassar Portell, Joan Esteve, Bernar Fenollar
1438-1516, Jaume Gaçull, 1450-1515, Narcís
Vinyoles, Miquel Ortigues, Fabra, Pere
Villoespinosa, Miquel Estela, Joan Moreno, Joan
Verdanxa, Antoni Canals, 1352-1419, (com casi
tots els de la seua época aclarava en 1395, al
traduir el “Valeri Maximo”, “Tret del lati en
nostra volguda lengua materna Valenciana...”).

Miquel Pereç traduí la “Imitació de Jesuchrist”, de
Kempis, Barcelona 1482, i “Vida de Santa
Catherina de Siena”, Valéncia 1488, indicant:
“explanat del Lati en Valenciana Lengua”  i “de
Lati en valenciana prosa”, respectivament.

Joanot Martorell, 1413-1468, Martí J. De Galba,
Sor Isabel de Villena, 1430-1490, Pere Martínez,
“Obres o Trobes en Lahor de la Verge Maria”,

quaranta cinc poesies de quaranta autors, s.
XV.... Pero sobre tot, llibres editats en
l'estranger con ho són: “Liber Elegantiarum , el
primer Diccionari imprés d'una llengua
romànica, escrita en latina et valentina
lingua”, per Joan esteve, valencià, en Venecia
1489.
Rafael Martí de Viciana, 1502-1574, (“Libro
de las Alabanzas de las lenguas Hebreas,
Griega, Latina, Castellana i Valenciana).

En són tants i tants els escritors que han seguit
en  els sigles següents escrivint en llengua
valenciana i reafermant-se en ella, que resulta
prolix en excés continuar enumerant-los. No
obstant sí crec important apuntar una fita que
canvià convulsivament l'estatus quo sobre l'us
de la llengua valenciana, és dir, en 1768, per
Real Cèdula, es disposà que “En todo el Reino
de Valéncia se enseñe y actúe en Lengua
Castellana”, lo que serví de revulsiu a dos grans
valencians: Lluís Galiana, 1740-1771, i Carles
Ros Hebrera, 1703-1773, que feren les vives
defenses de la llengua valenciana, escrivint
“Rondalla de Rondalles”, on es replegava els m
odismes, tòpics, girs coloquials, locucions
comuns i particularismes que empleava el poble
en la seua parla quotidiana. En la tapa es pot
llegir: “RONDALLA DE RONDALLES A
IMITACIÓ DE CUENTO DE CUENTOS, DE
FCO. DE QUEVEDO I DE LA HISTÒRIA
DE HISTÒRIES, DE D. DIEGO TORRES,
COMPOSTA PER UN CURIÓS A LA
LLENGUA LLEMOSINA: I TRETA A LLUM
PER CARLES ROS, NOTARI PUBLICH PER
AUTORITAT APOSTÒLICA I REAL, natural
de esta molt Noble, Insigne i Coronada Ciutat
de Valéncia”. El primer l'escrigué i el segon
l'edità; a part les pròpies obres entre les que
sobreïxen unes normes gramaticals “Per a
escriure ab perfecció la Lengua Valenciana”, i
dos Diccionaris “Valencià-Castellà”. “Breu
explicació de les Cartilles Valencianes” i
“Correcció de veus i frases” i “Vocabulari de
veus monosilàbiques”.

(Continuarà).

RACONET DE LA CULTURA



Ofici de paraules  --- (Anfós Ramon i Garcia)

                            XIV

La montanya és com un pit de donzella
turgent, desafiant, audaç, compacte.
És el refugi místic de l'abella
que busca del romer el dolç contacte.

La montanya nos dona el testimoni
d'un viure ple de pau i d'harmonia.
És un tesor del nostre patrimoni
que ens ompli de remors la llum del dia.

I la montanya nos mostra l'armadura
de roques milenàries: centineles
que guarden sa titànica figura
dormida baix l'encant de les estreles.

Sa veu sense estridències nos demana
l'amor que se li nega quan s'ignora.
És una veu antiga de campana
que entre la brisa riu i a voltes, plora.

Pero com he tastat la seua vida
i m`he nodrit el cor del seu perfum
conec la seua calma consentida
que creix quan el silenci es torna llum.

Conec la sanc que corre per ses venes
entre camins de vells enamorats,
i el seu etern amor sense cadenes
que hem crida des dels cims escalonats.

Potser és la montanya que reposa
en un llit de tomellos junt als pins,
com una exuberant i dolça esposa
que plena de candors me riu per dins.

Me viu com viu el poble a l'alba pura
en sa solemnitat que desconeix.
Una conciència ampla que perdura
i llunt de la mentira creix i creix.

Creix sa anhelada i màgica silueta
blavosa i transparent dins de ma entranya.
I com un vers de música secreta
m'arriba la cançó de la montanya.

                       XIX

Si vols te diré dos coses.
Dos coses que m'han creixcut
com  els clavells i les roses
d'un jardí desconegut.

Una d'elles, és la vida.
La  vida que em ve a portar
els camins d'una partida
que tenim tots per guanyar.

La vida que per herència
sempre s'enceta en un plor.
La vida que es fa presència
quan el dolor mou el cor.

L'atra és la mort que ens arriba
puntualment i segura.
És l'eterna perspectiva
que acaba en la sepultura.

I ningú no pot triar
a voluntat les dos coses.
Que al naixer i al soterrar,
hi ha qui du clavells i roses.

Perque l'home està catiu
d'eixe misteriós resort
Puix tens algun mort que viu.
I hi ha qui viu com un  mort.
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