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“Que haja segut necessari el “Procés català” per a conciensar-nos sobre lo que
pretenen dur a terme, ya de manera descarada, en l'antic Regne de Valéncia, ara mal

nomenat Comunitat Valenciana... ¡És demencial!
  

He cregut oportú fer referència al “Procés
independentiste català”, puix que per mig d'ell i
de tot el desgavell que ha comportat la seua
esperpèntica escenificació i resultat  negatiu,
especialment per dur-lo a terme completament
fòra de la llei, una bona part de valencians de les
tres provincies, no massa identificats ni
coneixedors en profunditat sobre la problemàtica
que venim  sofrint des de ya fa molts anys per
part dels pancatalanistes, igualment valencians,
pero totalment decantats en favor de les idees
catalanistes, han caigut en el conte, per fi,  d'un
tal malifet. ¡Ya era hora! - A partir d'ara desigem
nos recolzen a tots aquells que ya venim  lluitant
per mantindre el convenciment ben documentat,
de que som un poble únic, en història i llengua
pròpies, a l'igual que unes senyes d'identitat ben
definides.

No podem aguantar més que un senyor Joan
Tardà, ben conegut per tots, no ya per mig de la
TV3, sino per qualsevol de les nacionals, fa tan
sols que uns dies nos soltara una llarga diatriba
acabant dient: “Fins ara hem tractat el “procés”
tan sols que per Catalunya, pero després i a
continuació anirem cap al País Valencià i al
País Balear, és a dir, per tal de conformar
definitivament  els Països Catalans”.

-¿Qué volen que els diga? - ¿S'ha perdut la
cordura i estem tots folls?

En quant a lo que nos ocorre dins dels mateixos
valencians, si escoltem les noticies cada dia per
radio, TV., o especialment llegint els diaris, be en
les mateixes capçaleres o en artículs informatius,
hi ha titulars clarificadors de la problemàtica a
que abans feya referència: “Jaume I, “rey de
Cataluña”: el video denunciado por

adoctrinamiento”. Es tractava d'un material
audiovisual on se parlava de Jaume I com  el
“Gran monarca i héroe catalán”, no haciendo
mención a que es rei de Aragón i Conde de
Barcelona; o también se referia a la reconquista
de Valéncia como “la expansión de Cataluña por
el Mediterràneo; se señala que el dia que Jaume I
y sus tropas entran en Valéncia “la bandera de la
media luna fué bajada e izada la catalana”.

En hi ha moltes més tropelies com ésta i de
pijors; pero ahí queden per a que els chiquets i
majors les lligen i els resultats ya podem
imaginar-los.

Queixa de lo ocorregut fon presentada pels pares
de varis chiquets en el CEIP Orba d'Alfafar,
aduint que es tractava clarament d'un acte
d'adoctrinament, cosa que els negaren com a
resposta, dient-los que el video era un
recolzament més per tractar sobre la vida de
Jaume I i que l'utilisaren per manca de qualsevol
atre material. La mateixa Conselleria i STEPV
demanen no acusar i estigmatisar al professorat.

En una atra capçalera d'un diari de hui mateix,
30.11.17, llegim: “Barcelona quiere sumar
recursos culturales de las diputaciones  de los
“Països Catalans” . (Envia cartas a las
corporaciones oficiales para evaluar servicios
disponibles i poder compartirlos en el futuro). Es
tracta d'una fulla sancera que no té desperdici;
com vullga que estic molt enfadat en mí mateix,
per no conseguir res positiu en tot lo que dic i
escrit en este sentit, sols que transcriuré una
chicoteta part:

“Nos proponemos visualizar todo lo que se està
haciendo en el àmbito de los servicios y recursos
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culturales, detectando los puntos de confluencia
para iniciar futuras colaboraciones y las
necesidades en las que trabajar de manera
conjunta, en definitiva, la visualización del
abanico de recursos disponibles nos permitiria
tomar decisiones con más información en el
futuro”, sostiene la misiva.

La colaboración entre instituciones del “àmbito
lingüístico común”, es algo históricamente
habitual, aunque se ha intensificado con la
llegada de izquierda, con pactos entre el PSOE y
Compromís, a la Generalitat Valenciana, la
Diputación de Valéncia y ayuntamientos de gran
relevancia, como el de Valéncia, Elche,
Castellón, Alicante, Alzira o Gandía, entre otros.
Todas estas instituciones han aumentado las
subvenciones con dinero público para actividades
culturales compartidas con Cataluña y las Islas
Baleares. El más claro ejemplo es el
protagonismo creciente de Acció cultural del País
Valencià, organización implantada desde finales
de los años 70 en la Com. Val. con el oxigeno
financiero del pujolismo y a la que el PP equipara

con Omnium Cultural, el organismo que lideró el
procés independentista en Cataluña.

La otra gran organización que ha crecido en
apoyo de las instituciones públicas catalanas y
valencians y en actividad a favor de la escuela
pública con predominio del valenciano es Escola
Valenciana-Federació d'Associacions per la
Llengua, una entidad nacida a principio de los
años 80 y con gran implantación e influencia en
el àmbito educativo.

Tanto el PP como Ciudadanos en la Com. Val.
han denunciado con virulencia la “deriva
nacionalista” que, a su juicio, se està produciendo
en las instituciones valencianas de la mano de
Compromís, una coalición que lidera una mujer
declarada “no nacionalista”, como es Mónica
Oltra, pero de la que forma parte el Bloc
Nacionalista Valencià. Más allà de los proyectos
culturales y lingüísticos compart idos, el concepto
y el proyecto de los llamados “Països Catalans”...

¡Ya n'hi ha prou per a hui!

Seguim de la má de Na Teresa Puerto Ferré i del seu llibre “Lengua Valenciana, una
lengua suplantada”, per mig del Cap. 11:

ORIGE I FORMACIÓ DE LA LLENGUA VALENCIANA – PERVIVÈNCIA DEL
ROMANÇ DURANT LA DOMINACIÓ MUSULMANA.

A. - HISTÒRIA DE L'HISTORIOGRAFIA
La pervivència del romanç en Al-Andalus durant la dominació musulmana goja d'una acceptació general
entre els romanistes i els arabistes (Simonet, Menendez Pidal, Julià Ribera, Sánchez Albornoz, Leví-
Provenzal, Asín Palacios,...)
B. - LO ÈTNIC I LO LLINGÜÍSTIC: ESTRUCTURA ANTROPOLÒGICA DEL SHARK-AL-
ANDALUS
Ya en el sigle VIII la proporció dels àraps de raça era dèbil, els vínculs matrimonials dels àraps i
berebers en els muladies configuraren en l'Espanya islàmica una fisonomia original. Cal parlar d'una
occidentalitat estructural. La conseqüència és la persistència dels dialèctes romànics i la peculiar situació
de billingüísme, que aplega a ser de trillingüísme arabo-bereber-romànic en Córdova, Sevilla i Valéncia
en el sigle XI.

C. - EL FACTOR RELIGIÓS
La societat d'Al-Andalus integrava des del punt de vista religiós, un component musulmà,
progressivament majoritari, i atres dos elements judeu i cristià (mossarap), pero en ningun cas el factor
religiós i el fractor llingüístic són equivalents.

D. - LO “MOSSARAP” I EL “MOSSARAP”
Cal diferenciar mossarap com a terme exclusivament religiós pero no com a terme llingüístic, ni cap
parlar dels dialèctes romànics com a llengua dels mossaraps perque  el sector social hispafon d'Al-
Andalus comprén no sòlament als mossàraps, sino també, als musulmans i als judeus aljamiats.
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LA MOSSARABIA VALENCIANA

Se fa una enumeració de proves documentals de la persistència en época musulmana del cult cristià
entre la població de Valéncia.
-Donació de bens eclesials.
-Referències a actes de cult.
-Topònims (Alcanicia; “l'iglésia dels cristrians”).
EL PARLAR ROMÀNIC DE VALÉNCIA ANTERIOR A LA RECONQUISTA
A. - ESTAT ACTUAL DE L'INVESTIGACIÓ
Molt poques han segut les aportacions a l'estudi del romanç valencià anterior a la reconquista. Les
aportacions d'atres estudis generals sobre el romanç hispànic no concreten, pero se pot concloure que no
troba fonament l'existència d'una llengua unitària per a la península.
La visió actual és que no es tracta d'un dialècte petrificat i immòvil, sino d'una llengua evolutiva i
contradictòria. L'aportació d'este “mossarap” a les llengües dels conquistadors cristians pot ser més
decissiva de lo que s'ha cregut i la fusió d'abdós és pràcticament desconeguda.
B.-PROVISIONALITAT DELS ESTUDIS SOBRE EL “MOSSARAP VALENCIÀ”
La dificultat de l'estudi del mossarap requerix una criba de tot lo publicat. Els estudis de Sánchis
Guarner i Galmes de Fuentes han usat una part insignificant del material disponible. Apenes s'estudien
alguns romancismes dels més de 500 del Llibre del Repartiment. No s'ha estudiat la toponimia menor.
La toponimia romànica transcrita en la documentació arábigo-valenciana o en la documentació cristiana
anterior al sigle XIII permaneix intacta fins ara.

C. - ¿UNA LLENGUA CONTRADICTÒRIA?
La contradictorietat que invadix a l'estudiós del “mossarap” no és real sino aparent deguda a la disparitat
cronològica de les fonts, la diversitat geogràfica dels parlars mossàrabics, la distinta procedència dels
escribes i documents i la naturalea heterogènia dels materials analisats.

D. - FONTS D'ESTUDI DEL “MOSSARAP” HISPÀN IC
Els Glossaris de Leyden (Berlí 1900).
El Vocabulista aràbigo en letra castellana (Granada, 1505), de Fray Pedro de Alcalà.
Glosario de voces romances registradas por un botànico hispano-musulmán (Madrid-Granada, 1943),
de Asín Palacios.
Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, per F.J. Simonet, en 1888.

E. - FONTS D'ESTUDI DEL “NOSSARAP” DE VALÉNCIA
El Vocabulista (en la Biblioteca Riccardiana, de Florencia).
Llibre del Repartiment.
La Toponimina, major i menor vives i documentades en els texts migevals més arcaïx de Valéncia.
La Antroponimia romànica de la Valéncia mudeixar i morisca.

F. - LLEIS DE FONÈTICA HISTRÒRICA DEL “MOSSARAP” VALENCIÀ
No diftongació de les vocals tòniques llatines obertes e,  o.
Monoftongació dels diftoncs ai, au en e, o.
No palatalisació dels grups consonàntics inicials pl,-kl-fl-.
Perdua sols abegades de l'apòcop de -o  àtona final.
Perdua frecuent de -e àtona final.
Palatalisació  de s- final esporàdica i minoritària.
Conservació de la f- inicial.
Palatalisació de l- inicial en  (I).
Sonorisació de les sordes intervocàliques llatines -p-, -t-, -k-.
Consumació de la reducció mb—m, nd—n.
Tendència a la reducció de -tr—r paralela a la sonorisació de la sorda agrupada en la líquida vibrant.
Palatalisació del grup -scy- donant una prepalatal fricativa sorda (s).
Palatalisació de ll en (l).
Palatalisació nasal de nn i ny.



Carn de pomes essencials – (Vicent Ll. Simó Santonja)
(Fulla 13)
“Dieu que l'arbre és bo, si és bo el seu fruit;
i dieu que l'arbre és roïn, si roïn és el seu fruit,
perque pel fruit es coneix l'arbre”
(Sant Mateu, 12,33)

“Va vore, puix, la dòna que el fruit d'aquell arbre era
bo per a menjar i bell als ulls, i d'aspecte delitable, I
prengué del fruit i el menjà; també li'l donà a son
marit, que el menjà”
(Génesis, III, 6)

(Fulla 31)
Tú, Eva, la poma del pecat, ¿Pecat?
Yo, Adam, el mòs del pecast, ¿pecat?
Mes, ¿Quin pecat cabal?
¿mortal? ¿venial?

¿El pecat de l'immortalitat, per efecte pomera,
el pecat que seguix viu, filosòficament, per la
tentació que es continua al baixar la serp de l'arbre
en camí segur d'una forta humana qüestió?

¿El pecat que té l'absoluta certea de la caiguda,
com si fora newtoniana, de l'home en pols de
convergència que finix en mort perque en morir deu
finir quan no és possible resistir-se a la divergència?

¿El pecat que no és pecat sino victòria, perque
guanya la carn per ser humana, que inhumana seria
si perguera la possibilitat de mossegar la poma del
nirvana?

¿El pecat que no és pecat sino filigrana d'amor,
d'amor en una dòna oferidora del seu cos, sense
exigències, ni condicions, gratament sense pìcardia,
inocentment a l'home que ama fins al moll de l'os?

¿El pecat que Deu perdona de bestreta, per haver-
nos fet dèbils a l'enigma de la vida, dèbils a
l'obligada obediència, desobedients en essència
quant fer-se forts aplegaria a contumàcia deïcida?

¿El pecat que no és pecat sino designi, designi de
passió sexual, erotisme real i virtual del gènero
humà, com cal, sense que la parella peque
d'egoisme?

¿El pecat de provar lo que deu provar-se,
de mossegar per tal d'obtindre l'efecte de transformar
la pau del cos en tremolor del ser,
essencial el repte, l'afecte, lo perfecte i recte?

¿El pecat que no és pecat sino casual accident, teu i
meu, trayecte i camí a la perfecció-consumació de la
parella, que mai podria obtindre's sense el mòs
desijat per necessari, quan el llit és la capella?

Voldria que fora això la poma, capella ell i cistella
ella, dò de vida a vida, rosella, graella, gavella i
rella.

Voldria que fora retrobar el temps millor, l'image,
almenys, en lo pit i en l'ull, tot allò que les mans
retenien ans en l'aire, tot allò, dessecat, evaporat,
d'eixes hores, hui, dins de l'estoig.

Me'n vaig cap una reflexió filosòfica
perque dissenyada, feta la dòna d'una costella
d'Adam, ¿estaven units per matrimoni?, pareix
aixina, ¿creaven ya una comunitat d'amor, vivien en
comú intercanviant raonaments, o seguien carrils
separats?,

¿Acàs eren com Sòcrates i Xantipa?
És Deu que unix al semblant al qui li sembla.

Almenys serien  amics, fet relacional per excelència,
l'amistat, almenys tindrien la felicitat de la
contemplació pura, virtut ètica i arquitectònica,
reciprocitat almenys de dos actes virtuosos:

Eva oferix la poma, sense pecat, i Adam la mossega,
¿per qué pecat?
¡Oh poma del pecat que no fon pecat!
Eva només desijava complaure l'home i pot ser que
multiplicar-se si calguera sempre que dome, ni
desempome, millor empome.

¡Oh poma del pecat que no fon pecat!
Adam només volia retindre la dòna, sella,
complaure-la, mantenint sa bellea i gràcia,
ona i paona, cànter sellona de femella.

¡Oh poma del pecat que no fon pecat!
Adam i Eva no volien ser desobedients
pero quan el cos i l'espirit flaquegen,
cal obedir atres indrets humans amorosament.

Aquella nit de pecat, aquella nit sense pecat, només
vida, no era pecat lo que ferem els dos,
era dació sense contrapartida, lo que sempre dic:
necessitat sentida, volguda pèr tot cor gojós.

DE  L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CASTELL DELS º SORELLS
(Just dalt de la Biblioteca Municipal) Tfno. 617339214

Llibre recomanat present més:
L'ENCOBERT DE VALÉNCIA (I), de Vicent Boix
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