
Esta asseveració, llegida en el Diari El Mundo 
del dia 26 d'este més d'Octubre i escrita per 
F. Jimenez Losantos, francament, me fa caure 
la cara de vergonya. En primer lloc, perque 
qui aixina ho expressa considere que és 
persona ben informada i sabrà perfectament 
lo que diu i el per qué; en segon, perque yo 
mateix sentint-ho molt, li tinc que donar la 
raó; encara que el senyor Baldoví és, en primer 
l loc ,  representant  del  govern valencià .

¿No és una pena quan un polític de qualsevol 
partit valencià apareix en escena periodística, 
radiofònica o televisiva, no deixe la sensació 
diàfana davant dels que llegim, oïm o veem, de 
que en tots els sentits de lo que expressen estiguen 
defenent  el Regne de Valéncia i als valencians? 
 - ¿Per quína raó maquiavèlica sempre hi ha 
d'haver interferències que causen dubtes al 
respecte? - Els partits de dretes, generalment per 
omisió i, els d'esquerres, sempre per excés.

Estarem prou d'acort en que la política té molt 
que vore en la problemàtica valenciana en quant 
a la deriva desafortunada de la major  part de 
valencians, en relació als que defenem les 
senyes d'identitat genuïnes valencianes, totes, 
i d'aquells que estan uns més i atres menys, 
escorats al  catalanisme. Este es un fet  
inqüestionable i que, llamentablement no sé 
encara per qué, de greu solució. En tot cas, 
l'explicació més eloqüent és deguda a la carència 
absoluta d'un partit valencià i a la vegada d'una 
valencianitat absoluta en un lider capaç 
d'aglutinar als diversos polítics desparramats, 
per  son conte,  per  les  t res provincies.

Mentrimentres, com dic més amunt, els polítics 
valencians en actiu que ixen en la palestra 
demostren lo que són, perque per una atra banda, 
aixina ho creuen. I clar, de la mateixa manera 
que Jimenez Losantos nomena sense dubte, 

catalanista al senyor Baldoví, perque ho és, 
qualsevol espanyol des del nort al sur o de l'est 
a l'oest, tindrà una opinió sobre la forma de 
pensar dels valencians en general, en relació a 
la política, prou equivocada, és dir, creent que 
estem a favor de pertanyer en un futur a lo que 
els catalanistes pretenen... puix que és lo únic 
que e ls  ent ra  d iar iament  pels  sent i t s .

Yo soc d'un poble, d'Albalat dels Sorells; tinc 
una idea prou clara sobre quí som els ciutadans 
que ací habitem i la tinc prou bona, de tots. No 
vullc pensar mai, que ningun albalatà que se 
precie ,  per  tant ,  valencià ,  puga actuar  
políticament de manera negativa contra el 
Regne de Valéncia ni a lo eminentment 
valencià. Molt menys, de fer-ho en favor de 
qualsevol atra terra. No ho podria comprendre.
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MOMENT POÈTIC
Ofici de paraules

Anfós Ramón i García-1995

XV

La nit se torna cor

o nota indescriptible d'harmonia.

És l'aigua, el vidre, el goig,

l'inseparable amic junt a la riba

del port encés de carn;

del port obert de notes fent-se brisa.

Saint-Saens, Beethoven, Liszt...

Les cordes tremolant en or d'espiga

i una profunda veu

que mou a l'espirit i es torna crida

de braços enllaçats,

units al gran silenci que regira

els atres pensaments, els que se queden

a punt de fer-se llum de cada dia.

La gracia ho ompli tot.

El crit del violí, remou l'estima.

La nit s'obri de cors a l'aigua clara.

I el cel, és com un llac de pau amiga...

      XVII

¡Amor!... ¿Quín amor?

¿El teu? - ¿El meu?

Aquell de les cadenes invisibles

que es torna font i calma nostra set?

¿El de l'ensomi pur i mansa pluja?

¿El de la flama encesa pel plaer?...

¡Tú saps que no! ¡Que tú eres rosa

o encara millor, cel de blau intens,

i fuges de la brisa sense crida;

del pas que es fa silenci massa vell!

Tú saps que yo fruixc

besant el teu desig, la teua veu,

la teua gracia plena i sempre nova,

l'aroma embriagant del teu alé.

Fruixc en la distància de ta image

que em porta a colps d'amor el pensament

i arribe a fer-te espiga

que dins de mí germina... I crei i creix...

¡Descansa amor! ¡No vullgues fer anunci

d'allò que hui treballes en secret!

¡Que estan massa difícils les aurores

per més que el cor ya tinga el sol encés!
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RACONET DE LA CULTURA

Entrem novament per mig d'esta humil revista “El Guarda”, dins d'un dels llibres més 
actuals i interessants sobre temàtica llingüística valenciana, de la mà de Na Mª Teresa 
Puerto Ferre, catedràtica de Filologia inglesa, analista i investigadora especialiçada en 
llingüística anglo-romànica, llengua valenciana, entre moltes atres... - Dit llibre: “Lengua 
Valenciana, una lengua suplantada”, està escrit en llengua castellana per tal de que tots 
els valencians, valencià i castellà-parlants, s'enteren sense dubtar ya mai més, de l'ingerència 
brutal pancatalanista que patim en la Comunitat Valenciana (antic Regne de Valéncia). 
(Cap. 3).

El archivero  de la Corona de Aragón (Barcelona), Próspero de Bofarull, hace una 
traducción falseada del “Llibre del Repartiment del Regne de Valéncia” para inventarse 
los nombres de las familias catalanas que, según él, vinieron a “traernos el catalán” y a 
quedarse en Valencia. Pero fué una edición tendenciosa y totalmente manipulada entrando 
casi en los límites de la falsificación, pues leyó única y exclusivamente los “asientos” 
de la ocupación de tierras  que le interesaron, dejando los que le parecieron difíciles o 
iban contra sus intereses patrioteros. En esencia, la edición de Bofarull estaba 
absolutamente manipulada ya que no tuvo en cuenta la totalidad del texto, ni la técnica 
notarial del siglo XIII, ni mucho menos la actual.

Los escribas del Rey Jaime I de Aragón, el dia 7 de Julio de 1237 comenzaron a anotar 
en el Libro primero del Repartiment, el nombre de la persona que asistía al asedio de 
la ciudad de Valencia y el número de las casas y yugadas de tierras que también se 
ofrecían. Y así ocurrió hasta después de la ocupación. Los ofrecimientos se hacían para 
ocupar el Reino Musulmán, con cristianos, lo cual presuponía la permanencia definitiva 
del receptor en tierras valencianas. Una vez conquistada la ciudad comenzaron a hacerse 
realidad las donaciones, extendiendo los documentos correspondientes, de los que se 
conservan muchos. Y, tan pronto como este título de propiedad se extendía, los escribas 
del Rey cancelaban el ofrecimiento con unas señales.
Por eso la edición de Bofarull (que utilizan los catalanes para justificar “su” ocupación 
del Reino) fue incorrecta. Porque solo contiene los nombres de los que recibieron la 
promesa, pero no se quedaron ern Valencia, pues se volvieron a sus tierras. Él cogió 
solamente los nombres de los que no repoblaron el Reino de Valencia. I no siempre se 
siguió tal técnica editorial, pues algunos personajes que se leen correctamente y no son 
catalanes, fueron posiblemente de forma deliberada, omitidos de la edición.

Una de las preocupaciones del Rey Jaime I fue que no se acumulasen los bienes inmuebles 
y rústicos en manos de la nobleza y clerecía.

Por eso, a partir del siglo XIV ya se conocen cifras más precisas sobre los inmigrantes 
que ocuparon Valencia, pues se conservan los “Libres de Avehinaments” (Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Valencia), donde se registraron los documentos de 
avecinamiento de cuantos quisieron adquirir  la vecindad valenciana .

Realizado el estudio contrastivo de los apellidos que constaban en el “Libre del



1.-  La quota de soci corresponent a l’any 2.016  és de 30 ¤    , i  pot  ser ingressada en 
el conte corrent de l’Associació, num 2100-7166-39-2100077934, “La Caixa”. Gracies.

2.-  ¡Vinga, fes-te l’ànim; entra en l’Associació! - ¡Ya voras com t’agrada! - ¡Aci sí que parlem valencià!
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BIBLIOTECA-HEMEROTECA  DE  L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 

CASTELL DELS SORELLS (Just dalt de la Biblioteca Municipal)

LLIBRES RECOMANATS

Posem a la disposició de tota la ciutadania d'Albalat dels Sorells els llibres que tenim 
en propietat de l'Associació, per a la seua llectura; la major part d'ells de temàtica 
valenciana i escrits en llengua valenciana. Igualmente en hi ha escrits en castellà.
En principi donem un plaç d'un més per a la seua llectura. El servici és gratuït. Tenim 
obert tres dies a la semana, dilluns, dimarts i dijous, de 17,- a 20,- h.
En quan a la Hemeroteca, qui desige consultar-la ho podrà dur a terme durant els 
dies i  horari  recén apuntats,  encara que això fer-ho en la mateixa seu.
Esperem, agraïts, les seues visites.

Repartiment” y de los que luego aparecen en los “Libres de Avehinaments” (y que son 
la única prueba documental real de los que se quedaron en Valencia), los porcentajes de 
inmigración documentada se repartió así:

Siglo XIV, gente procedente de:
                                        Valencianos autóctonos        36 %
                                        Castellanos                            30 %
                                        Turolenses                             28 %
                                        Zaragozanos                            1,20 %
                                         Catalanes                                1,20 %
                                         Extranjeros                             1,20 %
                                         Resto Península                      2,40 %

En el siglo XV el porcentaje de catalanes es del .....       4,23 %
En el siglo XVI           “                     “                              2,50 %  

(Continuarà...)

L l i b r e  r e c o m a n a t  p e r  a l  p r e s e n t  m é s :   R e y e s  f o r a l e s  m e d i o v a l e s  
d e l  R e i n o  d e  V a l é n c i a ,  d e  J o s é  V i c e n t e  G ó m e z  B a y a r r i


