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e quan en quan, com que hi 
sóc ja més que rejubilat, men-
tretinc revisant els més de cinc 
milllibres i la immensa pape-

rassa de revistes iescrits que he aliatguar-
dant 1en eixa revisió he trobatuna fotoco-
pia de les que elmeuamic AgustíVentura, 
seguix entregant-IJ1e deIs seus treballs, de 
les que jo n'estic fortament satisfet per ei-
xes donacions  Gracies. 

M'estic; referint á taque porta el titol de 
ique ésta«Vidadel 

Venerable Fra.  Pascual de 
Guadassuar»,iqueésel«Facsimilacargode 
Agustín Roig Barrios, Cronista Oficial de 
Guadassuar, 1999». Eneixepaperhifigura a 
la primera pagina «Vida del Venerable y 
Apostólico siervo de Dios, el P.M. Fr. Agus-
tinAntonio Pascual», iacaba, «EnValencia. 
En la imprenta de Vwente Cabrera, Impre-
sory Librero de la Ciudad, en la Pla¡;a de la 
Seo. Año 1699». 1després de referir la vida 
delsmonjos durantaqueIls temps,alapagi-
na 41, es diu, «porque no le tenía el Señor 
destinadoparaApostoldelas Inclias,sinodE! 
nuestro PaisValenciano». . 

¿I ara, vosté lectol; es mra, i tot alto a que 
vé? Pues jo li ho diré. Li ho diré a vQsté i als 
queencaras'entossudixenendirqueelnom 
de PaísValencia, s'hainventatiquédeu(se-
gons eIls)seranul·latoestigmatitzat,peraUo 

. de coincidencia amb uns «paissos», poste-
riors aeixadata: estancompletamenterrats. 
Eixapostura ésfruit d'unapolíticaque, enla 
.«Batalla de Valencia», la usen per obtindre 
redit polític i electoIal, i conservar el poder 
omnímode que encara estan fent perdes-
valencianitzar elnostre país. Fa més de 300 
anysjahieraproueamúladenominacióque 
ara repulsen. 

Tot el que hem dit és conseqüencia de la 
voluntatdelsgoverriantsquehemtingut, in-
teressatsenqueenl'ensenyamentdesdeles 
escoles de Primaria, no solament s'exacer-
baren les glories casteIlanes, sino, prefe-
rentment, l'anul·lament de tot el que hi fera 
relacióalanostraterradinsdelaCoronad1\-
ragó, incIoent 
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