Paraules d’Escola Valenciana
en el Concert del 230 Aniversari de la
Reial Societat Econòmica d'Amics del País.
En primer lloc m’agradaria felicitar les organitzacions que han estat homenatjades
aquesta nit: Amnistia Internacional i el patronat del Misteri d’Elx. Tot seguit fer palés
l’agraïment d’Escola Valenciana i dels milers de ciutadanes i ciutadans del País
Valencià que integren el nostre moviment pel reconeixement que ens fa una entitat amb
tant de prestigi en la vida civil valenciana com és la Reial Societat Econòmica
d’Amics del País de València. En nom de la nostra entitat moltes gràcies per animar
amb aquest alé d’energia la tasca que portem endavant. Ser agraïts en aquesta ocasió és
tornar un deute a la societat civil valenciana que ens encoratja a continuar per la drecera
de la nostra identitat en una tasca col·lectiva que ens ha de fer més savis, més cultes,
més iguals, més solidaris per a fer realitat la utopia de “què un altre món és possible”.
Escola valenciana ha fet del compromís amb la societat la seu raó d’existir, i
aqueix compromís l’hem materialitzat en la defensa d’un model educatiu que va més
enllà dels postulats purament administratius. La defensa de la nostra llengua ha estat el
motiu captivador de les nostres iniciatives, però més enllà de la llengua hi ha més
motius que envolten la vida, que ens identifiquen com a poble, que basteixen la nostra
història i conformen una cultura pròpia, un bagatge històric que hem de conrear i un
patrimoni, el valencià, que hem de defensar. No serem res si no som poble, per això
decididament hem escollit aquest camí, en paraules del poeta. I per això hem passat del
Compromís pel Valencià al Compromís Valencià de tot, de la globalitat. Alhora que
ens identifiquem amb totes les iniciatives que tinguen a veure amb la universalització
d’uns valors solidaris i compromesos.
El 2007 ens anuncia el 75é aniversari de les Normes de Castelló i els 300 anys
de la Batalla d’Almansa, dos esdeveniments que emmarquen motius ben diferents i això
ens fa recordar que encara hi ha un front de batalla obert per a assolir més compromisos.
Per a guanyar espais de participació i de gestió democràtica, per obrir pluralitat als
mitjans de comunicació audiovisuals, per a salvar un territori depredat per l’especulació,
per reconvertir-nos en més sostenibles, per a evitar que la nostra llengua continue sent
arma política d’aquells que mai no la usen ni fan res per recuperar-la, i a la fi, per a
deixar la finestra oberta a la llibertat. Per tot això paga la pena continuar treballant.
Durant les Trobades d’enguany Escola Valenciana no es cansarà de repetir que
el Futur és Nostre perquè estem decidits a fer-ho realitat. Aprofite el moment per a
convidar-vos a tots a la Nit d’Escola Valenciana el pròxim 24 de febrer que enguany
tindrà lloc a Xàtiva per motius evidents, perquè gaudiu de les Trobades que estan al
caure. De bell nou moltes gràcies la Reial Societat Econòmica d’Amics del País per
aquest reconeixement.
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