Parlamento del Acto “Compromiso por el Valenciano”
Alicante, 18 de octubre de 2003
Ara fa vint anys, en aquesta ciutat, les Corts Valencianes van aprovar, sense cap vot en contra i amb un
gran consens social, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià com l’instrument de normalització lingüística
del poble valencià.
Aquesta Llei continua sent vàlida. No obstant, pareix que hi ha hagut i hi ha una manca de voluntat
política per a desplegar-la i per a aplicar-la. Aquesta és la realitat actual de la LUEV, una llei que en
l’àmbit de l’ensenyament, a pesar de les llacunes, ha sigut positiva, transcendental Però que en els temes
relacionats amb l’ús públic del valencià encara està per donar els seus fruits. És cert que, en l’actualitat, hi
ha més persones alfabetitzades en valencià que mai, però l’ús social continua sent minoritari i s’ha fet ben
poc per a canviar la situació.
En els últims anys, en l’àmbit polític hi ha hagut un cert desinterès per l’ús de la llengua i un intent per
reduir la nostra identitat com a valencians a l’accepció més folklòrica. No s’ha avançat en la normalització
de l’ús del valencià; s’han posat impediments a l’aplicació del requisit lingüístic o s’ha desvirtuat la seua
funció de formació i selecció de les persones més idònies per al servei públic; i s’han censurat paraules.
Per desgràcia, encara es continua associant el valencià a conflicte: el darrer incident va ser amb motiu
d’excloure els títols universitaris de llicenciat en Filologia Catalana per a acreditar el coneixement del
valencià. Amb intencions –pot ser- perverses s’ha buscat l’enfrontament i la conflictivitat per a paralitzar
l’ús del valencià. Això ho hem de superar. Les coses han de canviar, les hem de canviar entre tots.
Ara fa un any, va començar la campanya del compromís per la llengua, que avui pren forma real i pública
en els carrers de la sempre important ciutat d’Alacant. Hem volgut promoure, i assumir, aquest compromís
per valencià, com un moviment que no va en contra de ningú, com una proposta d’actuació cívica útil, que
supere els entrebancs i les barreres creades al voltant de la nostra llengua i de la nostra cultura; que
n’incremente l’ús social i el prestigi i, sobretot, que ens permeta assolir nivells de normalització reals i
efectius. Per a avançar, per a treballar en positiu, us presentem el compromís per la llengua, el
compromís pel valencià.
Volem obrir un nou camí que ens permeta avançar, treballar, sumar, fer propostes, implicar la societat civil
i l’Administració i, per damunt de tot, crear confiança en un futur més solidari i culte, on el valencià siga la
llengua d’integració i de cohesió social per a totes les persones que vivim a les nostres comarques i per a
les persones que vinguen a viure entre nosaltres.
Les cinquanta mesures del compromís pel valencià afecten tots els àmbits de la vida pública de la nostra
societat, en síntesi:
a) Demanem incentivar fiscalment els sectors privats que s’incorporen al procés de normalització
lingüística.
b) Per a l’àmbit intern de l’Administració proposem, entre altres mesures, el desplegament de la normativa
lingüística i l’increment de les inversions destinades a la formació lingüística dels treballadors de la funció
pública, especialment en l’Administració de Justícia.
c) Per a l’àmbit social demanem un impuls generós a la promoció del valencià en l’activitat dels sindicats,
les empreses, les organitzacions patronals, el sector del comerç i les associacions cíviques i culturals de
tota classe.
d) En l’àmbit de la comunicació i la cultura de masses volem destacar les propostes de valencianització i
de dignificació de la ràdio i televisió valencianes.
e) Finalment, en l’àmbit educatiu, les quinze mesures que proposem es resumeixen en l’objectiu
d’aconseguir una escola, i una universitat, realment valenciana.
Sense la participació de tota la societat, aquestes mesures no poden anar endavant ni tenir l’efecte
enriquididor de la nostra cultura i de les nostres relacions socials. Per això, feu falta vosaltres, fa falta
aquest moviment cívic, ampli i divers, que les impulse i que ajude a fer-les realitat. Però no oblidem que
qui té la responsabilitat de desplegar la llei, de posar els mitjans necessaris i de fer-la complir és
l’Administració, és el Govern de la Generalitat.
Des d’Alacant, avui, fem una crida a tota la societat, a totes les persones, a totes les associacions i
institucions, perquè participen i se sumen al compromís cívic pel valencià, i que l’assumisquen i el porten
endavant en l’àmbit de les seues competències.

Convidem i animem a tota la ciutadania a continuar treballant, amb més il·lusió encara, perquè el poble
valencià no pot deixar perdre la part més important del seu patrimoni cultural, la seua llengua.
Moltes gràcies a tots i a totes. Ànim i endavant.

