
 
Charla ENV 29/06/07 

Amics, amigues: 

Gràcies a tots per la vostra presència a un acte que hem convocat no per celebrar 

res, sinó per recordar un passat, i, sobre tot, per exigir un futur. 

Diuen que el poble que no coneix el seu passat està condemnat a repetir-ho. I, 

desgraciadament, això es lo que ha estat fent el poble valencià els últims 300 anys. 

Aleshores va ser el Decreto de Nueva Planta, el que ens va fer castellans por justo 

derecho de conquista, i ara, fa quasi 30 anys, com a conseqüència d’aquell Decret, 

va ser la Constitució del 78 la que ens fa espanyols per imperatiu legal. En els dos 

casos, en 1707 i en 1978, negant la sobirania als valencians. 

I hui, ens hem reunit ací els que ho recordem, i els que, a més, ho lamentem, 

perquè pensem que el futur del nostre poble haguera sigut millor sense aquell 

Decret castellà i sense l'actual Constitució espanyola; perque pensem que allò que 

mereixem és allò que nosatres reivindiquem: la Constitució Valenciana. 

Però no hem vingut ací no més per recordar-ho; ni per a contar-ho. S'hem reunit 

també per a exigir a aquells que es diuen nacionalistes, a aquells que es diuen 

republicans, a aquells que es diuen d'esquerres, inclús a aquells que es diuen 

valencians, que cal unir-se per a reclamar el futur que ens furtaren fa hui 300 anys. 

A exigir-lis que no siguen els nous botiflers, i deixen de compartir i recolzar el 

model d'estat que sen's imposa des de la meseta, i que ens impedix ser allò que 

som: valencians. 

Nosatres som poquets, i possiblement la nostra veu no resone en grans foros, però 

continuarem complint en la nostra responsabilitat, que no es un atra que la de 

recordar, lo passat i lo present, i contar-ho per que el nostre poble ho conega i 

arribe algun dia a ser lliure, a ser digne de ser valencià. 

Moltes gràcies. 

 


