
trenta-cinc mil signatures

“NOSALTRES, CIUTADANS DEL 
PAÍS VALENCIÀ..."
Entre les respostes als atacs 
—no per grotescos menys vio
lents— moguts contra els esfor
ços per millorar el status de la 
nostra llengua al País Valencià, 
val la pena de destacar aquest 
manifest, l’enèrgica redacció del 
qual ha estat fins ara subscrita 
per trenta-cinc mil signants. 
Nosaltres, ciutadans del País 
Valencià, davant les successives 
campanyes i maniobres tendents 
a impedir que la nostra llengua 
siga vehicle normal d’expressió 
dels valencians, i conscients que 
aquestes maniobres atempten 
contra el nostre poble, ens ad
herim i fem nostres, tant el 
«Manifest a l’opinió pública» 
signat pels catedràtics i profes
sors de la Universitat de Valèn
cia, com l’escrit de la Junta de 
Govern del Col·legi de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lle
tres i Ciències, apareguts a di
versos diaris del País Valencià. 
Creiem que és arribat el mo
ment que tots els valencians 
prenguem consciència de la nos
tra realitat com a poble i dels 
problemes que com a tal tenim 
plantejats, a la solució dels 
quals hem de dedicar tots els 
nostres esforços en una lluita 
comuna.
I amb aquesta fi declarem :
1. Que totes aquestes campa
nyes per aïllar els valencians, 
tant lingüísticament com cultu
ralment, del Principat de Cata
lunya i les Illes Balears, amb 
els quals formem històricament 
una mateixa comunitat cultural, 
tenen com a finalitat impedir el 
desenvolupament de la nostra 
cultura i evitar que la nos
tra llengua siga l’instrument 
normal de comunicació social al 
País Valencià.
2. Que aquestes campanyes 
són sistemàticament protagonit
zades per les mentalitats més 
reaccionàries, lligades des de 
sempre als sectors socials do
minants, que menyspreen la 
llengua dels valencians, i que, 
utilitzant inclús la violència mo
ral i física, han provocat i pro
voquen el procés de castellanit
zació del nostre poble, la qual 
cosa cal considerar com un greu 
atemptat a la nostra comunitat.
3. Que com a valencians par
lem una mateixa llengua, la llen
gua catalana, junt amb la resta 
de Països Catalans, amb els 
quals ens considerem units en 
una mateixa cultura. Llengua i 
cultura que defensarem, malgrat 
totes les dificultats.
4- Que aquesta unitat lingüís
tica i cultural no suposa cap 
«imperialisme català» ni cap vo
luntat de deixar de ser va
lencians, com sistemàticament 
se’ns ataca. Contràriament, con
siderem que aquesta unitat és 
la condició indispensable per 
a la nostra afirmació com a 
noble.
I en conseqüència afirmem: 
Primer : Que no renunciarem 
mai al dret que tenim els va

lencians al ple ús social de la 
llengua.
Segon : Que aquest dret ens 
obliga a exigir, en aquest mo
ment decisiu per a la nostra 
cultura, l’oficialitat de la llen
gua a tots els efectes : tant a 
l’ensenyament, com als mitjans 
de comunicació social, adminis
tració;..
Tercer: Que els valencians hem 
d’exigir el reconeixement imme
diat d’aquests drets, front als 
qui per interessos contraris 
als del poble, ens ho neguen. 
Quart: Que aquests i altres pro
blemes només podran ser total
ment resolts dins d'una socie
tat democràtica. I entenem que 
no existirà una veritable socie
tat democràtica fins que aquests 
drets ens siguen plenament re
coneguts.
És per eixa societat que tots 
els valencians —és a dir, els 
qui vivim i treballem al País 
Valencià— hem de lluitar i es
forçar-nos.
Encapçalen els signants Joan 
Fuster, Raimon Pelegero, Vicent 
Andrés Estellés i, entre d'altres, 
Manuel Sanchis Guarner, el ca
nonge Espasa, Vicent Ventura, 
Andreu Alfaro, Amando de Mi
guel...
La recollida de signatures, a l’en
trada dün recital de Raimon, a la 
ciutat de Gandia, fou motiu que Joa
quim Vidal i Mora i el catedràtic 
Josep Iborra, responsable del local, 
fossin sancionats amb sengles multes 
de cent mil pessetes, pel governador 
civil de València. Joaquim Vidal, a 
més, passava a disposició del Tri
bunal de Orden Público, acusat de 
propaganda ilegal. El 24 de juny 
però, el Juzgado de Orden Público 
núm. 1 de Madrid, en el qual es 
tramitava el seu processament, l'ha 
deixat sense efecte amb un auto que 
inclou el considerando següent:
Que examinado con suma reflexión 
el suceso que origino la incoación 
inicial del atestado de la Comisaría 
de Policia en Gandía y más tarde la 
tramitación de este sumario, se pone 
de manifiesto que con ocasión de un 
recital don JOAQUIN VIDAL MORA 
pretendía recoger adhesiones a un 
texto ‘que es un manifiesto en favor 
de la lengua y cultura de los valen
cianos. Que en su redacción se vier
ten conceptos contra las campañas 
que atenían a la unidad lingüística 
i cultural entre el principado de 
Cataluña, el País Valenciano y las 
Islas Baleares. Y ante tales expre
siones la única conclusión a la que 
se puede llegar es que la defensa de 
una cultura tan rica e históricamente 
tan respetable como las que aflora
ron en estas zonas geográficas de 
nuestra patria, debe merecer elogios 
siempre y nunca en una suspicacia 
sin fundamento pensarse que atacan 
a la unidad de la nacionalidad espa
ñola, cuando precisamente nuestro 
país históricamente ha sido el fruto 
de un largo proceso de unión de rei
nos históricamente diferenciados bajo 
una monarquia y distintas culturas 
con una unidad patria y por , todo 
ello no llega a encajarse en ningún 
supuesto del art. 251 la labor de 
defensa de la cultura valenciana que 
iniciara el Sr. Vidal con la recogida 
de firmas y es por lo que se estima 
justo dejar sin efecto el procesamien
to levantando cuantas medidas caute
lares se adoptaron por el auto ahora 
recurrido.

LLIBRES PER ALS 
CRISTIANS 

D’AQUÍ I D’AVUI

DARRERES NOVETATS
DIARI D’UN ANY DE PEONATGE

Pere Relats
Introducció de Josep Bigordà i Casimir Martí

212 pp. 225 ptes.
Pere Relats i Arimort, jove sacerdot mort no fa gaire en ac
cident de muntanya, treballà durant un any a Madrid, com a 
obrer de la construcció. El seu diari, inèdit fins ara, ens parla 
amb una cruesa colpidora de les seves impressions i de la 
situació laboral i humana dels seus companys.

LA PAU ÉS ALGUNA COSA MÉS 
Bernard Alfrink

Traducció de Bob De Nijs i Jem Cabanes 
Pròleg de Frederic Roda 100 pp. 150 ptes.

El cardenal Alfrink és ben conegut entre nosaltres com a 
primat d’Holanda. No ho és tant, en canvi, com a president 
internacional de Pax Christi, institució dedicada a pro
moure la pau en la justicia i la llibertat i a evitar les 
guerres i els odis entre els pobles i entre els homes. 
La pau és alguna cosa més, aparegut originàriament en 
neerlandès i molt ampliat en la present versió, conté una 
bona mostra del pensament del cardenal d'Utrecht i dóna 
una prova Indiscutible de la seva activitat incansable a 
favor de la pau i l’entesa mundial. Cal remarcar les refe
rències a l'objecció de consciència.
_________- Altres volums recents: ---------------

L'ANTIC TESTAMENT 
Hans Walter Wolff
180 pp. 125 ptes.

MEMÒRIES SOBRE LA JOC A CATALUNYA 
Josep Castaño i Colomer

23ó pp. 275 ptes.
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