
 

 

 

Apertura del Congrés Valencianisme 2018 

 

Estimats dames i cavallers, companyones i companyons valencianistes: benvinguts al Congrés 

Valencianisme 2108. En ell celebrem el centenari de la Declaració Valencianista de 1918, la 

qual poden trobar completa en la web del Congrés. Llegint eixes bases seria fàcil traure la 

conclusió de que en elles podrien tindre cabuda casi totes les sensibilitats valencianistes 

actuals. Pareix ser que aquelles diferències que nos separaven seguixen estant presents en 

l’actualitat, pero ara sabem més, perque havem reflexionat a montó, i perque entenem que la 

diversitat és compatible en l’universalitat, pero no en l’uniformitat. 

 

Per això mateix esta celebració no és simplement un recort nostàlgic del passat de fa 100 anys, 

sino més pronte una proyecció al futur en base a eixa declaració i a un atre acontenyiment 

molt més pròxim en el temps, el qual devem recordar en gran entusiasme: la Convenció 

Valencianista del 2012, de la qual sorgi l’actual associació del mateix nom. Servixca puix este 

congrés com a homenage als autors de la Declaració Valencianista de 1918 i als organisadors 

de la Convenció Valencianista de 2012.  

 

Tampoc nos havem d’oblidar del treball eixit de la Convenció Valencianista de 2012: Consens 

per al Futur. Baix el meu punt de vista, Consens per al Futur és un dels documents més 

inteligents i desafiants en tota la seua història —i que conste que unixc voluntàriament 

inteligència i desafiu en un tot—, si se pot afirmar que existix una història del valencianisme. Si 

mai ha existit tal història, en este congrés la començarem, pero si ha existit, la superarem. La 

manera en que ho farem ho descric més avant. 

 

Partint puix de la Declaració Valencianista de 1918 i de Consens per al Futur, les associacions 

culturals següents han organisat este congrés en el que vostés estan presents: 

- Associació d’Escritors en Llengua valenciana. 

- Casal Bernat i Baldoví. 

- Convenció Valencianista. 

- Grup d’Acció Valencianista. 

- Institut d’Estudis Valencians. 

- Joventuts del Grup d’Acció Valencianista. 

- Mestres i Llicenciats del Regne de Valéncia. 

- En Moviment. 

- Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 

- El Piló de Burjassot. 

- Plataforma Jovenil Valencianista. 

- Plataforma Valencianista. 

- Associació cultural Roc Chabàs. 

- Rogle Constantí Llombart. 

- Software Valencià. 

 

Per una atra banda, els objectius del congrés són tres: 

1. La definició d’un ideari valencianiste transversal comú i vàlit per a les associacions que 

participen, o que vullguen participar en un futur, en la voluntat de traslladar-lo a la societat 

valenciana.  



 

 

2. La vertebració del treball comú, coordinat i sinèrgic, de les associacions culturals 

participants. 

3. L’establiment d’una forma de treballar en el valencianisme que desterre definitivament 

l’impulsivitat o el “pensat i fet”, i que tinga la racionalitat, l’inteligència, l’enfocament 

intelectual dels problemes i la planificació com a principis irrenunciables. 

 

Havem de tindre en conte respecte a estos objectius que hui és el primer dia per a tirar-los 

avant. Hui haurem de ficar els fonaments, pero a partir de hui nos haurem de posar a treballar 

en els mateixos, perque en cas contrari este congrés se convertirà només en un atre acte 

nostàlgic sense cap ni coa, com tants als que acodim desesperançats els valencianistes. Parlem 

no obstant d’estos objectius un poc més, abans d’acabar est acte d’apertura del congrés. 

 

Respecte al objectiu 1, és dir, a l’establiment d’un ideari valencianiste comú, s’han fet tantes 

reunions en els últims anys, s’han gastat tants esforços debades, i s’han produït tantes 

desilusions, que pareix utòpic que se puga obtindre. L’idea clau i novella té que vore en lo que 

he dit adés: és possible la diversitat en una visió universal i pactada per tots. La visió universal i 

pactada serà aquella que ixca de l’acort de totes les associacions, mentres la diversitat 

ideològica seguirà mantenint-se per les diferents associacions. Fique dos eixemples: 

 

(a) ¿Serà la divisió provincial actual de Valéncia part de l’ideari pactat o propondrem un 

replatejament geogràfic comarcal per al Regne de Valéncia? 

(b) ¿Nos conformarem en l’actual estatus autonòmic de Valéncia respecte a Espanya o 

propondrem la recuperació d’un estat propi com en l’época foral en el context d’una Espanya 

o una Europa confederal transversal? 

 

Pero ademés, ¿ficarem llímits a eixe ideari? Perque eixe ideari comú ha de ser acceptat per 

totes les associacions que vullguen cooperar en un camí únic, i les singulars de cada associació 

han de ser tolerables per a les restants associacions. Com a eixemple, : ¿podríem acceptar una 

associació que negue inclús les autonomies actuals en Espanya per al futur, com ya fa un partit 

polític actual?  

 

Respecte al objectiu 2, és dir, la vertebració del treball comú entre associacions, està 

relacionat en l’economia dels recursos humans, materials i del temps. Quantes vegades no 

havem pogut anar a una conferència d’una associació perque una atra d’ideologia similar ha 

fet una atra activitat d’un atre tema valencianiste. Pero es tracta de molt més, de proyectar-se 

al futur utilisant sinèrgicament les possibilitats de cada associació. Per eixemple, ningú sap 

millor que l’Institut d’Estudis Valencians organisar cursos sobre Valéncia o sobre uns atres 

temes des d’una perspectiva valenciana. I ningú fa millor que el Rogle Constantí Llombart una 

mini-revista mensual en llengua valenciana. ¿Perqué de la sinèrgia no pot eixir una revista 

periòdica transdisciplinar en llengua valenciana, de la traça que tenia la revista Murta?  

 

No manco important és que d’eixa sinèrgia ixca un calendari comú anual per a les diverses 

activitats valencianistes. Encara més, les activitats deuen aplegar a uns atres sectors de la 

societat valenciana. Havem de descartar a partir de hui les activitats per als convençuts de la 

valencianitat de Valéncia, i portar les novelles idees a uns atres sectors, sobre tot sectors 

jóvens de la societat, en idees que els facen movilisar-se per i per a Valéncia. I advertixc que les 

idees velles en continents novells fan encara més agres eixes idees. Els continents poden ser 

preciosos i moderns, pero si els continguts, és dir, les idees, no canvien radicalment, tot lo que 

fem caurà en sac foradat. 



 

 

 

Respecte al objectiu 3, és dir, l’establiment d’una forma de treballar racional i no impulsiva, ha 

de ser una correcció radical del pijor dels defectes valencianistes. Este defecte consistix en 

crear i treballar individualment, intentat impondre al del costat el seu punt de vista, bregant 

en contra de tots els consells i crides a l’orde, a costa, ademés, de la pròpia vida personal i/o 

professional, acabant per cremar-se i abandonant, casi sempre per a sempre. Yo proponc ací 

una nova forma de treballar en el valencianisme a nivell personal: fent-lo compatible en la vida 

personal, familiar i professional, dedicant-li només aquell temps i recursos que facen efectiva i 

real eixa compatibilitat. 

 

No obstant, a nivell d’associacions també haurem de canviar moltes de les formes d’actuar que 

havem gastat fins al moment. Yo proponc, a grans traços, un sistema similar a que gastaria una 

empresa d’èxit: 

 

1. Propondre’s objectius compatibles en l’ideari establit. 

2. Definir les estratègies que alcancen eixos objectius. 

3. Establir les accions que porten avant eixes estratègies. 

4. Assignar recursos humans i materials que desenrollen les accions. 

5. Medir periòdicament si n’hi ha desviacions de l’objectiu. En eixe cas, s’ha de traçar un 

diagrama temporal que vaja medint eixes desviacions, per a canviar estratègies, accions o 

recursos, reorientant-los cap als objectius. 

 

Emfatisaré, abans d’acabar, que els objectius hauran de jerarquisar-se per a estalviar-se 

recursos i els malensomis que fins ara havem patit els valencianistes. 

 

Queda obert el Congrés Valencianisme 2018. Els demane uns aplaudiments per a tots els 

organisadors. Moltes gràcies. 

 

Joan Carles Micó Ruiz 

Congrés Valencianisme 2018, Alfafar, 24 de novembre de 2018 


