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Autoritats, col·legues, personal de l’organització, estmat públic, bona vesprada a
totes i a tots:
En primer lloc vull dir, en nom de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, del
nostre rector, Jesús Tadeo Pastor Ciurana, de la nostra vicerectora de Cultura i
Extensió Universitària, Tatana Sentamans Gómez, i en el meu propi, que és un
plaer estar ací compartnt un acte tan especial amb la resta de les universitats
valencianes.
La Universitat Miguel Hernández d'Elx és, i ha sigut sempre, defensora i impulsora
de la nostra llengua, el valencià, malgrat les difcultats que hem tngut
històricament al sud de la comunitat i també per la nostra joventut com a
insttució.
Lluitar contra la desigualtat on aquesta és especialment vehement té molt de
mèrit, un xicotet avanç per a nosaltres, els que breguem al sud, potser no sembla
gaire des d'altres llocs però hauria de valorar-se en la seua justa mesura.
Avui en dia es parla molt de diversitat com una cosa positva de forma genèrica,
però la diversitat es pot veure en molts aspectes de forma partcular, també de
forma positva. Si ens fxem en la nostra llengua, té moltssimes variants des del
nord fns al sud del País, i més encara si ens fxem en tots els territoris de parla
catalana. Aquest aspecte de la diversitat és molt enriquidor ja que fa que la
llengua et dote d'una part diferenciadora de la teua personalitat i, al mateix
temps, t'unisca a la resta del teu poble a través d'aquest aspecte.

Però en aquestes paraules em vull centrar en la diversitat territorial. Seria molt
fàcil dir que el País Valencià pel sud acaba on comença Múrcia, o per l'oest amb
Castella la Manxa o més al nord amb Aragó, però és evident que les fronteres
físiques no delimiten les fronteres socioculturals. Seria molt difícil delimitar on
acaba un riu en la seua desembocadura i on comença la mar, hi ha una zona on
les aigües es barregen i no es poden distngir certs elements, de fet, és evident
que aquesta zona d'aigües té una faire especial. Si algú pretén separar les aigües
el que farà és enterbolir-les i el que cal fer, sota el meu punt de vista, és saber
nadar-hi en elles, encara que no siga fàcil, començant per reconèixer que són
especials i necessiten també un tractament partcular.
Des d'Elx i el sud del País, el nostre compromís amb la llengua és ferm i manifest,
com demostrem, per exemple, amb la nostra presència en aquest acte, tots som
germans i hem de remar en la mateixa direcció per arribar al nostre objectu, que
és el d'aconseguir la igualtat plena de la nostra llengua respecte del castellà, però
la realitat és que anem en vaixells que naveguen a diferents velocitats, de
vegades per la càrrega i de vegades pel vent. Des del sud remem moltes vegades
carregats i amb el vent en contra, és llavors quan necessitem la comprensió i
l'ajuda de la resta perquè el nostre vaixell no naufrague. Deixant els símils a
banda, de vegades n'hi ha prou amb reconèixer la diversitat cultural i social del
sud i entendre que en alguns aspectes ens cal un tractament especial que ens
ajude, de manera actva i positva, a la integració de la nostra llengua en tots els
àmbits de la vida, fent que els que tenen més difcultats es senten recolzats i
percebin que el que aconseguiran és la mateixa riquesa que la que tenim els que
hem crescut amb la nostra preciosa i estmada llengua, el valencià.
Bona vesprada i felicitacions a Acció Cultural del País Valencià com a impulsors del
manifest i promotors d'aquest acte.
Salut per a totes i tots.
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