CORRELLENGUA 2015

El 9 d’Octubre commemorem l’entrada de Jaume I a València i el naixement del poble
valencià. La nostra llengua i cultura és l’element que ens distingueix i ens atorga una
personalitat col∙lectiva.
Al voltant de la diada del 9 d’Octubre, fa anys que Acció Cultural del País Valencià
organitza el Correllengua en molts pobles i ciutats valencianes. Cercaviles, tallers
infantils i juvenils i actes ben diversos ens recorden la importància de la llengua, i ens
ajuden a donar‐li més presència i més força.
Enguany, a més a més, el 9 d’Octubre té lloc en un context d’alegria i d’il∙lusió, en un
nou començament per a un País Valencià que fa anys que renaix. Per això, el
Correllengua arriba enguany com una crida a l’esperança. Perquè si bé és cert que
patim els efectes de molts anys de discriminació, ara podem fer possible el desig de
recuperar TV3 i la ràdio i televisió valencianes, de construir l’arc mediterrani o
d’aconseguir lun nou finançament que garantesca l’educació, la sanitat i la cultura que
mereixem.
Però aquesta mirada al futur que ara comença l’hem de saber acompanyar d’un record
constant per als qui ens han permés ser avui ací i perviure per damunt de les
dificultats. Per això, enguany dediquem el Correllengua a Ramon Muntanern i a Ovidi
Montllor.
Ramon Muntaner, autor d’una de les principals cròniques de l’esplendor del nostre
Regne medieval, jurat de la ciutat de València nascut a Perelada, partícep de l’expansió
d’aquell Regne per la Mediterrània, és l’autor de la metàfora de la mata de jonc com a
expressió de la força de la unitat de la nostra llengua i cultura.
L’Ovidi va ser el cantant, l’actor, el poeta, que des del seu Alcoi nadiu va conjugar en la
seua música literatura, reivindicació i creació, i va fer una obra perdurable, que
simbolitza la voluntat de ser del nostre poble, malgrat els obstacles, i de treballar per a
fer‐ho possible, des de la professionalitat i l’honestedat.

Són, cadascuna des del seu temps, dues figures importants de la nostra història que
ens recorden la riquesa del llegat que hem rebut després de vuit segles, i també la
necessitat de continuar treballant per vivificar‐lo i renovar‐lo.
Homenatjar Ramon Muntaner i Ovidi Montllor, Ovidi Montllor i Ramon Muntaner, és
reivindicar la nostra memòria com a poble, i és una crida a mantenir‐nos fidels a la
nostra llengua i a la nostra cultura, i a fer‐ne el punt de trobada, l’element que ens
uneix i identifica com a poble i que, alhora, ens pot projectar amb força cap a un futur
que ara comença.

Visca el Correllengua !
Visca el País Valencià!

