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Senyeres al balco Octubre de 2017
Exigim respecte al nostre patrimoni,

art i cultura. 

Treballem i te convidem a treballar per
la digni�cacio de la nostra llengua valenciana:

conegam-la i usem-la en propietat. 

Acollim al foraster i fem-lo un valencià de cor,
pensament  i accio.

Posem en valor lo nostre. 

Valencianes i valencians,
per tot aço i per a demostrar

el nostre orgull de poble  

¡Senyeres al balco!

Està en joc la nostra identitat

La festa del 9 d’Octubre ha de recuperar el seu sentit patriotic. Si be 
s’ha convertit per a la majoria de valencians en un dia festiu, en una 
jornada plena d’actes protocolaris i activitats ludiques, des del 
valencianisme hem de buscar que cada 9 d’Octubre siga mes que 
aixo, que siga el dia en que nos reafirmem en la nostra condicio de 
poble, una nacionalitat que ha de ser protagonista del seu desti i no 
pot viure condicionada per unes pressions foranees que nos asfixien i 
nos constrenyen.

El 9 d’Octubre els nostres balcons han d’exhibir el nostre simbol 
nacional; com a mostra d’orgull de valencians, sí, pero tambe com a 
representacio d’un compromis que ha d’expressar-se dia a dia, 
contribuint a prestigiar cada una de les manifestacions que 
secularment nos han anant conformant com a societat lliure, sense 
perdre el tren de l’innovacio i el progrés, pero sense renunciar al 
respecte que com a poble nos mereixem.

L’impassibitat historica dels nostres governants, sempre supeditats 
als interessos de partit, ha de ser desterrada, i per ad aixo no nos 
valen ni els dirigents locals dels partits centralistes, que historicament 
han mostrat estes actituts, ni manco encara els nous “compromisaris” 
que, robant el discurs de l’autentic valencianisme, mentres entretenen 
a la societat en xarangues i muixerangues, van minant com un corco 
la nostra singularitat. Resulta dificil entendre eixe valencianisme del 
que presumixen sense renegar del seu pancatalanisme cultural i 
llingüistic. Els valencians nos mereixem dirigents que creguen en la 
nostra nacionalitat, que vixquen, que laboren, que investiguen, que 
busquen el benestar dels qui conformem Valencia, la nostra Patria.

Sí, valencians, posem orgullosos la Real Senyera, simbol de les 
nostres llibertats, en els nostres balcons el 9 d’Octubre, o qualsevol 
atre dia, pero sobretot portem-la sempre en el nostre cor cada dia de 
l’any. Si realment som valencianistes, el nostre simbol ha de ser guia 
en el nostre compromis real en la societat valenciana. No sigam 
conformistes, no sigam ilusos, no sigam ignorants en lo nostre i 
sobretot no nos deixem enlluernar pels qui, simulant valenciania, 
viuen agenollats i obnubilats per lo que no som.

Hem de ser com aquells valencians, antepassats nostres, que feren 
lluir com potent llum d’un far a la Patria Valenciana, aquella que es 
convertia en adelantada en el conreu lliterari d’una llengua romanç 
propia, hem de ser com aquells creadors d’institucions venerables que 
permeteren la convivencia, la pau i la prosperitat, hem de ser com els 
qui generaren manifestacions culturals uniques i universals. Rebugem 
les imitacions quan realment podem ser autentics; per ad aixo no 
tenim mes que recordar i beure en eixe passat en el que forem lliures 
i respectats.


