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Senyeres al Balco
La festa del 9 d’Octubre, buidada de contingut i simbolisme patriotic, convertida en 

la festa dels actes protocolaris, en jornada d’activitats ludiques o d’anar a passejar entre 
la gent que acodix a l’acte de la Processo Civica, està molt llunt de lo que un poble en la 
nostra historia i les nostres circumstancies hauria d’organisar.

No nos enrecordem, ni tan sols eixe dia especial, que se nos usa pels politics a la 
seua conveniencia quan han de fer pactes que en poc nos beneficien, puix som la 
primera “comunitat” en “ofrendar” mentres se nos condena a patir una de les rendes 
per capita mes baixes de l’Estat. Tampoc pareixen preocupar a la nostra societat els 
multiples problemes que patim, com la falta d’aigua i de solucions ad esta qüestio, o la 
perillosa situacio de la nostra economia, imperiosament necessitada d’un canvi de 
model que recupere sectors ara decaiguts i diversifique les fonts de riquea per a 
assegurar i incrementar el benestar dels valencians. Hem segut una societat 
mamprenedora, pioners de la llibertat, pero aço pareix que ya es tot historia.

Hem de prendre consciencia de que constituim un poble, de que hem de superar el 
provincialisme que nos debilita, nos desunix i nos desestructura, i construir un futur 
esperançador del qual sigam els protagonistes, sense tamissos i interessos aliens que 
nos subyugen.

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 del conreu 
lliterari d’una llengua romanç propia, d’alvanços com l’imprenta, d’obres 
arquitectoniques i creacions culturals que hui son patrimoni de l’humanitat, d’una 
organisacio social amparada per unes lleis i unes institucions que uns atres pobles 
prengueren com a model per la seua modernitat, d’homens i de dones que contribuiren 
al progrés llegislatiu, intelectual, medic, cientific…  Sí, el castellanisme, irrespectuos i 
destructor de lo diferent, nos condicionà des del segle XVI i nos esmorti en la derogacio 
dels Furs. Pero els homens i dones de finals del XIX iniciaren aquella Renaixença que feu 
resorgir la llengua valenciana, valorar les particularitats propies, les manifestacions 
culturals mes genuïnes; recuperacio que, llamentablement, es quedà curta, sense 
profundisar en aquell nou i esperançador cami. 

Hui, els que nos sentim orgullosos dels homens i dones que a lo llarc de l’Historia 
treballaren i lluitaren per esta terra i per este poble, tenim el deure de fer reviure el 
sentiment valencià a tots els que viuen i treballen en terres valencianes, des del riu de 
la Senia a Pilar de la Horadada, des dels llimits de la Meseta a la costa de la mar llatina.

¡Valencians i valencianes,
Senyeres al balco!                

Octubre de 2016
Exigim respecte al nostre Poble, al seu 

patrimoni, art i cultura.

Digni�quem 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.

Està en joc, en definitiva, la nostra identitat

VALENCIANES I VALENCIANS, PER 
TOT AÇO I PER A DEMOSTRAR EL 

NOSTRE ORGULL DE POBLE

¡Senyeres
al Balco!


