
 
 
 
 
Trobades 2011: el valor del valencià, el camí al pl urilingüisme 
 
 
Ja és temps de Trobades. Com cada primavera, les comarques del País Valencià s’omplin d'il·lusions, de 
futur, de paraules, d'estima per la llengua.  
 
Enguany, les trobades estan dedicades a Enric Valor. Fa cent anys que va nàixer l'homenot de Castalla, i 
amb ell naixia un treballador incansable per la llengua, un estudiós rigorós de l'idioma i un modernitzador de 
la cultura del país. Enric Valor ha estat una de les claus imprescindibles en la història recent del País 
Valencià. La seua aportació a la llengua i cultura del nostre País marca una fita des d’on poder albirar un 
futur de dignitat per a la nostra llengua.  
 
Valor  va mantindre viva la flama del País durant els anys més difícils. Ens va ensenyar com utilitzar millor el 
nostre idioma comú. Va saber explicar-nos històries per a xiquets i grans, històries que naixen de les arrels 
d’un poble. 
 
Allò que de veritat ens va ensenyar el mestre de Castalla és el valor  de la llengua. El valencià té un valor 
incalculable. És la nostra forma d'entendre el món, la realitat que ens envolta. 
 
Enric Valor ens va ensenyar que cap poble del món pot contemplar, impassible, com la part més important 
de la seua essència, la llengua, cau en l'oblit, víctima de l'apatia dels seus parlants. Cal seguir empenyent el 
valencià a l'escola, com venim fent des de fa més d'un quart de segle, però també cal fer-ho al carrer, als 
despatxos i oficines, als jutjats, a les empreses, al teatre, al cinema, a la música, als llibres i a tots i 
cadascun dels àmbits per on ens movem en el nostre dia a dia. Amb la vostra ajuda, Escola Valenciana 
intenta donar-li aquesta empenta al valencià arrelant-lo  a tota la societat. 
 
Cada curs hi ha més famílies que demanen matricular en valencià. La demanda en valencià no creix perquè 
sí, ho fa perquè els resultats són molt evidents. L'ensenyament en valencià facilita l’aprenentatge de dues 
llengües estrangeres. El valencià no és cap problema per assolir el plurilingüisme. Tot el contrari: 
l’ensenyament en valencià és sinònim de qualitat. Amb l'ensenyament en valencià obrim la porta a les 
llengües, obrim la porta a les oportunitats de futur, ens obrim la porta al món. L'ensenyament en valencià és 
la resposta. Aquest és el valor del valencià. 
 
Per aquesta raó, per fer avançar l'educació de qualitat i en valencià com a clau del nostre futur, des d'Escola 
Valenciana hem fet un esforç de consens i hem impulsat un document, un full de ruta per l'educació elaborat 
per les persones que més saben de plurilingüisme al nostre País. 
 
Cal dir sí al valencià, un sí rotund, un sí al valencià que s'escolte des de Castalla fins a l'Alcora, des d'Elx 
fins a Castelló, des de Guardamar fins a Vinaròs I que el sí al valencià s'escolte també a Maó, a Barcelona, 
a Andorra.  
 
Aquest és l'autèntic valor de la llengua: el valor d'allò que som i d'allò que volem ser.  
 


