CARLET VIU LA TROBADA
M. Josep Ortega i Requena, alcaldessa de Carlet
Carlet es convertix en capital del valencià de la Ribera en este
2019 i com a alcaldessa de la ciutat i com a carletina és un
honor ben gran acollir-la, igual que ho férem ara fa 22 anys.
Voldria començar fent una reflexió al voltant de la meua experiència, perquè quan vaig
aprendre a parlar, no ho vaig fer en valencià, ho vaig fer en castellà en família. De sobte,
vaig eixir al carrer i em vaig trobar amb la primera contradicció, vaig vore com a casa no es
parlava la mateixa llengua que es parlava al carrer. Anys després, vaig anar a escola i em
vaig trobar una segona contradicció, la llengua que allí m’ensenyaven no era la mateixa
que es parlava al carrer ni tampoc era ben bé la que es parlava en ma casa. Aleshores vaig
adoptar el valencià com la meua llengua perquè passava més hores parlant amb gent que
ho feia en valencià tot i que a escola no va aparéixer fins quan tenia 12 o 13 anys.
El valencià, si més no, era una llengua prohibida perquè la parlàvem al pati i al carrer, era una
llengua invisibilitzada. Sí que ens imposaven el castellà a l’hora de parlar en l’aula, a l’hora de
fer exàmens. És en eixe moment quan la contradicció et fa sentir estima pel valencià.
El valencià era com un animal en perill d’extinció, fins i tot amb el risc que es perdera, era
molt vulnerable i calia estimar-lo. La llengua té distintes ferramentes, les paraules són
instruments per a descriure situacions, per a explicar, i també servixen per a tocar el cor i jo
pense que el treball que està fent Escola Valenciana ens ha tocat al cor. Hui en dia, la
llengua que jo descrivia com a tan vulnerable és la que hui es parla i s’ensenya en tots els
centres educatius públics de Carlet, és la llengua que els xiquets i xiquets poden estimar i
poden gaudir i no hi ha perill, ningú ens prohibix parlar valencià, somniar en valencià.
D’altra banda, hui complim un somni. Després de més de 20 anys, hem aconseguit que la
Trobada torne a Carlet, i ho fem amb més empenta que mai i amb el suport unànime de la
comunitat educativa carletina, que s’ha bolcat al 200 % perquè la Trobada enguany siga un èxit.
Vull agrair el treball compromés i incansable de la regidora d’Educació, Nela Aznar, que ha
sigut la vertadera impulsora d’esta trobada, i la confiança d’Escola Valenciana i sobretot de
la Coordinadora de Centres d’Ensenyament de la Ribera perquè Carlet tornarà a assumir
este repte. I, per últim, el meu agraïment més especial és per als pares, mares, docents,
alumnat i, en definitiva, als carletins i carletines que fan possible esta nova Trobada a
Carlet. Fent meues les paraules d’El Diluvi vos diria que:
«Tinc una alegria sense fronteres
una alegria plana, sense normes.
Tinc una alegria de camins oberts,
una alegria de color verd...»
Una alegria i una energia que volem contagiar-vos a totes i tots en esta Trobada carletina.
Benvinguts riberencs i riberenques,
Carlet VIU la Trobada.
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