Una diada per a reivindicar-nos
El 9 d'Octubre els valencians i valencianes celebrem la nostra diada, una
jornada reivindicativa que ens ha acompanyat durant tot els anys de l’actual
democràcia, des de les primeries del període pre-autonòmic. La representació
simbòlica del camí que tots els valencians i valencianes hem recorregut fins al
dia de hui, des que l’any 1238 el rei Jaume I entrà a la ciutat de València.
Una data carregada, doncs, de simbolisme, en la qual iniciem la història
compartida del nostre territori. Una diada per a celebrar el nostre passat,
avaluar el nostre present i seguir treballant, tots junts, per un futur millor.
Enguany, Vila-real hem tingut l’honor de ser també seu d’alguns dels actes
institucionals promoguts per la Generalitat, en col·laboració en aquest cas amb
la Universitat Jaume I, per a commemorar aquesta important data. L’exposició
"Valentiae Regnum. Col·lecció de cartografia històrica de la Corona d'Aragó
(segles XVI-XVIII)”, amb mapes de l’antic Regne de València que es poden
visitar fins al 18 d’octubre a l’edifici social de la Fundació Caixa Rural Vila-real, i
la jornada de conferències sobre la conformació i Furs del nostre territori
històric, van servir divendres passat per a retre memòria a la nostra història
compartida; compartida, però, malauradament, massa vegades desconeguda.
La història del nostre poble, Vila-real, està lligada de manera indissoluble a la
de tots els valencians i valencianes. Tal com encara queda recollit en el nostre
topònim, Vila-real va formar part del braç reial de les antigues Corts del Regne
de València, amb els privilegis que això suposava. Els frescos d’una de les
sales més emblemàtiques del Palau de la Generalitat encara ens recorden
també que Vila-real formà part de les anomenades viles reials i que va ser, a
més, una de les més influents en determinats moments de la història.
Tal com va succeir fa a penes uns anys, quan el president de la Generalitat,
Ximo Puig, ens va reunir a totes les viles reials en un acte de memòria històrica
i municipalisme al Palau, de nou aquesta edició del 9 d’Octubre torna a posar
en valor la importància històrica, a través de les banderoles de les reines
valencianes que lluïm les viles reials aquests dies, agermanades novament
amb motiu del nostre aniversari. A Vila-real, la banderola penja de l’Hostal del

Rei, l’únic edifici original de l’època fundacional que ens queda, on, per cert, va
morir una de les nostres reines, Maria de Luna.
Conéixer el passat és fonamental per a entendre el present i el camí que hem
recorregut cap al govern autonòmic; autogovern que ens ha portat un progrés
que els nostres avantpassats no haurien pogut mai imaginar. En aquest camí
volem seguir avançant, aprofundint en l’autogovern -inserit en un projecte comú
d’Espanya- i caminant

cap

a majors nivells

competencials.

Sempre

acompanyats, això sí, d’un finançament just i equilibrat.
La celebració d’aquest 9 d’Octubre, doncs, és molt més que una data marcada
en roig en el calendari. És el símbol de la voluntat de tot un poble de ser el
territori obert, honrat i treballador que sempre hem sigut. Una celebració en la
que tots els valencians i valencianes, amb independència de les nostres
diferències, podem sentir-nos identificats i reivindicar-nos com a poble, amb la
ferma voluntat de seguir avançant, tots a una veu, en la construcció d’aquesta
terra pròspera i solidària que és la nostra Comunitat Valenciana.

