
 
 
Bona vesprada a totes i a tots! 
 
Bé, bona vesprada emmarcada en una no molt bona setmana. Aquests dies hem 
patit greus atemptats contra els drets civils i la democràcia, centrats de nou en els 
nostres germans del nord. Costa abordar amb alegria qualsevol tipus de 
celebració en aquest context, però no ens queda una altra. Com ja va dir fa anys 
el poeta: «...amb el somriure, la revolta, així t'espero i t'imagino». I que no 
aconseguisquen llevar-nos això, el somriure... i encara menys la capacitat de 
revoltar-nos contra qualsevol injustícia. 
 
I, amb tot, hui estem ací, de nou, 19 anys després, 18+1, celebrant que aquesta 
cova de boges, lluitadores i rebels continua en peu. Malgrat els permisos que mai 
no arriben, ni ara que «els nostres» van ja per la seua segona legislatura; malgrat 
els entrebancs econòmics, sovint derivats dels anteriors; malgrat el que costa per 
a un grup limitat de persones tirar endavant amb un projecte d'aquest abast; 
malgrat les crisis internes, els desencontres, les pèrdues, els dols... 
 
Ca Revolta continua... Perquè creiem que continua sent necessària, perquè creieu 
que continua sent necessària. Per això estem totes hui ací, pel que ha significat 
aquesta casa durant gairebé 20 vint anys, i pel que creiem que encara pot 
significar. Per totes les revoltes pendents, les pèrdues de drets que ens assetgen, 
els delictes d'odi que augmenten amb el perill que suposa una extrema dreta 
clarament feixista, l'horta que ens arrabassen, les pasteres que s'afonen en mig 
del Mediterrani, i les que no deixen entrar a port, la llengua que persegueixen, 
els barris que es transformen en aparadors per al turisme i fan fora la ciutadania, 
les desigualtats socials que augmenten, la igualtat de gèneres que no arriba..., per 
tot açò continuarem, des d'aquest xicotet i estimat cau, plantant-li cara al món. 
 
Sense anar més lluny, per a aquesta tardor vos hem preparat, i ja hem començat, 
unes jornades de reflexió en què volem posar el nostre gra de sorra per aturar el 
tan temut canvi climàtic que ens assetja, i a les quals està tothom convidat. 
 
Gràcies a tots i a totes per resistir! Entre totes ho farem tot! 
 
I, per agafar més forces en aquesta vesprada de celebració, a continuació  
donarem pas a la nostra estimada pregonera, Amàlia Garrigós. Endavant, 
Amàlia! 
 

 
 

València, 18 d’octubre de 2019 
 


