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Parlament d’Antoni Francés, alcalde d’Alcoi

És tot un honor per a aquest Ajuntament, per a la ciutat i els seus habitants rebre la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i més per a commemorar una 
sèrie de fites que són d’una importància cabdal per a la projecció de la nostra llen-
gua i cultura. No podem més que felicitar-nos i sentir-nos honorats de la il·lustre 
visita de la ja centenària institució.

Perquè per a Alcoi aquesta visita és molt més que un motiu d’alegria i d’orgull: 
és tot un esdeveniment que representa el redreçament cultural de la ciutat. Des-
prés de molts anys de pèrdua d’impuls cultural, artístic i cívic, tenim per davant 
una apassionant etapa per a retornar Alcoi al lloc que li correspon dins la nostra 
cultura. Aquesta, doncs, serà la primera de moltes accions que contribuiran a re-
tornar Alcoi al lloc que li correspon com a ciutat de cultura, de pensament i de 
cièn cia.

Els alcoians, els va len cians en general, som gent de raó, de raciocini, encara 
que de vegades hi ha períodes en què semblen imperar criteris d’ignorància, con-
traris a la ciència, sempre malintencionats. No obstant això, la nostra ciutat, entre 
altres coses, es caracteritza per la seua tradició de l’ús del raciocini: trellat se’n diu 
ací, al que en altres llocs s’anomena seny.

Per això, perquè els alcoians som gent de trellat, sabem que tenim un deute amb 
la nostra història, amb la nostra cultura i amb la nostra llengua. Som conscients 
que la llengua és un dels patrimonis més importants que ens han deixat els nostres 
avantpassats, i n’hem de tindre cura: potenciar-la, valorar-la i fomentar-ne l’ús a 
tots els àmbits. També som conscients que això no ho farem sols, sinó que unirem 
de bon grat els nostres esforços a la resta del País Valencià, a les Illes, a Catalunya, a 
la Franja de Ponent, al Carxe, al Rosselló o a l’Alguer. Tots conformem una matei-
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xa cultura i estimem una mateixa llengua, i de tots nosaltres és la responsabilitat del 
seu futur.

Som gent de trellat, i la gent amb trellat d’Alcoi sap que quan millor li han anat 
les coses a aquesta ciutat al llarg de la seua història ha sigut quan ha aconseguit 
sumar els seus esforços als d’altres territoris del nostre domini lingüístic i cultural. 
I desobeir aquesta relació entre germans representaria un pas enrere. I nosaltres 
creiem en el progrés de les persones i de la societat. Continuarem, doncs, caminant 
endavant, perquè és l’única direcció que ha de seguir Alcoi.

Desitge que tingueu una feina productiva i profitosa, i que l’estada a Alcoi es-
tiga a l’altura que mereixeu. I esperem que aquesta relació siga llarga i fèrtil.
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