Col·laboradors de Lletres Valencianes abandonen la revista per la censura del PP

Lletres Valencianes és la revista de la Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana que pretén donar a conèixer la producció editorial valenciana. Des del número 17 (primavera 2006) la publicació ha passat per un procés injustificat de revisió que ha indignat els qui fins ara col·laboràvem en la revista. La decisió ha estat presa per càrrecs polítics del PP, que no han donat la cara en cap moment, i han imposat un model lingüístic que no té res a veure amb el model que la comunitat educativa i editorial valenciana segueix des de les Normes del 32. Ni tan sols amb la tradició de la revista, que des de sempre es publicava respectant la normativa dels col·laboradors i col·laboradores. 
Cal apuntar aquesta actuació com una nova agressió al valencià, dins la campanya de desprestigi de la llengua, manipulació partidista i negació de la unitat de la llengua catalana a què ens té acostumat el govern de la Generalitat. 
Lamentem la complicitat d'aquells que formen part de l'AVL i es diuen defensors de la llengua. Més aviat sembla que només estan interessats en les lluites intestines, mentre la Generalitat que els paga censura llibres de text o revistes culturals excusant-se en l'Acadèmia per tal de dur a terme aquesta política nefasta per a la llengua.
Denunciem, per tant, aquest nou atac a la llengua i a la llibertat d'expressió que pot matar una revista cultural valenciana. I amb aquest, els intents de mantindre artificialment un conflicte lingüístic generat per uns polítics que empren les institucions contra la convivència i la cultura de la societat valenciana.
En conseqüència, a partir del número 18 de Lletres Valencianes no tornarem a col·laborar-hi mentre es mantinguen aquestes condicions.
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