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Câmpul românesc din Val David, Ctitoria Associatiei Române din Canada 
(înfiinţată in 1952) este o achiziţie provenită din donaţia a trei membri fondatori (Alex Fonta, 
Vasile Posteucă si Ion Taranu in 1970) cu scopul de a pune la dispoziţie un loc de 
întâlnire al românilor care vor să se vadă cu alţi români şi-mpreună să elaboreze un 
proiect de prezenţă româneasca in noua lor patrie de adopţie. Era pe vremea când, 
comuniştii de la Bucureşti au lansat printre românii liberi din occident sloganul 
devastator:”români, feriţivă de români!”. Trăiind în democraţie care conduce în aşa fel în 
cât nici unui cetăţean să nu-i fie frică de un alt cetăţean şi unde forţa libertăţi de expresie să 
exercită cu demnitate şi respect, A.R.C. a oferit româniilor acest colţ de ţară în care pe tot 
parcusul celor 35 de ani şi-a dovedit vocaţia unui spaţiu mioritic, în altă parte a lumei dar 
la noi acasă. 
 
 Acum, lucrurile stau altcum. Suntem mai mulţi, cei nou veniţi au atins cota de 2000 
pe an. Oameni bine pregatiţi însă cu identităţi mai puţin precise; mulţi dintre ei au crescut in 
cultul personalităţii cu o memorie a rădăcinelor incomplecte. Îşi zic ”economici”, cea ce nu e 
rău, însă cu totul insuficient. Ce-am făcut la A.R.C. şi tot ce-am mai vrea să facem - Forul 
Româniilor de Pretutindeni (odată la la 2 sau 3 ani pe durata mandatului unui comitet) - 
s-a făcut cu oameni care au avut nişte chiemări si care şi-au trăit credinţa untr-un 
angajament socio-cultural mereu disponibili şi benevoli:”noi toţi datorăm societăţi în care 
traim o parte din munca noastră (M. Eminescu...”Timpul -1880”).  
Scopul principal la A.R.C. din cadrul politicii multiculturale canadiene, a fost să ne dăm o 
noua identitate culturală înalţând propria noastra cultură la nivelul conştiinţei unui 
destin românesc în lume. Ar fii trist să lăsăm în urma noastră impresia c-am venit în 
canada numai aşa, să ne facem din ia, patria finanţelor noastre. Noi am pornit de la cultură 
ca de la o memorie colectivă a trecutului cu un cod de comportament a prezentului, orientat 
in devenirea noastră de români canadieni, înspre acel Multicultural Being Canadian. 
Avem o cetăţenie constituţională care face pentru noi din Canada o patrie fără să ne 
pierdem patria de origine. 
Sunt teme pe care le am discutat în anii 1970-80 când am participat activ in cadrul 
”Federatiei Grupurelor Etnice” la redactarea textelor definitorii ale politicii multiculturale 
canadiene. 
 
 Din aceste motive A.R.C. nu se poate – fără să nu se dezică – lăsa pe seama unor 
întâlniri ”de iarbă verde” sau ”şatră de malele”. A.R.C. nu se poate nici desfiinţa, fără să nu 
ne desfiinţam. Idea de descălecare şi de mitogeneză a românilor canadieni trebuieşte 
reinventată, redescoperită şi retrăită aşa cum o doresc destui dintre noii veniti. Cu aceşti 
imigranţi români vrem să discutam în vara aceasta la Val David iar la toamnă când să 
numără boboci, la Montreal. Vom vedea atunci ce steaguri vor rădica cei mai tineri sub 
faldurile cărorea să continuăm acţiunea de grup socio cultural a românilor canadieni 
începută la A.R.C. in anii 1950. 
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