
L’encontre –organitzat per la Plata-
forma per la Llengua Catalana, d’Eivissa
i Formentera– es dividí en dues ses-
sions: una al matí, que comptà amb la
presència de membres de l’Associació
per la Llengua i la Cultura, del Vallès; de
Joves de Mallorca per la Llengua i de la
mateixa Plataforma per la Llengua, d’Ei-
vissa i Formentera. En la sessió de tarda,
comptàrem amb conferències de Carles
Castellanos, sobre les conclusions del III
Congrés de Cultura Catalana, i de Jordi
Solé i Camardons, sobre el moviment
per la llengua al llarg de l’últim segle i
mig, als Països Catalans. Va cloure l’en-
contre Joan Melià, director general de
política lingüística del Govern de les
Illes Balears.

Anna Porquet, de l’Associació per la
Llengua i la Cultura del Vallès (Sabadell-
Mollet), exposà les tasques acomplertes
per una associació que pretén d’incidir
en un medi fortament castellanitzat. 

Aques tes tasques van des de l’edició
de la revista Viure en Català, fins a l’or-
ganització de campanyes per la catala-
nització de les empreses de la zona. Per
la seua banda, Joves de Mallorca per la
Llengua fan una especial incidència en
el món juvenil, tot organitzant xerrades
als instituts d’ensenyament secundari o
bé grans mobilitzacions, com ara l’A-
campallengua o el Correllengua, que ja
constitueixen esdeveniments prou cone-
guts –i amb una extraordinària partici-
pació– a l’illa de Ma llorca. La Plataforma
per la Llengua organitza, a Eivissa i For-
mentera, campanyes concretes (per
l’eti quetatge en català, per la catalanit-
zació de les grans superfícies o pel com   -
pliment dels mínims en català dins l’en-
senyament) i diades específiques (com
ara Sant Jordi o Sant Joan).

Quant a les conclusions del Con -
grés de Cultura Catalana, Carles Cas-
tellanos apuntà la necessitat imperiosa
de coordinar els esforços de les diver-
ses associacions que treballen per la
normalització de la llengua catalana,
arreu dels Països Catalans. En aquesta
línia, proposà la creació d’una Federa-
ció d’Entitats per la Llengua dels Països

Catalans, proposta que fou molt ben
acollida per les associacions que parti-
ciparen en aquest encontre. 

Jordi Solé i Camardons ens oferí
una perspectiva global del que ha estat

el moviment de defensa de la llengua,
als Països Catalans, al llarg d’aquest
últim segle i mig. Esmentà les activitats
d’associacions que, en el seu moment,
resultaren clau per a la promoció de
l’ús de la llengua, com ara l’Associació
Protectora de l’Ensenyança Catalana, i
centrà bona part de la seua intervenció
en l’evolució del moviment de defensa
de la llengua des dels anys seixanta
–encara en plena dictadura franquista–
fins a l’actualitat. 

En la intervenció de cloenda, Joan
Melià apuntà la necessitat que la xarxa
civil en defensa de la llengua sigui
activa, i que se’n reactivi i se’n man-
tengui l’esperit crític envers les institu-
cions, fins i tot quan puguin ser favo-
rables a la normalització de la llengua.
Sense una xarxa social sòlida a favor de
la llengua, l’activitat institucional pot
quedar eixorca o anquilosar-se.u
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Trobada per la llengua, a Eivissa

Bernat Joan i Marí

Assistents a una de les conferències de la tarda FOTO: Porquet

Representats de les entitats convocades exposant les seves activitats FOTO: Porquet

El proppassat 6 d’octu-
bre se celebrà, a la ciu-
tat d’Eivissa, una Tro-
bada per la Llengua. Els
objectius: posar en
comú, amb altres asso-
ciacions semblants,
activitats i tasques a
realitzar, i aprofundir en
la reflexió sobre com
cal que actuïn aquestes
organitzacions perquè
els esforços siguin
efectius. 


