
¿Quantes vegades, davant la lec-
tura d’algun text, no hem tingut
la temptació d’agafar un llapis i

subratllar frases que contenen cims de
reflexió, de saviesa i d’estímul? En
aquest article ens ha plagut de realit-
zar el següent exercici: aplegar co-
mentaris i observacions referents a la
llengua catalana, fets per persones que
procedeixen d’àmbits ben diversos.
Vegem-los. 

«La llengua pròpia d’un poble és
talment la seva ànima col·lectiva,
l’essència de la seva personalitat, la
síntesi de son caràcter, la concreció de
sa consciència» (Josep Conangla). 

«La mutilació més trista que pot so-
frir un home és la renúncia al seu
idioma natural» (Josep Carner).

«La supervivència de Catalunya es
deu a la llengua, i la nostra política ha
d’ésser conservar la llengua» (Josep Al-
sina i Bofill).

«Perquè parlen català, sens dubte,
els catalans han pogut conservar una
consciència de grup. Però sobretot
quan han sentit amb més força aquesta
consciència de grup, han refusat d’o-
blidar el català» (Pierre Vilar).

«D’aquí a mig segle el català con-
tinuarà existint en la mesura que els
catalans estiguin disposats a mantenir-

ne l’existència. Això vol dir que els ca-
talans hauran d’estar disposats a fer els
esforços necessaris per assegurar la su-
pervivència de la seva llengua» (Mi-
quel Siguan).

«Deixant de banda les institucions
de govern, la responsabilitat dels cris-
tians del carrer és parlar correctament
la llengua i utilitzar-la en les converses
amb tots els ciutadans de Catalunya.
No creiem que sigui cap manca de res-
pecte als castellanoparlants; al revés, és
una forma d’ajudar-los a integrar-se al
país» (Jaume Camprodon).

«El gran repte del futur del català és
aconseguir que la llengua sigui útil i ne-
cessària en aquest món extern i intern
extremadament complex i exigent»
(Joan Solà).

«Una llengua configura un pen-
sament. Una manera de dir és una
manera de pensar. La mort d’una
llengua és la mort d’una visió del
món. I com que allò real no és més
que la suma de les seves percepcions
(visions), la mort d’una llengua és
una pèrdua de realitat. Tota la hu-
manitat en resulta empobrida» (Nar-
cís Comadira).

«La defensa de la identitat del meu
poble, Catalunya, i del català és tan

natural per a mi com que creixin les
ungles.» (Joan Manuel Serrat).

«Una llengua es defensa usant-la»
(Manuel Castellet).

«Sí, sé segur que la pàtria no es
defensa solament amb la llengua.
Però també sé ben de cert una altra
cosa: que la pàtria no es pot defensar
igual sense la llengua» (Josep-Maria
Terricabras).

«Hem treballat i treballem cada dia
més per fer efectiu el lema «El català és
un dret dels treballadors», perquè d’a-
questa manera s’aconsegueix una so-
cietat cohesionada» (Josep M. Álvarez).

«Però l’ús social del català no afecta
únicament els nous immigrants; és un
repte del conjunt de la societat que
sempre s’ha de plantejar en positiu.
L’ús de la llengua és un dret que tenen
totes les persones i un factor clau per
a incorporar-se plenament a la socie-
tat» (Joan Coscubiela).

«Un poble només pot existir si no
perd les seves paraules» (Maria de la
Pau Janer).

Tot aquest enfilall de raonaments ha
volgut obrir camins de reflexió i alhora
donar arguments vàlids per a renovar el
nostre compromís envers un dels ele-
ments bàsics de la nostra identitat.◆
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