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David Pagès i Cassú, ac-
tual president de l’asso-
ciació Amics Gironins 

de Verdaguer, és un escriptor, un 
activista cultural inquiet i pers-
picaç i un filòleg i educador. Ha 
col·laborat en diferents revistes 
(Cavall Fort, Escola Catalana, 

Llengua Nacional i Serra d’Or) 
i ha publicat quatre llibres: His-
tòries de l’avi Abdon, Històries 
de casa nostra, Batecs d’un po-
ble i el recull de pensaments que 
presentem: 500 raons per parlar 
català. 

Es tracta d’un llibre obert 
–podem dir també inacabat–, 
elaborat a ritme de sardana que 
dóna entrada a qui s’hi vol afe-
gir. Pensat i editat a Girona, 
podem inscriure’l dins la famí-
lia sociolingüística. Té 152 pà-
gines i una portada singular: 
una boca oberta d’infant, que 
mostra en la llengua les quatre 
barres i, al fons, els noms dels 
autors dels pensaments. En co-
lor verd esperança.

500 raons per parlar català. 
El títol no enganya. Ens ho re-
corda Carles Duarte en un prò-
leg, profund i concís, que titula 
«Construir país». No és, ni més 
ni menys, que un «vast inventari 
d’arguments» d’una inabastable 
riquesa humana i literària. Argu-
ments que cohesionen la llengua 
que, com el títol d’aquesta re-
vista, s’enclouen en un únic i 
suggestiu argument: «Llengua 
Nacional».  

L’aplec de testimonis és im-
pressionant. Abasten la llargària, 
amplitud i profunditat de les ter-
res catalanes. I, més important 
encara, hi ha una sorprenent vari-
etat d’autors: de portes endins i de 
portes enfora. Més de tres-cents; 
alguns, curosament escollits: per 
la seva representativitat, ja sigui 
intel·lectual, política o simplement 
professional. I fins i tot per la seva 
popularitat, per què no? Cal sos-
pesar-la en el que val, aquesta 
recerca elaborada i subtil.   

Els arguments emprats pels 
autors d’aquests pensaments són, 
així mateix, per a tots els gustos. 
En podríem fer una llarga llista: 
d’ideològics, d’ètics, d’estètics… 
de convicció, d’encoratjament; 
de somnis i de realitats; de de-
sigs i d’esperances i, per què no 
dir-ho?, en la variada família po-
lítica que hi apareix hi ha alguna 
concessió a l’oportunisme, que 
també cal valorar.

En la llarga llista de noms, 
ens hi podríem entretenir. No ho 
farem. Ens interessa sobretot que 
adquiriu el llibre i que, un cop 
llegit, hi pugueu afegir el vostre 
propi argument. És un florilegi 
obert que fa obrir els ulls i pre-

senta insospitades perspectives. 
Frases llargues i frases curtes, 
les quals, elaborades pels savis, 
podrien ser recitades pels in-
fants. A vegades són raons sabo-
roses i subtils; a vegades, un 
pensament concís. De les 500 
raons per parlar català exposa-
des en aquest llibre, n’hem vol-
gudes recollir tres. Agudes, ta-
llants com una espasa: La llengua 
és l’expressió de l’ànima d’un 
poble (Joan Coromines). Qui es-
tima la llengua la fa servir 
(Francesc Ferrer Gironès). No et 
mosseguis la llengua: parla ca-
talà (Obra Cultural Balear).

En tessitura actual, podem 
inscriure l’autor dins aquella nis-
saga de pedagogs i mestres giro-
nins que dediquen la vida a un 
objectiu profund: fer país. Jus-
tament en un camp de flors no 
sempre ben cuidades. No sempre 
ben regades: els ambients infan-
tils i juvenils de la terra. Una 
terra assaonada amb uns adobs 
naturals. Els únics adobs que la 
terra, conreada secularment amb 
la suor del poble, pot oferir: la 
llengua i la cultura. u
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Aquest llibre inclou fins a 
cinquanta-tres reflexions 
de la gent de Tallers per 

la Llengua per a viure millor en 
català, i per a viure més en ca-
talà. Val a dir que, abans de co-

mençar a llegir, si hi penso una 
mica, he de dir que el títol m’in-
quieta i em provoca algunes 
qüestions: fins a quin punt el ca-
talà ens sedueix? Cal que ens 
sedueixi per a parlar-lo? Què po-
dem fer perquè sedueixi més 
aquells a qui no sedueix prou? O 
fins i tot: hi ha alguna llengua 
que no ens sedueixi?

D’alguna manera, la dotzena 
llarga d’autors que hi participen 
contesten aquestes preguntes; 
però és bo que la gent se les faci 
almenys una vegada a la vida si 
volem deixar de ser simplement 
mamífers lingüístics, si volem 
ser «més lliures com a poble i 
com a individus», com diu Rosa 
Calafat en el pròleg.

Destacaria la idea del català 
com a llengua comuna de la gent 
que viu en aquest racó de món 
que encara no és independent i 
lliure, la llengua de cohesió. Al 
llarg dels escrits s’hi van trobant 
arguments i recursos per a passar 
de la submissió a la fidelitat o, 
com ja deien en l’anterior llibre, 
de la consciència lingüística a la 
conducta fidel, al català. 

Carles Palau es pregunta qui 
planteja els corpus de valors que 

es transmeten explícitament en 
l’educació als Països Catalans. 
M’interessa molt el tema, perquè 
fa anys que defenso la necessitat 
d’una educació sociolingüística 
o «per la llengua» com se’ns pro-
posa aquí. L’únic dubte que tinc 
és en relació a l’afirmació que els 
efectes positius que es derivarien 
de treballar l’educació per  la 
llengua (que cal no confondre 
amb l’educació de la llengua, que 
ja s’ha demostrat insuficient) po-
drien ser més immediats que els 
de l’educació ambiental. En 
dubto, tant de bo fos així; però 
els hàbits, les actituds lingüísti-
ques, les rutines i les normes 
d’ús de convergència cap a la 
llengua dominant de l’Estat o del 
marc internacional són molt més 
profunds i tenen menys reforça-
ments ambientals que els temes 
del medi ambient. L’estratègia de 
l’educació sociolingüística no 
pot limitar-se a uns tallers; hau-
ria de formar part del currículum 
educatiu i anar reforçada en els 
mitjans de comunicació i arreu.

Cal parlar clarament, com es 
fa en aquest llibre, ja que si no 
ens adrecem als nouvinguts en 
català els discriminem; cal mos-

trar i demostrar que el bilin-
güisme que es presenta com a 
igualitari és insostenible i fa in-
sostenible la normalitat d’ús del 
català. Jo encara diria més: cal 
apostar per la sostenibilitat lin-
güística, però també pel decrei-
xement lingüístic de les grans 
llengües que van envaint massa 
àmbits d’ús i funcions socials 
que no els pertoquen, que fan 
recular i afebleixen les llengües 
nacionals.

Hem d’apostar per l’autoes-
tima i dir, com es diu clarament 
en l’exposició i en el llibre Rea-
litat i vitalitat de la llengua ca-
talana, que el català és una llen-
gua de primera, una llengua 
potent i alhora minoritzada po-
líticament pels Estats que la mal 
acullen en el seu si; cal anar més 
enllà de les set legislacions di-
ferents que emmarquen els nos-
tre català i apostar per una es-
tratègia unificada que apunti a 
la reintegració de la comunitat 
lingüística catalana. u
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