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Salvant els mots 
 

L’any passat afirmàvem: “Són moments complicats per a la llengua, 
especialment per les contínues agressions que el català rep al llarg del 

domini lingüístic”. Enguany no podem deixar de recordar, tal com 
mostra l’InformeCAT 2013, de la Plataforma per la Llengua, que la 

diferència entre la vitalitat de la llengua i els atacs que patim els 

catalanoparlants per part de les diferents administracions espanyoles és 
cada vegada més gran.  

 
Mentre el català guanya per golejada a Internet, a la Viquipèdia, al 

Twitter, als blogs, als diaris, a la ràdio, a la televisió, a les traduccions 
d’obres literàries, en el rànquing de llengües apreses pels europeus, a 

les empreses familiars amb vocació catalana i de productes de la terra, 
per posar uns exemples, ens trobem agressions continuades que vénen 

dels governs espanyol, aragonès, valencià i balear, adreçades únicament 
a fer desaparèixer el català de tots aquests territoris. 

 
El català és la llengua mitjana d’Europa més maltractada. Els seus 

parlants són els que tenen ─és a dir, els que tenim─ menys drets 
lingüístics al continent. Com a societat, no podem assumir aquests fets 

reiterats com una normalitat, encara que s’hagin mantingut durant 300 

anys i que hàgim après a viure acompanyats d’aquests atacs constants.  
 

Salvador Espriu, el poeta del qual commemorem aquest any el 100 
aniversari del seu naixement, escrivia a ”Inici del càntic en el temple”: 

 
Hem viscut per salvar-vos els mots, 

per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perquè seguíssiu el recte camí 

d'accés al ple domini de la terra. 
 

És, doncs, en aquest trajecte de la història del segle XX i XXI que els 
catalans hem de viure, també, per salvar els mots del català i per tenir 

un domini ple sobre la nostra llengua. Per això, cada vegada que mor 
una paraula catalana o que no som capaços de crear-ne una de nova, el 

català mor. 

 
“Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo” escrivia 

Espriu. Per aquesta raó, necessitem esparreguerins i esparreguerines 
que dediquin temps, ganes, diners, il·lusions, compromís, imaginació i 

bones actituds envers la llengua catalana i la cohesió social de la nostra 
vila i país. Per això, el català et necessita a tu, perquè salvis, també, els 

seus mots, els nostres mots!!! 
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