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Hi ha moltes coses que sabem segur: sabem, 
per exemple, que s’aprèn a parlar en el si 
d’una comunitat que és la que ens dóna 
la vida, la llengua, la cultura i la identitat. I 
sabem també que la llengua no és només 
un mitjà de comunicació sinó que és el medi 
en què els humans creixem i les cultures es 
construeixen.
Per això la llengua és un bé tan preuat, tan 
irrenunciable, tan definitiu. Gràcies a la 
llengua esdevenim humans capaços de parlar 
i pensar, capaços de somiar i d’imaginar, de 
tenir sentiments i consciència, d’entrar en 
diàleg amb altres i de comprometre’ns amb 
ells i a favor seu.
Els catalans –antics o nous, arribats de ben a 
prop o de ben lluny– podem discutir i discrepar, 
però si ho podem fer és perquè compartim una 
llengua que ens ajuda a entendre’ns i, fins i tot, 
a entendre que de vegades no ens entenem. 
Com que és la llengua la que ens permet fer 
això, no podem discutir sobre la llengua. La 
llengua és indiscutible, és bàsica. Sense ella, no 
seríem capaços d’acceptar-nos tal com som.
I per això rebutgem amb decisió qualsevol 
atac contra la llengua, que acostuma a ser 
un atac o bé ignorant o bé malintencionat. 
Perquè, ¿quin mal ens ha fet aprendre la 
nostra llengua? ¿Quin mal li pot fer a ningú 
aprendre-la? Cap, ben al contrari. A cada país 

passa el mateix, i a Catalunya també: quan 
algú rebutja o ataca la pròpia llengua vol 
dir que no s’accepta a si mateix, que no es 
troba a gust en el seu país, amb les persones 
amb què, teòricament, conviu. Recuperar 
l’amor i l’interès per la llengua és recuperar 
l’autoestima. I és ben clar que, quan ens 
respectem a nosaltres mateixos, també és 
més fàcil que ens respectin els altres.
La llengua només pot ser element d’unió, de 
creació, de dinamisme, d’afecte, d’autoestima. 
Que en aquest Correllengua 2013, la força i 
la vitalitat de la llengua catalana corrin per 
carrers i places de tots els Països Catalans. 
No podem cedir cap racó, ni un pam de terra 
ha de quedar abandonat: la llengua que ho 
omple tot, ho fa per omplir-nos a nosaltres, 
per fer-nos més cultes, més civilitzats, 
més lliures. Amb gent de molt diversa 
procedència, passem les hores en amable 
conversa. Que ningú no se senti sol. Parlem 
d’un en un i, si cal, tots alhora. Per defensar la 
llibertat urgent de la llengua i del país, sovint 
maltractats per intents indignes d’opressió, 
de reducció, de supressió. “No exagereu?”, 
preguntarà algú. “Doncs no, gens no exagero, 
només cal que mireu al voltant vostre.” 

Visca el Correllengua!
Visca el Països Catalans!
Visca Catalunya lliure!

Josep-Maria Terricabras
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Es difondrà una programació a part per a les diferents activitats.  
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Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003), poeta, escriptor i traductor. 
És un dels poetes en llengua catalana més populars i llegits. Els seus poemes 
parlen de la vida interior, de la lluita contra un sistema que considera injust 
i de la batalla contra la malaltia que l’acompanyaria durant més de trenta 
anys, l’esclerosi múltiple.

És l’autor de reconegudes obres com L’arrel i l’escorça (1975), El llarg 
viatge (1976), Amb vidres a la sang (1977) o Estimada Marta (1978), 
un dels llibres poètics més populars de la literatura catalana. I ha estat 
reconegut amb nombrosos premis i distintius, dels quals destaquen 
la Creu de Sant Jordi (1983), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
(1991), la Medalla d’Or al Mèrit a les Belles Arts (1992), el Premi Nacional 
de Literatura (1998), el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia (1998) i la 
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1999).

Com a traductor al català, va treballar amb obres d’Antoine de Saint-Exupéry, 
Georges Arnaud, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Apollinaire, 
Flaubert, Zola, Racine, Huysmans i Roland Barthes, entre altres. 

Per altra banda, la seva obra ha estat traduïda al castellà, asturià, 
portuguès, alemany, anglès, italià, holandès, hebreu, eslovè, búlgar, rus i 
japonès.

«Caigut en l’oblit de les editorials durant els anys cinquanta i seixanta, sense el suport 
de la crítica influent que imposa noms i corrents a través d’antologies i col·leccions, Martí i 
Pol ha esdevingut després el poeta de llengua catalana més llegit, més cantat i més recitat».
Ricard Torrents

De www.miquelmartiipol.cat
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Presentació del Correllengua 2013 i del progra-
ma Voluntariat per la llengua

Taula rodona: “La marea verda: cultura i llengua a 
les illes”
Amb la participació de:
• Caterina S. Sansó, mestra i membre de l’Obra Cul-
tural Balear (OCB) i de la Federació d’Organitzacions 
per la Llengua Catalana (FOLC)
• Elisenda Romeu, mestra, presidenta de la Federa-
ció d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) 
i membre de la plataforma Enllaçats per la Llengua
• Bet Casamitjana, membre d’USTEC·STES (IAC)
• Marcel Pich, estudiant i membre del Comitè de 
Solidaritat amb els docents en vaga de les illes
• Enric Ramionet, periodista i activista llagosterenc, 
que actuarà com a moderador

Actuació musical de Cesk Freixas

Hora: 20.00
Lloc: Local Social de la Caixa (C. Consellers)
Organitza: Servei Comarcal de Català del Gironès 
(CPNL)

Caminada del Correllengua 
Sortida des de davant del Pavelló i recorregut fins al 
puig de la Guàrdia, inclou esmorzar. 
Hora: 8.00 
Preu: 4 €, socis, 5 €, no socis 
Organitza: Grup Excursionista Bell-Matí 

Marxa de torxes per la independència 

Sortida des de la plaça del Castell i recorregut fins a 
la plaça Catalunya, amb acompanyament musical. 
Hora: 18.30 
Organitzen: Seccions locals de CIU, ERC, Rcat i JNC; 
Alternativa per Llagostera i Joves per la Terra. 
Col·laboren: Colla Gegantera de Llagostera, Comis-
sió de Festes, Ajuntament de Llagostera, Llagostera 
Ràdio, elpolltv.cat 

Berenar popular
Hora: 20.00 
Lloc: Casino Llagosterenc 
Organitza: Llagostera per la Independència 
Preu: 5 € 

Cloenda del Correllengua a Perpinyà,
coincidint amb la commemoració del Tractat dels 
Pirineus. S’organitzarà un bus per anar-hi.
Hora de sortida: 10.00
Hora d’arribada: 22.00
Preu del bitllet: 10 € 
Organitzen: Joves per la Terra i Llagostera per la 
independència

*Els bitllets es vendran 
anticipadament a la 

Llibreria Sureda 

*Els tiquets es vendran 
anticipadament al Casino 

Llagosterenc 


