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“La llengua és l’arxiu més antic de la història”, deia Joan Coromines estudiós de 

les llengües, treballador incansable i autor de reconegudes obres científiques.  

Aquest arxiu és propi de totes les cultures i de tots els pobles i és públic, 

gratuït, comú i forma part de tots els actes comunicatius. Paral·lelament a 

aquesta riquesa, en el nostre temps ha emergit una nova consciència sobre el 

valor de la diversitat cultural i lingüística. Reconeixem que cada comunitat té 

característiques culturals pròpies, és a dir, referències simbòliques, formes de 

vida que constitueixen la seva identitat. Compartim el desig de respectar el 

patrimoni cultural comú de la història. Creiem que és necessària una harmonia 

entre la diversitat cultural i la universalitat. Sabem que totes les llengües són 

alguna cosa més que eines per comunicar-nos o per compartir informació.  

Les llengües són part de la naturalesa humana, són la manera amb què els 

pobles ens mostrem al món. El coneixement de les llengües ens serveix per 

construir ponts que ens ajuden a reforçar els vincles afectius que establim amb 

els altres i aquesta voluntat ens fa obrir els ulls al reconeixement mutu. 

Actualment, a Vilanova i la Geltrú, convivim amb més de 250 llengües que es 

parlen al carrer. Aquesta realitat és riquesa, és una oportunitat que ens permet 

obrir-nos, conèixer altres formes d’entendre el món i de compartir amb 

generositat la nostra història i la nostra llengua. 

La diversitat lingüística és l’expressió més valuosa de la diversitat cultural. 

Proclamem que totes les llengües són iguals en dignitat, que les polítiques 

lingüístiques han de lluitar contra les jerarquies lingüístiques que afavoreixen 

els comportaments de submissió i produeixen els fenòmens de substitució 

lingüística o de conversió de les llengües minoritàries en llengües minoritzades. 

Demanem a totes les comunitats lingüístiques que reforcin la seva autoestima i 

que es mobilitzin per defensar els seus drets lingüístics. 

En aquest sentit, volem destacar el caràcter exemplar del procés de 

nomalització lingüística del català: pacífic democràtic i inclusiu. Admirem el 

clima de pau lingüística que hi ha a la nostra societat i que algunes 

informacions i veus sectàries intenten negar. Defensem i reconeixem 

plenament el model d’escola catalana i la immersió lingüística, que la societat 

civil reforça convençuda amb fermesa i majoriament. 

En el context actual, el català és la llengua que ens uneix a tots. Volem 

compartir aquesta llengua perquè volem construir els fonaments d’un país entre 

tots i de tots, per això volem que també sigui la llengua de tothom. En aquesta 

línia, demanem als poders públics que facin tot el necessari perquè tothom que 



s’estableixi en aquesta terra i vulgui aprendre el català ho pugui fer. El 

coneixement i l’ús de la llengua pròpia és un dret que recullen les lleis. Adoptar 

la llengua pròpia és un pas necessari i imprescindible perquè tota la ciutadania 

gaudeixi de les mateixes condicions i oportunitats. Per això, recordem als 

poders públics que reforcin i adoptin mesures que garanteixin l’adquisició 

d’aquest dret, que està lligat i és inseparable a l’exercici de tots els altres: 

l’habitatge, el treball, l’educació, la salut o el mateix dret de votar. 

Desitgem que, en aquest món cada vegada més interrelacionat, el respecte a 

les identitats culturals i lingüístiques sigui una garantia per a la democràcia i per 

a la pau.  

Per acabar, volem que a partir del reconeixement, del respecte i de la igualtat 

d’oportunitats contribuïm a fer que la llengua catalana sigui clarament sinònim 

de cohesió social, perquè la llengua és el millor vehicle per fer comunitat, 

perquè l’ús del català és la manera més natural i senzilla d’implicar-se i de 

construir una societat més justa i millor per a tothom. 

 

Vilanova i la Geltrú 

23 d’abril de 2014, Dia de la Llengua 

 
 

 

 

 


