
El Correllengua ja és entre nosaltres. La flama de 
la llengua arriba un any més, carregada de força 
i vitalitat, per continuar reivindicant que, de Salses 
a Guardamar i de Fraga a Maó, som un sol poble 
i parlem una mateixa llengua.

La unitat de la llengua catalana sempre ha estat 
una evidència científica per a la comunitat lingüísti-
ca internacional. Però el que hauria de ser un fet 
normal no ho és en el nostre cas, per l’oposició 
d’aquells que no volen fer cas de les raons cientí-
fiques. Per tant, és obligació de tots nosaltres de-
mostrar que la defensa de la unitat del català és 
més que una raó científica; és una raó de ser. 

Aquest és el primer repte que se’ns presenta en 
l’actualitat. Reivindicar, un cop més, la unitat per 
sobre dels intents secessionistes, que pretenen es-
quarterar la llengua. Reivindiquem el Correllengua 
com a escenificació d’aquesta unitat, una mostra 

del que ha de ser la normalitat de poder viure en la nostra llengua, a la ciutat, al 
poble, al barri o a tot el país; a qualsevol àmbit de la societat.

L’altre repte que hem de superar és el desànim que podria produir la lectura 
d’algunes enquestes sociolingüístiques. Ben al contrari, la constatació d’un cert ret-
rocés de l’ús social de la llengua, cal convertir-la en un toc d’alerta per continuar 
treballant, i  mai no en una justificació per al cansament ni l’abandó.

Cal reforçar l’ús social de la llengua, amenaçat constantment per les forces assimi-
lacionistes dels Estats francès i espanyol i per l’embranzida d’un cosmopolistisme 
disfressat de modernitat i de multiculturalitat, que pretén imposar-nos una visió ali-
ena del món. Per tot això, cal més que mai engrescar la ciutadania amb el nostre 
projecte i obrir les portes de la nostra llengua i cultura, sense complexos, a totes les 
persones que viuen al nostre país.

I tenim també el repte d’Europa. A la nova Europa hem de ser-hi, però amb veu 
pròpia, perquè la volem rica, diversa i respectuosa amb totes les llengües i tots 
els pobles. No  volem una Europa de portes tancades, no volem ser ciutadans de 
segona, volem i exigim el ple reconeixement de l’oficialitat del català a Europa, 
sense matisos ni renúncies. 

Europa ha de saber que volem ser-hi, que volem formar-ne part, i que per això, ens 
cal total sobirania lingüística. No volem intermediaris. Qui millor que els propis par-
lants d’una mateixa llengua, tots junts, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, 
per reclamar l’estatus legítim que ens correspon!

La flama del Correllengua recorre cada any el país amb la voluntat de demostrar 
que, tots junts, podem guanyar. Animem els que ja treballen per la llengua a con-
tinuar aquest treball sense desànim. Encoratgem els que ja la parlen a usar-la sem-
pre, en tots els llocs i en totes les circumstàncies. Convidem als qui encara no la 
saben a aprendre-la i a fer-la servir, i a convertir-se així en membres de ple dret 
d’aquest país. Participem del Correllengua i fem present la llengua al lloc que li cor-
respon, com a llengua nacional d’un poble que no vol renunciar a cap dels drets 
que li corresponen.

Endavant amb el Correllengua!
Visca els Països Catalans!

MANIFEST















