Manifest del Correllengua 2013
Avui 2 de maig rebem la flama de la Llengua a Mata de Jonc. La
força del Correllengua, que ha passat per tot Mallorca avui
demostra la vitalitat de la llengua catalana com a llengua vehicular
a tota l'escola.
D'aquesta manera, la societat es mobilitza una altra vegada per
reivindicar el nostre dret a fer servir sempre i arreu la nostra
llengua, arraconada i marginada de cada dia més pels governants
d’aquesta illa.
El govern actual fa un discurs ple d’atacs que no estam disposats a
suportar: no permetrem que facin retrocedir la nostra llengua a
l’administració. Volem una educació en català i no permetrem que
la nostra llengua sigui una anècdota als mitjans de comunicació.
El Correllengua, passa a passa, ens enforteix i ens encomana la
tasca de mantenir i transmetre el llegat que els nostres padrins
ens deixaren. És des de la implicació activa de tothom a favor de
l'idioma, fent-lo servir en el nostre dia a dia, amb la família i amb
els amics, a la feina i als carrers que ens sentim orgullosos de fer
perdurar la nostra llengua.
Demanam també als ciutadans de les Illes que es continuïn
mobilitzant a favor del català. Cal que els mallorquins ens sentim
orgullosos i no ens amaguem d’emprar la nostra llengua sempre. I
cal també que denunciem amb contundència totes les accions que
n'impedeixen l'ús.

Per acabar, recordarem les paraules de tres poetes en llengua
catalana. Cadascun d'un territori i cadascun amb unes belles
paraules que ens conviden a reflexionar:
Del poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
Tota la meva vida es lliga a tu,
com en la nit, les flames a la fosca.
Del poeta valencià Vicent Andrés Estellés,
Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I, finalment, del poeta català Salvador Espriu,
[...] recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.
Aquests poemes reflecteixen la nostra força com a societat i també
ens permeten mantenir viva la flama de la llengua. Amb l'esforç de
tots ho aconseguirem.
Visca el Correllengua 2013!

