Manifest del Correllengua 2013
Avui dia 2 de maig, rebem la flama de la Llengua que aquests dies visita tots
els racons de la nostra illa. La força del Correllengua, que passa per les
ciutats i els barris, els pobles i els llogarets demostra la vitalitat del nostre
parlar, a través de la participació de gent de totes les edats, orígens i
condició social.
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. La societat
mallorquina ha omplert els carrers amb un clar objectiu, la plena recuperació
de la nostra llengua. Com sempre, la història es repeteix i són una vegada
més els governants qui reneguen de les seves arrels històriques i volen
destruir la cultura pròpia.
El govern de la incultura ha promogut amb tots els seus mitjans un
menyspreu ferotge cap als mallorquins. El seu discurs és ple d’atacs que no
estam disposats a suportar: no permetrem que facin retrocedir la nostra
llengua a l’administració, no permetrem que els nostres fills i néts no puguin
gaudir d’una educació en català i no permetrem que la nostra llengua sigui
una anècdota als mitjans de comunicació.
Hem plantat cara amb una admirable determinació que hem de mantenir
ferma. Cal que continuem dia a dia defensant i promovent l’ús quotidià de la
llengua catalana a més d’exigir als governants el respecte que es mereix el
nostre parlar. És per això que amb el Correllengua, amb la visita de la flama
a tots els racons de l’illa, volem recuperar la nostra dignitat.
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.
A més, com a membres de l'escola Es Liceu demanam
• QUE RESPECTIN ELS NOSTRES TRETS D'IDENTITATS, UN DELS
QUALS DIU QUE EL CATALÀ ÉS LA LLENGUA D'APRENENTATGE
I DE COMUNICACIÓ A L'ESCOLA, LA QUAL COSA IMPLICA UN
ENSENYAMENT ARRELAT A L'ENTORN I DIRIGIT CAP A LA
INTEGRACIÓ DE TOTS I TOTES EN LA CULTURA PRÒPIA DE
L'ILLA, I DINS L'ENTORN GEOGRÀFIC, HISTÒRIC I CULTURAL

DELS PAÏSOS CATALANS.
Per acabar, recordem les paraules del poeta mallorquí Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, del qual aquest any commemoram el centenari del seu
naixement. Ell ens va deixar el llegat del foc que recull el Correllengua i ens
deixà un dels versos més bells escrits en català: Tota la meva vida es lliga a
tu, com en la nit, les flames a la fosca.
És en dies com avui, amb el Correllengua, quan es fa palesa l’estima envers
el català. La nostra força com a societat ens permet mantenir viva la flama
de la llengua i amb l'esforç de tots ho aconseguirem.
Visca el Correllengua 2013!

