
Llengua i Nació  

   de l’Associació per la Llengua i la Cultura Associació per la Llengua i la Cultura (ALC) Entitat adherida a la PLATAFORMA PER LA LLENGUAPLATAFORMA PER LA LLENGUA

  
CATALÀ, ÚNICA LLENGUA OFICIAL 

 
Des de l’Associació per la Llengua i la Cultura defensem que el català sigui l’única llengua oficial al 
nostre territori. Compartir l’oficialitat amb les llengües espanyola o francesa, que són dominants i 
tenen tot un munt de lleis que les protegeixen, és continuar amb inferioritat de condicions, és no 
haver-se adonat de la situació de la llengua en els darrers vint anys, és no ser capaços d’evolucionar i 
de créixer. 
 
L’oficialitat compartida va ser una sortida acceptable en els primers moments d’una Transició que es 
produïa en un ambient de por i d’incertesa. Però cal tenir en compte que la coexistència d’una llengua 
dominant i una llengua subordinada que no té un Estat al darrera per protegir-la, porta a la 
desaparició de la llengua feble, en el nostre cas el català. Es dóna, a més, la fal· làcia de presentar-
nos la imposició de l’espanyol (o del francès) com si fos un enriquiment, quan en realitat és una forma 
de substitució i extinció de la nostra llengua. Ara ja toca fer un pas endavant, per això reclamem que 
el català sigui l’única llengua oficial. 
 

Acció de denúncia davant TOYS’R’US de Sant Quirze del Vallès per la 
discriminació de la llengua catalana i demanda de Joguines en català!   

 

 
El passat 20 de desembre, una trentena de membres de 
la Plataforma per la Llengua del Vallès i de l’Associació 
per la Llengua i la Cultura van col· locar una llufa gegant 
inflable (de 5 metres per 4), sota el lema Volem els Reis 
en català, davant dels grans magatzems del Toys’r’us, a 
l'àrea comercial de Sant Quirze del Vallès. L'acció va 
consistir en l'alçament de la llufa (un símbol que 
utilitzem per denunciar aquells establiments, organismes 
o entitats que discriminen la llengua catalana: correus, 
Generalitat valenciana, Warner...), i en l’abocament 
alhora de 300 quilos de carbó per evidenciar que 
l'establiment en qüestió no compleix amb la normativa 
vigent al Principat de Catalunya. 
 
A hores d’ara el català no és present en molts 
àmbits de la vida quotidiana. Les joguines n’és un 
d’aquests llocs on es fa palesa la manca de 
normalitat de la llengua catalana amb el greuge 
que representa el fet què el públic al qual van 
destinats aquests objectes de consum són el futur de 
la llengua: els nens i nenes d’aquest país. 
 
Malgrat que tots els nens d’aquest país estan 
escolaritzats en català, cada any hem de veure 

com un canal com TV3 que té la seva raó 
d’existència en la normalització del català només fa 
que passar anuncis i més anuncis de joguines en 
castellà. 
Anuncis de nines que parlen només castellà (nines 
monolíngües), amb cançons fetes en la llengua de 
l’imperi, de videojocs que ignoren també la llengua 
catalana i de tota mena d’articles les etiquetes i les 
instruccions dels quals es poden trobar en qualsevol 
llengua inimaginable abans que en la pròpia 
d’aquest país. 
 

La cultura de la joguina ens porta lentament a 
eliminar la discriminació de sexes i d’ètnia fent 
cuines amb nens i nenes compartint la foto de 
publicitat i nines amb trets físics orientals o africans, 
però sembla que en aquest discurs d’allò 
“políticament correcte” no està ben vist el fet de 
normalitzar la llengua. Passant per alt la dubtosa 
qualitat educativa de molts jocs que fomenten 
valors com la violència, el materialisme econòmic, 
el militarisme o l’aïllament del nen, hem de dir que si 
la funció bàsica d’una joguina és integrar a la 
societat la canalla d’aquest país d’una forma 
educativa i pedagògica fer-ho només en una 
llengua diferent de la del país no ajuda en res al 
futur del nen ni d’aquesta societat. 
 

Demana joguines en català, tria per comprar els 
llocs on no discriminin la llengua, queixa’t sempre 

que tinguis oportunitat de fer-ho. 
 

PER UN CONSUM RESPONSABLE: 
TAMBÉ AMB LA LLENGUA!

Una llengua no es perd 
perquè qui no la sap no 
l’aprèn, sinó perquè qui 
la sap no l’usa. 



 
Seu nacional: 

Rocafort, 242, 3r pis 
Tel. 93.321.18.03 

www.plataforma-llengua.org 
08209-Barcelona 

 “No penseu que la salut d’una llengua depèn de l’ús que en fan els 
qui la saben? I si els qui la saben renuncien a parlar-la, com s’ho 
faran per convèncer els nouvinguts que usar-la els serà útil?” 
 
“La desaparició de l’espanyol a casa nostra, com a llengua de 
coneixement obligatori, és una necessitat vital per al català. En altres 
paraules: l’oficialitat de l’espanyol a casa nostra és la mort del català. 
Hi haurà catalans que en llegir això s’escandalitzaran, és clar. Ja hem 
dit que la rentada de cervell ha estat llarga, poderosa i persistent. 
Tanmateix, l’única manera de salvar la vida del cérvol és traient-li el 
lleó del damunt.” 
 
Frases extretes del llibre Senyor President, de Víctor Alexandre (Ed. Proa)
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La unitat de la llengua i el PP. 
 
Hem passat mesos en els que el govern espanyol ens 
delectava amb passades de frenada pròpia dels “autos 
locos” la punta de llança de les quals era un concepte 
estrany: el valencià i el català son llengües diferents. 
 
D’entre les gravíssimes irresponsabilitats del 
govern Aznar, que ha utilitzat els recursos públics 
que estem tots obligats a finançar per assolir 
objectius polítics, hi ha una fixació palesa en la llei 
d’ensenyament o amb el tancament de Somradio, 
que va arribar a traspassar fronteres estatals en un 
acord vergonyós amb el govern andorrà (si, aquests 
que ara van a Eurovisió a “defensar” la llengua 
catalana) per tal que l’ensenyament del català no fos 
obligatori a les escoles espanyoles d’Andorra, o a una 
manca total de suport del govern espanyol a la llengua 
catalana en l’àmbit europeu, faltant així al seu deure 
constitucional de protegir totes les llengües de l’estat. 
Son els mètodes del neofranquisme. 
 
Si bé el compromís del nou president del govern 
espanyol de posar tots els esforços per tal que el català 
sigui reconegut com a llengua oficial a Europa és molt 
esperançador i obre un nou horitzó, aquest serà 
fatalment llunyà mentre el Partit Popular segueixi 
governant amb majoria absoluta el País Valencià i 
les Illes Balears duent-hi a terme un genocidi 
cultural sense precedents que obeeix una clara 
política de “divideix i guanyaràs” davant el concepte 
innegable dels Països Catalans. Davant la realitat 
d’un origen i cultura comunes s’inventen la 
mentida, la legislen i potser fins i tot alguns se la 
creuen. 

 
Per què no s’ha creat la Real Academia de la llengua 
andalusa, asturiana, lleonesa, aragonesa o canària, 
sense parlar de la mexicana, peruana o argentina? 
 
 

Des de Castelldefels contribuint a la 
lluita popular per la llengua i la cultura 
catalana! 
 
Des de fa uns mesos a Castelldefels es comença a 
bellugar l’Associació per la  Llengua i la Cultura, amb 
ganes d’incidir en tots els racons de nostra ciutat per tal 
d’aconseguir la normalitat lingüística i nacional amb que 
s’hauria de viure. Perquè cada cop som més els 
ciutadans i ciutadanes de Castelldefels que desitgem 
que a la nostra ciutat i al nostre país podem viure 
plenament en català.  
 
Ara mateix l’associació s’està conformant com a tal, i 
esperem ser cada dia una mica més presents al carrer, 
així que ja ho sabeu: mai sobren mans!! Mai sobren 
llengües que es belluguin per la llengua!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adreces d’interès: 
 
Acció Cultural del País Valencià: www.acpv.net 
Obra Cultural Balear: www.ocbweb.com 
Òmnium Cultural: www.omniumcultural.org 
Catalunya 1714: www.racocatala.com/cat1714 
Col· lectiu Visca la Terra: www.viscalaterra.com 
Contrastant: www.contrastant.net 
FreeCatalonia: www.freecatalonia.com 
Ràdio Catalunya: www.radiocatalunya.ca 
 
 

ORGANITZA’T! CREA GRUPS DE L’ASSOCIACIÓ 
PER LA LLENGUA AL TEU POBLE O CIUTAT!! 

www.estelnet.com/alc  Tel.654.10.54.22 
 

SI ENS ESTIMEM LA MÚSICA CATALANA 
I LI VOLEM UN FUTUR, PROMOCIONEM-LA: 

NO FEM CÒPIES PIRATES!! 

Fes-ho enviant el c/e. que trobaràs en la nostra pàgina web:

“Catalunya, València, les Illes, 
tot plegat Catalunya, la Gran, 
amb gent, la terra i la llengua, 

i el passat i el present, 
i el futur que ens espera, 
bo o dolent, infal· lible!” 

 
Joan Oliver, Pere Quart. (Fragment de Versos 
elementals als catalans). 

CAMPANYA PER UN DOMINI  .CAT!! 
Adherim-nos-hi: www.puntcat.org 

 


