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Llengua i República 

El Manifest Koiné argumentat 

Grup Koiné 

L'impacte del "Manifest Koiné", promogut per l’associació Llengua i República, i presentat el

31 de març del 2016 fou tan gran i el nombre de respostes (amigues o enemigues) tan elevat, 

que es va fer impossible seguir el ritme abassegador de desqualificacions, atacs i tergiversacions 

dels mitjans públics i privats a disposició del supremacisme espanyol. Tot plegat va 

sabotejar dolosament el debat a què els signants del manifest aspiraven.

Però tots els atacs (i també els afalacs) mereixen resposta i el Grup Koiné va decidir fer un

treball d'anàlisi conjunt dels articles de premsa dedicats al Manifest o a Koiné, extreure'n els

arguments o els estirabots, agrupar-los i donar-hi una resposta des del punt de vista

professional, racional, meditada, i que fugís del circ mediàtic.  

Aquest llibre és el fruit d´aquest treball de quatre anys. S´hi responen els arguments i els

prejudicis que calia rebatre i les evidències de la ignorància o la mala fe amb què molts dels 

detractors del Manifest han actuat. I us ho expliquen clar i català, incloent un capítol amb

l'anàlisi de les acusacions, farcit de citacions.  

Per ajudar a contextualitzar-ho, el llibre recull el Manifest i tots els documents en què es

basa i alguns dels articles posteriors.  

Podem començar el debat? 

Llengua i República és una associació sense ànim de lucre, creada pel Grup Koiné, el 2016, que 

té per objectiu impulsar la reflexió dels experts, el debat públic i la mobilització popular, i 

aconseguir que, a la República independent, la llengua catalana ocupi l’espai públic que 

li correspon i sigui la llengua de referència nacional i d´ús comú.

Vol ser el punt de trobada i el pal de paller d’un moviment ciutadà que  ja té el suport de prop de 

200 noms destacats del món acadèmic, professors, escriptors, estudiosos i altres professionals de 
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la llengua. Volen parlar i treballar estretament amb les entitats que treballen pel català com 

Plataforma per la Llengua, Òmnium, la FOLC, la CAL i Llengua Nacional. Fan xerrades i tallers de 

conscienciació arreu del territori 

ELS AUTORS: EL GRUP KOINÉ

El Grup Koiné es va constituir el 2014. En un primer moment va funcionar com a comissió 

de llengua de l’Assemblea sectorial d’Educació de l’ANC, però, a l’abril del 2015, se’n va

desvincular i va continuar treballant com a grup independent amb el nom actual. Koiné és un 

grup d’estudi i de debat format per professionals relacionats amb l’àmbit lingüístic.

Koiné és un grup d’estudi tancat, format per Joaquim Arenas i Sampera, Joan-Pere Le Bihan Rullan, 

Diana Coromines i Calders, Lluís De Yzaguirre i Maura, Josep Ferrer i Ferrer, Àngels Folch i Borràs, 

Enric Larreula i Vidal, Mercè Lorente i Casafont, Margarida Muset i Adel, Dolors Requena Bernal, 

Silvia Senz Bueno, Blanca Serra i Puig, Pau Vidal Gavilán i Josep M. Virgili i Ortiga. Els membres del 

grup procedeixen dels sectors de l’ensenyament de tots els nivells, la recerca universitària, la 

mediació, el periodisme, la traducció, la creació literària i els serveis lingüístics i editorials, sempre 

amb les llengües com a centre d’activitat professional.

Fragment del llibre 

[...] L’experiència obtinguda d’ençà de la proclamació del manifest del Grup Koiné no fa més que 

refermar-nos en la idea que hi ha un gruix de població conscient de la necessitat de plantar cara 

a la situació lingüística i de batallar perquè el català recuperi, de moment al Principat de 

Catalunya, l’ús normal que li van fer perdre i que és encara lluny de recuperar a hores d’ara.  

Cal, però, una acció social sostinguda per a arribar a mobilitzar aquest gruix de població 

conscient. Sembla lògic que aquesta mobilització sigui el primer pas a fer en l’organització del 

moviment ciutadà de base que reclama el manifest i que dibuixa el treball elaborat per Koiné el 

2015.  

Considerem, tanmateix, que en la nostra societat hi ha una dificultat objectiva d’entendre, ara 

com ara, la mena de «revolució copernicana» que intentem de transmetre. Això que anomenem 

«nova consciència lingüística» és difícil que sigui entesa per la majoria dels nostres conciutadans, 

afaiçonats per la ideologia del bilingüisme social i ignorants que el problema de la llengua som 

els parlants mateixos. 

Així doncs, caldria engegar una doble actuació paral·lela: la mobilització dels més o menys 

«conscients» i alhora una ofensiva intel·lectual perquè la nova consciència es faci un lloc en 

l’agenda cívica i política i, al capdavall, en l’opinió pública.  

Pel que fa a la població conscient, haurà de ser la que forneixi la base d’un moviment de 

compromesos amb la llengua en el qual s’haurien d’implicar, emocionalment i racionalment, i 

participar-hi tots els ciutadans de Catalunya, independentment de la seva llengua familiar 

habitual. 
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En segon lloc, però d’igual importància, caldrà substituir el discurs sociolingüístic dominant, que 

considera el bilingüisme com una situació natural, pel discurs que entén que la llengua de Ca-

talunya és el català i que en tot cas la riquesa i l’objectiu que cal aconseguir és que tothom domini 

perfectament la llengua pròpia de Catalunya i, a la vegada, fomentar el coneixement del màxim 

nombre possible de llengües. Aquest nou discurs, s’haurà de fonamentar en estudis seriosos que 

caldrà impulsar. Caldria pensar també en un nou moviment pedagògic de renacionalització i de 

normalització lingüística. 
 

L’objectiu a llarg termini és doncs que la societat catalana —i la dels altres països de llengua 

catalana— arribi a la normalitat de l’ús lingüístic i, per tant, a la superació total de la situació de 

subordinació lingüística i que la llengua territorial, la llengua catalana, recuperi tots els àmbits 

d'ús general i esdevingui la llengua per defecte 
 

L’assoliment d’aquest objectiu implica, en efecte, que entri en acció tant la voluntat activa i 

conscient d’una majoria dels ciutadans (sigui quina en sigui la llengua inicial) d’incorporar-se a 

l’exercici de la plena lleialtat envers la llengua del país com la voluntat dels representants polítics 

del govern i de les administracions d’establir el marc jurídic i promoure els plans de suport i 

estímul perquè aquella voluntat dels ciutadans pugui progressar. [...] 

 
 

Aquest llibre és el resultat del treball de les catorze persones que el 2014 van constituir el Grup 

Koiné. Des d'una gran varietat de posicionaments, i cadascú segons la seva disponibilitat i voluntat, 

tots catorze han contribuït a l'elaboració del Manifest i dels documents en què es basa, així  com 

de les declaracions de resposta a la conflictivització amb què alguns mitjans van intentar anorrear 

el Manifest.  

 

El llibre també inclou escrits individuals d'alguns d'aquests membres, que exposen llur punt de 

vista personal a partir d'un estudi participat per la majoria del grup.  

 

Tots catorze coautors han cedit els drets d'autor a Llengua i República.  
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