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Parlament de Jordi Tormo, regidor  
de Política Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi

L’Any de la Paraula Viva. Quin eslògan més preciós el que heu emprat la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que hui esteu ací per a celebrar el vostre 
centenari. Alcoi és el nostre i, per això, també el vostre poble.

2011 és un any especial. Enguany en fa cent de la mort de Teodor Llorente i de 
Joan Maragall. Cent anys del naixement de Manuel Sanchis Guarner i d’Enric Va-
lor. Cent anys de la creació de la vostra Secció Filològica. I enguany també fa vui-
tanta anys de l’aprovació de les Normes de Castelló i setanta anys del naixement 
d’Ovidi Montllor. Tots ells ens han ajudat que la nostra llengua i paraula siga hui 
el patrimoni més preuat per a nosaltres.

I com que aquesta paraula és viva, hui procedirem a un intercanvi de paraules. 
Paraules que ens parlen de plurilingüisme, de multiculturalitat, de lèxic. Paraules 
que ens acosten a les obres de Joan Maragall, Teodor Llorente, Jordi Valor, Joan 
Valls, Manuel Sanchis Guarner, Enric Valor i Ovidi Montllor. Paraules que ens 
parlen del passat des del present i del futur també des del present. Paraules que 
ens demostren que el català, la nostra llengua comuna, és una llengua viva.

I aquest intercanvi de paraules l’iniciaran Mariàngela Vilallonga i Josep Piera, 
que donaran pas al pedagog Vicent Pascual, al professor Joan Borja, als actors Joan 
Gadea i Marina Rozalén, al professor i poeta Manel Rodríguez-Castelló, al lingüis-
ta Eugeni S. Reig, al professor Antoni Ferrando, al professor Jordi Botella i, final-
ment, al cantautor Andreu Valor.

Amigues i amics: la vitalitat de la llengua està a la nostra mà. Lluitem perquè la 
seua flama perdure en el temps.

Membres de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans: enhorabona 
pel vostre centenari i gràcies per celebrar-lo a Alcoi.

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència.
Visca la llengua!
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