
1. El Consorci per la llengua
va néixer el vuitanta-nou
quan per fi amb la democràcia
començava un camí nou.

2. Calia que a casa nostra
fos la cosa més normal
que la llengua catalana
fos la llengua habitual.

3. Una llengua que agermana,
que ens fa ser únics al món
i que ens descriu el paisatge.
Diguem les coses com són.

4. Des de llavors aquest centre
porta el nom de Montserrat,
un nom dels que fa patxoca
i que agrada al veïnat.

5. Som al Bages, a Manresa,
a Berga i al Berguedà,
a Igualada, a l’Anoia,
i a la Cerdanya, oidà!

6. Vetllem per l’ús de la llengua,
per la seva correcció,
perquè tothom la conegui
i l’estimi, sí senyor!

7. Que la gent que ve de fora
tinguin una eina a les mans
per arrelar-se a la terra
i sentir-se catalans.

8. Perquè la parlin correcta
els presentem un company
amb qui poden fer conversa
i, si cal, prendre xampany.

9. Fem cursos de tota mena
de nivell A,B,C,D,
per escriure i fer conversa
i quedar la mar de bé.

10. No cal dir que la didàctica
amb els anys ha canviat,
el Digui-digui abans fèiem
ara fem el Parla.cat.

11. Revisem, si cal, els textos
d’empreses i d’entitats;
tot sigui perquè es publiquin
sense escriure disbarats.

12. Hem fet un munt de campanyes
de sensibilització,
ja que la nostra gran fita
és la normalització.

13. Editem vocabularis
de temes nous i concrets,
com ara el món del pneumàtic,
del pàdel... Tots molt ben fets.

14. Pretenem que hom apreciï
l’esforç que fa molta gent
per parlar català amb gràcia,
com la cosa més corrent.

15. Ja que tots podem ser mestres
dels que en volen saber més.
Només cal parlar-lo sempre,
i això no costa diners.

16. Fa 25 anys i un dia
que fem feina, que existim.
Celebrem-ho amb alegria,
que aviat farem el cim!
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