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Un cant a la meva llengua 

 
Faig un cant a la llengua, a la fonètica, 
amb aquest embolic de sons vocàlics, 
creixents o decreixents als qui costa treure’n l’entrellat. 
 
Als substantius canviants, a la vocal que s’accentua 
i el cap et fa ballar, si és oberta o tancada 
o per ser neutra, no cal recalcar. 
 
Mandrosa la “essa”, s’amaga vergonyosa darrera les dents, 
i a mida que s’escapa, el  so va perdent. 
 
La enganyosa “eny” difícil d’articular, punyent te la trobes camuflada entre vocals, 
i sempre suscita una cloenda magistral. 
 
Pletòrica xiuxiueja la “ics”, neix seductora, 
xala maixant al mig, i quan darrera la trobes, sembla que plora. 
 
Melosa la “ela” com mel a la boca, ben dolça es fa sentir 
dòcil és pronuncia i sembla que tot ho acarona i tot ho fa abellir. 
 
Pèrfida la “ce” trencada no saps mai on ha d’anar, 
sona com la “esa” però no s’hi escriu pas i enigmàtica et fa dubtar. 
 
La “ge” o la “jota” sembla que vulguin jugar 
si les cordes et vibren, intueixes quina serà. 
 
La “erra” sempre esplendorosa, no passa mai desapercebuda 
i quan s’esmena, imbatuda, s’enlaira vigorosa. 
 
La “ema” tendra sempre sona, 
com una mare quan bressola el nin que plora; 
davant o darrera, a tota hora, amorosa ens mormola. 
 
Si parlem amb la “e” o parlem amb la “a”. 
Si fem servir la “o” o la “u”. 
Oriental o Occidental, de la franja de Ponent, o les Illes Balears, 
des del Nord fins al Sud, tots parlem el Català. 
 
I si algú em pregunta, perquè aquesta llengua vols parlar? 
perquè els avantpassats, aquells sense nom, 
ningú la llengua els hi va ensenyar, i la tinta va sagnar, 
i les paraules encadenades es van alliberar, 
i els mots punyents es van escampar, 
i el llenguatge va fluir com  saba dolça 
que ens va embriagar i es va arrelar. 
És el seu llegat, el tresor més preuat que ens van deixar. 
 
No vull que mai mori la llengua, que cap mot quedi oblidat. 
Per això penso, escric, parlo i somio en Català, 
però per damunt de tot estimo la meva llengua, 
estimo el Català!. 
 
 
Signat: Viserion 


