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Els escriptors Mariona Casas i Agustí Danés van presentar el seu nou
llibre titulat Tots els colors de la llengua. Els autors mostren al lector
testimonis d�una quinzena de persones de països diferents, d�edats diverses
i de classes socials diferents que actualment participen en el programa
«Voluntaris per la llengua» i que el més important és que tenen una cosa
en comú: parlar la mateixa llengua, el català. L�acte, que va tenir lloc dissabte
passat, va comptar amb l�assistència d�una cinquantena de persones i
fou organitzat pel Servei de Català, l�Escola d�Adults, el Servei del
Voluntariat, Òmnium Cultural i el Pla Comarcal d�Immigració.
Casas i Danés van convidar Babacar Sine, el seu aprenent, un senegalès
que forma part de la quinzena de persones que participen tant en el
voluntariat com en aquest llibre. Babacar va animar tots els immigrants
d�aquí a apuntar-se a aquestes experiències noves i bones. «Quan vaig
arribar a Catalunya», va dir, «em vaig adonar que havia d�aprendre el català,
ja que m�havia de moure per aquest país nou i en una nova societat».

Agustí Danés va assenyalar que «les experiències d�aquestes parelles
lingüístiques és que descobreixen nous móns, com també la realitat del
món en què vivim».
En aquest llibre, editat per Edicions L�Àlber, es parla dels compromisos
que adquireix una persona que ve de fora a aprendre una llengua i també
de les persones autòctones a l�hora de donar-los un cop de mà i obrir-los
una porta per mostrar-los el món en què viuen.
És un llibre que trenca fronteres, ja que es parla de les experiències
d�algunes persones que es troben per parlar. Darrere de cada conversa
s�amaga una història de drama d�haver de viure d�amagat per falta de
papers, el xoc emocional de trobar-se sol en un entorn desconegut o la
decisió d�anar-se�n a fer de camàlic en un magatzem per poder tenir un
plat a taula cada dia, tot i haver fet
una carrera universitària.
La xerrada va acabar afirmant que el
voluntariat lingüístic és una bona
experiència, ja que ajuda a una
convivència multicultural. Agustí Danés
va dir que el llibre és «senzill, humà,
divers i que trenca tòpics, és un llibre
de compromisos». En Babacar va
acabar amb una cita de l�escriptor
francès Jean Jaurès, que diu: «Ser fidel
a la llar dels avantpassats no és
conservar les seves cendres, sinó
transmetre les seves flames».
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