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IV Premis Martí Gasull i Roig  

Barcelona, 27 de febrer de 2017 

Un any més, ens trobem per recordar Martí Gasull i Roig i tot el que va fer per la llengua 

i la cultura catalanes. I ho fem de la millor manera possible: reconeixent i premiant la 

tasca que persones i entitats fan per estendre l’ús social del català.   

En Martí estaria tan i tan content, de veure les persones i les entitats presents avui aquí... 

També estaria molt content de veure que la seva estimada Plataforma ja ha arribat a la 

majoria d’edat, que ja s’ha fet gran i camina sola, amb grans passes, cada dia més 

segura i més ferma.  

Estaria també molt content de veure el premi especial atorgat a Albert Jané i Riera, per 

una trajectòria impressionant, per tants i tants anys al capdavant d’una publicació 

fonamental per a generacions de catalans, com és ‘Cavall Fort’, per tantes adaptacions 

i tants treballs acadèmics. No hi ha prou premis per agrair-li tot el que ha fet per la llengua 

i la cultura, i pels infants i els joves. Moltíssimes gràcies, Albert. 

Els altres nominats enguany actuen sobre tres àmbits estratègics per a la normalització 

de l’ús del català.  

La Bressola, en l’àmbit de l’educació, en aquest cas més enllà de les fronteres 

administratives estatals; una educació definida per l’excel·lència, un exemple per a 

Catalunya, perquè en unes condicions molt adverses mantenen l’ús de la llengua i ho 

fan molt bé. Són un exemple del qual hauríem d’aprendre moltes coses i fer-les aquí 

com ells les fan allà. La Bressola demostra que amb esforç i feina s’aconsegueixen 

resultats excepcionals.   

La comunitat sikh de Catalunya, una comunitat de persones nouvingudes, amb les seves 

creences, la seva llengua, la seva cultura, que entén que el coneixement del català és 
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més que una mostra de respecte cap a la nostra cultura, és la clau d’un model de societat 

oberta, respectuosa amb la pluralitat, que estima les llibertats.   

I Softcatalà és una associació per estendre l’ús del català en l’àmbit de la informàtica i 

les noves tecnologies de la comunicació, àmbit que ha esdevingut present en totes les 

activitats de la societat i en què la competència d’altres llengües és aclaparadora. 

Tots tres, la Bressola, la comunitat sikh i Softcatalà, són exemples de compromís: amb 

l’idioma, amb la nostra cultura i amb els drets i les llibertats que acompanyen la nostra 

idea de país. Per això agraeixo al president de la Bressola, Joan Sebastià Haydn, als 

pares, als mestres i a tothom que la fa possible la seva implicació amb el projecte i la 

seva tenacitat. A Jordi Mas, representant de Softcatalà, i a tots els voluntaris que fan 

possible aquesta associació, els dono les gràcies per la seva feina des de fa gairebé 

vint anys pel català en un àmbit important per al futur, com són les noves tecnologies i 

internet. I també vull felicitar Gagan Deep Singh per la seva estima per la nostra llengua, 

per la perseverança i el compromís amb el país i la llengua. Enhorabona als premiats. 

Però amb la mateixa intensitat vull felicitar tots els nominats i agrair-los la contribució 

que fan a la nostra societat, al nostre país. 

I vull agrair a la Plataforma per la Llengua la seva tasca –les campanyes, la feina del dia 

a dia–, i avui en particular, la iniciativa d’aquests premis, que ajuden a fer visibles els 

exemples dels nominats i a mantenir viu el record de Martí Gasull. També els vull agrair 

que em permetin ser membre del jurat, que confiïn en mi. 

M’agradaria acabar amb unes paraules d’en Martí: “No es tracta només de treballar per 

la llengua. Es tracta de treballar per la democràcia i pels valors.” Tota llengua és valuosa 

per si mateixa, com a tresor de la cultura humana. Però és que amb ella, com ens 

recordava en Martí, hi van també drets i valors fonamentals.  

Treballar per l’ús normalitzat de la llengua catalana significa treballar per la igualtat 

d’oportunitats; per la dignitat; per la convivència; per la cohesió social; pel respecte dels 

drets humans; pel coneixement; per la llibertat. 
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És fer-ho per un model de societat oberta, respectuosa amb la diversitat, que situa el 

català com a eix vertebrador de la pluralitat d’identitats, orígens i cultures; per una 

democràcia que volem millor, més justa.  

Moltes gràcies, Martí; moltes gràcies a tothom.  


