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VIII Premis Martí Gasull i Roig  

Barcelona, 19 d’abril de 2021 

Moltíssimes gràcies; molt bona nit a tothom. Honorable vicepresident del Govern, 

honorable consellera de Cultura, diputat de la Diputació i de l’Àrea de Cultura, 

president de la Plataforma per la Llengua i tot l’equip directiu que també ens 

acompanya, secretaris generals, directora general de Política Lingüística, diputats, 

diputades, pares i germà de Martí Gasull i Roig, és un honor per a mi ser avui aquí i 

tornar damunt d’aquest escenari, no en qualitat de consellera de Cultura, sinó com a 

presidenta del Parlament, que hem vist que se’m gira feina, se’m gira feina de fer 

aquesta fusió de les lleis; la llei del cinema va ser parcialment adaptada el 2014, però 

té molt de camí per endavant. Quan parlem de llengua i parlem d’audiovisuals sempre 

ens manquen recursos. Demanem el 2 per cent del pressupost per a la cultura. Són 

dues setmanes de dèficit fiscal. El 2 per cent per a la llengua catalana, per a la cultura 

catalana, seria dues setmanes de dèficit fiscal. 

La veritat és que construir un país és sempre una feina difícil, però quan a més a més 

es fa des d’una situació d’anormalitat com la que ens trobem nosaltres, de 

subordinació, de pressió cultural i de pressió lingüística, llavors gairebé esdevé una 

empresa titànica. I la feina de la Plataforma per la Llengua, que avui ens aplega en 

aquest lliurament de premis, representa una baula simbòlica fonamental en el camí 

cap a la normalització lingüística.  

Seria desitjable que no hagués d’existir, la Plataforma per la Llengua, com ens passa 

amb el Banc dels Aliments. Seria desitjable que no hagués d’existir. Però la seva 

tasca, com la de Martí Gasull, no ha culminat, perquè és la tasca de totes les persones 

que han lluitat i lluiten per la llengua catalana, que no reeixirà del tot fins que no 

aconseguim la nostra plena llibertat. 

S’ha esmentat avui aquí, i l’altre dia en teníem l’enèsim exemple amb aquesta 

rectificació, amb aquestes disculpes, de la Biblioteca Nacional d’Espanya, que se sent 

obligada a demanar disculpes per haver exposat manuscrits en llengua catalana i 

titular-los «literatura catalana medieval». I la rectificació no sé si és, gairebé, pitjor 

que les excuses donades, perquè aleshores es va parlar de llengües «vernáculas 

utilizadas en los antiguos territorios de la Corona de Aragón», que, la veritat, fa una 

certa angúnia que l’any 2021, des d’institucions com aquestes que formen part d’un 
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estat pretesament plurinacional, s’utilitzi aquest concepte de «llengua vernacle». 

Martí Gasull, que era llicenciat en filologia clàssica, sabia perfectament d’on prové la 

paraula «vernacle», que ve de «vern», que és un esclau, nascut a la casa de l’amo, 

però un esclau. És encara més lamentable que les disculpes s’expressessin amb 

aquests termes. 

Diguem les coses pel seu nom: la literatura catalana és literatura catalana perquè és 

escrita en llengua catalana, i els seus accents són múltiples. I, per tant, l’escrigui 

Jordi de Sant Jordi, l’escrigui Joanot Martorell o l’escrigui Ramon Llull, la literatura és 

catalana, i per això no cal disculpar-se. 

Com que l’Estat espanyol actua de plataforma contra la llengua, sort en tenim, de la 

Plataforma per la Llengua. És cert que queda molt camí per recórrer, però ja n’hem 

recorregut una bona part. Que el català tingui futur és també la nostra 

responsabilitat, la de tots i cadascun de nosaltres. I per fer-ho cal una lleialtat a la 

llengua que, avui en dia, es converteix en aquesta feina titànica que deia abans i ens 

converteix a tots en militants de la llengua. I per això ens hem de treure del damunt 

molts complexos que encara tenim a l’hora d’abordar l’ús normal i universal del 

català. 

Avui vull tenir present Joan Badia i Pujol, que ha mort i ha estat un defensor de la 

llengua catalana. En la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya, però, per 

parlar d’aquesta importància de fer ús de la llengua catalana en espais on cada cop 

és més difícil poder-la fer servir amb plena normalitat, vaig invocar un altre Joan, 

Joan Solà, que fa quinze anys deia coses que continuen vigents, i ho vull llegir 

textualment. Deia Joan Solà: «Qui intenta destruir la llengua d’un poble és un enemic 

d’aquest poble. Tots els governs espanyols han estat enemics nostres: durant segles 

i sense treva han intentat destruir la nostra llengua de diverses maneres, amb lleis, 

amb refinada repressió escolar, amb bombardejos, enverinant incansablement el país 

amb tots els mitjans de comunicació.» I una mica més avall deia: «La nostra societat 

està profundament desorientada perquè tots els nostres governs autonòmics han 

tractat aquest assumpte amb una perillosa i ben perceptible actitud de subordinació 

del nostre poble i de la nostra llengua a una altra entitat política i a una altra llengua.» 

Potser es pot dir més alt, però em fa l’efecte que és difícil poder sentir-ho dir més 

clar. No sempre estem preparats per recordar el fuet de la consciència de ments com 

el de Joan Solà, o la presència abassegadora d’aquesta descompensació que se’ns ha 

ofert a la gala d’avui. 
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Tinguem present per què volem ser. La nació és, d’alguna manera, el plebiscit 

quotidià diari de voler ser i ser en plenitud. I per això defensem la nostra llengua, 

per això cal també que encara hi hagi premis com aquest que reconeguin l’actitud de 

normalitat lingüística, com la de la guanyadora, la revista Sàpiens. Des d’aquí la 

meva felicitació, però també, naturalment, a Parlem Telecom i a la gent de la 

Companyia Micalet, del País Valencià, que com em deia la Pilar, realment, fer una 

programació en valencià al País Valencià és gairebé una actitud de militància absoluta 

i ben difícil.  

A tots ells, la meva felicitació, perquè han guanyat tots, encara que el premi sigui 

per a la revista Sàpiens, i que per molts anys puguem tenir aquest compromís 

d’empreses diverses, de trajectòries diverses, amb la nostra llengua. Continuem 

vigilants perquè d’aquí a poc temps calgui pensar en un altre premi Martí Gasull, no 

pas per la militància en la nostra llengua, i que la Plataforma per la Llengua i tots els 

qui en formem part puguem dedicar-nos a parlar de la cultura i de la llengua 

catalanes no des de la situació de submissió en què ens trobem ara, sinó en una 

situació de normalitat cultural. No hauria de costat tant, però realment és una tasca 

titànica. 

Gràcies per la vostra feina, enhorabona als guardonats i felicitats als guanyadors.   

Moltíssimes gràcies. 

 


