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Agraïment de la família d’en Martí Gasull i Roig en l’acte de lliurament 

de la Medalla d’Or a títol pòstum al mèrit cultural de l’Ajuntament de 

Barcelona  

Autoritats, amics... només voldria en nom de la família agrair aquest 

reconeixement públic fet per l’Ajuntament de Barcelona a en Martí. 

Moltes gràcies.  

 

També m’agradaria recordar que en Martí ha estat un barceloní de soca-

rel, nat a Gràcia, lligat de ben menut a la vida associativa del barri, al món 

coral, als Lluïsos de Gràcia, a la muntanya a través de la Unió Excursionista 

de Catalunya de Gràcia... un gracienc i barceloní amoïnat també per la 

ciutat, per la conservació del patrimoni, pels projectes previstos,  pel medi 

ambient i naturalment  pels usos lingüístics i la identitat de Barcelona com 

a projecció del país, de la cultura i  de la llengua on pertany i representa.   

 

En Martí, més d’una vegada, entre amics i família ens havia dit "sempre 

em costa tot tant, hi ha gent que les coses li son més fàcils però a mi em 

costa aconseguir els objectius, fins i tot fer entendre les raons del que crec 

i lluito als qui m’envolten”. Però sí, la gent t’ha fet cas, i avui, aquest saló 

n’és una bona prova. Ha estat un any ple de reconeixements. 

Reconeixements sentits; però és clar, a títol pòstum. Cridaríem als vuit 

vents del món, ben fort,  perquè fossis el primer de veure’ls, de palpar-los. 

Aquesta feina de formigueta, constant, perseverant, esgotadora... no és 

fàcil; però hi tant que la reconeixem. Res no t’ha estat fàcil. Això és la 

glòria dels lluitadors, que res no els és fàcil. Com deia el savi, potser has 

estat afortunat, perquè això t’ha fet tossut i perseverant: t’ha fet més 

gran. 

 

Però l’autèntic agraïment - prou saps, perquè et conec - no és que hi 

siguem. Ell sovint criticava això de massa festes, actes, sopars, 

commemoracions que s’hi apunta tothom... però a l’hora de pencar... qui 

s’hi posa? Alhora de jugar-se-la qui s’hi enfronta? L’agraïment real és fer 

feina, lluitar, tal com ho has fet tu. Pel país, a tothora i a tots els fronts. I 

sobretot per allò que és el moll de l’ós del nostre país: la llengua. Perquè 
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no fugim d’osques; allò que més els cou, allò que realment volen destruir 

d’aquest procés que hem iniciat no és bàsicament la independència, és la 

part més intrínseca per la qual lluitava en Martí: la llengua. La cultura, la 

llengua, no és només la part fonamental del que ens constitueix, sinó la 

nostra contribució particular a la riquesa del món. Lluitar per què el català 

sigui una llengua normal és lluitar per fer un món més ple. És lluitar per la 

llibertat d’un poble, però sobretot és lluitar per la llibertat, així, sense 

cognoms, perquè de llibertat només n’hi ha una. 

 

I això em remet a unes paraules d’en Martí, lligades també a un altre dels 

seus referents barcelonins (o dèries), l’arquitectura d’en Gaudi i la Sagrada 

Família (del qual era un expert i un plaer de perdre-s’hi acompanyat de les 

seves explicacions). El 25 d’abril del 2012, per Setmana Santa, ell escrivia 

fent un símil: 

 

‘El català, tal com simbolitza la porta escultòrica [fa referència a la 

portalada de la Glòria de la Sagrada Família amb el Pare Nostre escrit gros 

en català però també en moltes altres llengües], esdevé una llengua que a 

casa nostra vertebra una diversitat de cultures i llengües des del respecte i 

l’amor, llengües que ens enriqueixen i amb qui volem compartir 

l’esdevenidor. (...)  La Sagrada Família ens transcendeix i ens empeny a 

continuar defensant els ideals d’Antoni Gaudí, entre d’ells, el de potenciar 

i lluitar per la llengua catalana com a eix vertebrador i font de benaurança, 

i contribuir, d’aquesta manera, a fer un món millor, més just, de respecte, 

i finalment de pau…’ 

 

I per acabar voldria llegir un petit fragment de l’article que el 27 de 

setembre del 2012, 4 dies després de l’accident ,va escriure en Josep 

Maria Espinàs, al Periódico amb el títol “No es pot programar la passió” 

dedicat a en Martí. 

 

“El fundador de la Plataforma per la Llengua tenia encara molt camí per 

endavant. I aleshores es planteja el dubte: un home tan eficaç, tan 

necessari en el camp del progrés lingüístic, ¿s'havia d'exposar al risc propi 

dels grans escaladors? Algú podria pensar que no. Jo em permeto creure 
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que sí. (...). És la capacitat d'entusiasme i l'impuls d'aplicar-la a tot allò que 

l'atrau el que defineix una persona excepcional. (...): «¿Sense la passió 

alpinista, aquest home hauria estat el lluitador que era?». A la gent que té 

vocació d'explorador no se li pot demanar un límit. “ 

 

No limitem els drets lingüístics dels que parlen català, no posem límits a la 

llibertat del nostre poble, que és, com dèiem, simplement la llibertat.   

 

Gràcies, 

 

Bernat Gasull I Roig en representació de la família 

Barcelona, 18 de desembre de 2013 

 


