
 
Discurs llegit per en Bernat Gasull,  en nom de la Plataforma per la Llengua el dia 
18 de desembre en l’acte de recordança de n’Enric Garriga Trujols al Fossar de 
les Moreres. 
 
Bentrobats i bentrobades. Moltes gràcies per haver-me donat l’ocasió de dir quatre 
paraules, avui justament en aquest acte de recordança al nostre amic Enric Garriga. 
 
Començaré justament amb unes paraules seves en relació a la llengua: 
 
 
“No sóc l’únic que rebutjo que la culpa del que passa al català sigui dels parlants. S’ha 
fracassat fins ara en el fet d’aconseguir que el català estigui al mateix nivell que el 
castellà i aquest fracàs és polític i no dels catalans. Aquesta cançó del “depèn de tu” ja 
fa massa temps que la sentim. El problema rau en la impotència dels nostres polítics 
per a afrontar el conflicte i fer lleis i aplicar-les. Ens vénen a dir que la feina que no 
gosen fer la fem nosaltres. És a dir, treure’ls les castanyes del foc. Les llengües no 
avancen a base de dosis de seducció, d’intents de convicció o de contagiar el català. Si 
volem viure en català cal que el català sigui una llengua imprescindible i obligatòria al 
nostre país. Seria hora de prendre decisions efectives, no simples campanyes 
retòriques. 
 
Enric Garriga i Trujols, 15 de febrer de 2009, a Montserrat 15ena, Renovació de la 
flama de la llengua catalana 
 

Avui també recullo una notícia recent que probablement a l’Enric Garriga li hauria 
agradat, fa referència a la “Carta de cooperació interregional i transfronterera de 
desenvolupament de la llengua occitana”, un petit pas (potser encara massa petit) a 
favor de l’occità, però ja signada per la Vall d’Aran, les Valadas Occitanas, el Consell 
Regional del Llenguadoc-Rosselló, d'Aquitània, Alvèrnia, Migdia-Pirineus, Peitau-
Charantas, Provença-Alps-Costa Blava i Roine-Alps. 

Les seves paraules pel que fa a la llengua catalana són rotundes, sense embuts, però 
no pas com a brindis al sol, sinó per desvetllar consciències i assumir allò que a 
vegades no es gosa dir. L’Enric Garriga no pretenia només llençar proclames, volia amb 
frisança que canviessin realment les coses. Rotunditat, i esperança. Feina. Motivació. 
Ganes de fer els somnis realitat. Pedagogia del que som i perquè ho som.  Crec que tot 
això definia l’Enric Garriga.  
 
Voldria destacar-ne tres aspectes que trobo admirables (bé en tenia moltíssims però no 
em voldria allargar, ara en citaré només tres en referència justament al país i la 
llengua):  

- El primer: dir les coses clares, i no estar-se’n, NORMALITZAR la claredat de la 
situació, la nostra llengua i el català pateix el que pateix.  

- El segon: fer-nos redescobrir la nostra història, la importància internacional de la 
nostra cultura, d’on som, d’on venim, i fer-la creïble, anar als llocs per fer 
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descobrir la realitat d’una història. Això amb l’IPECC s’ha fet una gran tasca, i 
també amb la CAOC, redescobrir la nostra relació i lligams amb occitània i la 
llengua occitana. 

- I tercer, marcar-se dos reptes realment agosarats i particulars. L’Enric Garriga va 
centrar-se en dues llengües amb característiques molt singulars pel que fa a la 
seva situació. El català és l’única llengua europea i del món de tradició 
democràtica amb tants parlants i tanta vitalitat que no té reconeixement oficial 
com a llengua d’Estat. És un cas únic, i ell en defensava atènyer aquesta quota 
com una necessitat. L’altre és l’occità, la nostra llengua germana. Juntament amb 
el català probablement són les úniques llengües europees que havent gaudit 
d’un prestigi remarcable fins a temps relativament recents ara es troben en una 
situació tan poc reconeguda. El cas de l’occità aquesta exageració és 
particularment greu. Amb tots els respectes l’occità no és l’irlandès, ni el bretó ni 
fins i tot l’hongarès. L’occità havia estat de les llengües més influents d’Europa, 
més prestigiades, emprades com a llengua franca per grans personatges que 
fins i tot no la tenien com a pròpia. Fins a principi del segle XX encara gaudia en 
certs llocs de prou prestigi. Tanmateix la situació va fer tomb per unes 
circumstàncies que ara no explicarem. L’Enric Garriga tenia una tossuderia 
remarcable en fer-li recuperar el prestigi (dic recuperar no pas fer-la prestigiosa 
com si s’ha fet amb moltes altres llengües). Amb sorpresa dels mateixos occitans 
aconseguia que un batlle parles en occità en PÚBLIC o que en una església 
tornés a sentir-se la missa en occità. Això és molt important. 

 

La Plataforma per la Llengua, entitat que represento, és una organització que vetlla per 
la normalització del català. La Plataforma per la Llengua ha mantingut, ja des dels inicis 
de l'entitat, una estreta relació amb ell. El primer despatx que va tenir la nostra 
organització es trobava a tocar del despatx del CAOC i l'IPECC, a l'Hotel d'Entitats de 
Gràcia, al carrer Providència de Barcelona. De bon començament vam compartir idees i 
visions sobre la situació de la llengua catalana i el seu futur, i sobre les campanyes que 
feia la Plataforma per la Llengua. La seva experiència va ésser un actiu per la nostra 
entitat, i fins ara la relació ha continuat, especialment arran de la Llei de l'occità i els 
atacs frontals que ha rebut la llengua occitana. 

Personalment  amb la mort de l’Enric Garriga vaig tenir una estranya sensació que ha 
mort massa jove. Tenia 85 anys però la sensació és que era jove, i potser en el fons, 
darrera aquell somriure trapella i al mateix temps de bonhomia ho era. Per què ho dic 
això? Perquè quan parlaves amb ell, no hi havia la sensació només d’algú ple 
d’experiències i savieses, d’algú que ha aportat. No. Estaves parlant amb algú 
plenament actiu, algú conscient que ara mateix, en cada moment, estava fent el més 
important de la seva vida. Algú implicat en el futur. En la voluntat activa de canvi i 
d’esperança pel nostre país i per la llengua catalana i occitana. Tenia 85 anys, i era 
jove. Ens dol que és mori algú que n’ha fet molta de feina a la vida, però dol potser 
encara més algú que sabem que encara en faria molta més.  
 
I hi ha una altra cosa que em dol, que em fa ràbia, i digueu-me capriciós o materialista. 
Em dol que no hagi vist la independència del nostre país. M’hauria agradat que si més 
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no hagués tingut aquest regal abans de morir-se. Crec que hauria estat un somni que 
l’hauria fet immensament feliç. 
 
En aquest sentit acabaré, amb un record per mi bon exponent d’aquest redescobriment 
entre les llengües i cultures catalanes i occitanes. Jo hi he estat poques vegades. Però 
en tinc un record esplèndid. És el retrobament cada estiu al Port de Salau, entre l’Arieja 
i el Pallars, entre gent de totes dues bandes. Es fa amb sol, amb pluja, amb boira, amb 
un fred que pela. En un lloc especial, la muntanya, partint d’una caminada per arribar a 
un lloc on s’esvaeixen aquestes fronteres imposades, un lloc net, pur. Crec que és un 
ambient agradable, que un cop allí transmet una esperança. Una energia positiva. 
Enguany el 2012, farà 25 anys de la trobada. No sé si allí hi haurà algun record, alguna 
placa, en recordança als 25 anys i a l’Enric Garriga, en un lloc que significa justament la 
germanor entre aquestes dues cultures. Allí on s’abracen sense constriccions dos 
pobles i dues llengües. Allí retrobarem també una abraçada per tu, gràcies Enric. 
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