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Membres i associats de la Plataforma per la Llengua i de la Unió 

Excursionista de Catalunya

Amigues i amics, 

“Són moments complicats per a la llengua, especialment per les 

contínues agressions que el català rep al llarg del domini lingüístic. 

Necessitem entitats fortes que siguin capaces de fer front als reptes que 

tenim, i que puguin també fer avançar la llengua com a eina de cohesió 

social i de benestar entre els ciutadans. (...) La Plataforma per la Llengua 

compleix aquestes característiques, però ara, per tal d'avançar, per fer 

més feina, et necessita”. Aquesta fou una de les frases que Martí Gasull i 

Roig va escriure pocs mesos abans de perdre la vida per una allau en la 

fatídica matinada del 23 de setembre del 2012 al mont Manaslu, a 

l’Himàlaia, al Nepal. La notícia de la seva mort no només trasbalsà tots els 

familiars i amics, i també membres i associats de la Plataforma per la 

Llengua i de la Unió Excursionista de Catalunya, les dues entitats amb qui 

ell tenia més vinculació, sinó que, permetin-me afirmar-ho sense exagerar, 



també trasbalsà tot el món del catalanisme i del sobiranisme que l’havia 

tractat personalment. Perquè en Martí era una persona estimada per 

molta gent: apreciat per la seva vàlua personal, professional i patriòtica.

Nascut a Barcelona el 2 d’abril de 1969, llicenciat en Filologia 

Clàssica i en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, fill del 

fotògraf Martí Gasull i Avellán i de l’editora de llibres d’art Pilar Roig i 

Revilla, Martí Gasull compartia amb el seu germà Bernat la passió en la 

defensa de la llengua catalana i la passió per l’alta muntanya.  No és 

estrany, doncs, que els dos germans Gasull, juntament amb Roger Buch, 

Guillem Carbonell, Jordi Chavarria, Laia López, Jaume Llansó, Àlex March, 

Enric Massaneda, Lali Mestres, Neus Mestres, Xavi Mora, Sara Nadal i 

Elisabet Villalta, tinguessin l’encertada idea de fundar, el setembre de 

1993, en una excursió al Canigó, la Plataforma per la Llengua, organització 

que aquest mes tot just celebra la seva primera aparició pública ara fa 20 

anys. De fet, la Plataforma per la Llengua té un naixement curiós, ja que 

troba l’origen en el seu pare-fundador el Col·lectiu l’Esbarzer en defensa 

de la llengua, la cultura i els drets nacionals de Catalunya, creat el 1991 

per les mateixes persones que fundaren la Plataforma. I l’entitat-filla, que 

començà amb un grup de voluntaris, acabà superant l’entitat-pare. Durant 

tota aquesta evolució de la Plataforma per la Llengua, des del naixement 

fins la data de la desaparició de Martí Gasull, ell hi tingué un paper cabdal. 

Se’l recordarà com a fundador i ànima de l’organització, i res més encertat 

per definir el seu paper dins de l’entitat. Sovint el nostre país ha suplert els 

dèficits i la manca d’institucions, en els moments que no en teníem, amb 

el lideratge de persones que, amb un gran esperit de sacrifici i de 

superació personal, han dut a terme grans fites. Deixin-me comparar el 

següent fet, no tan les persones perquè l’estroncada vida d’en Martí no ho 



farà possible. En el camp de l’estudi de la llengua catalana en tenim alguns 

exemples molt clars: la perseverança d’Antoni Maria Alcover i Francesc de 

Borja Moll per a la confecció del Diccionari català-valencià-balear, i la 

tossuderia de Joan Coromines –amb l’ajut inestimable del seu editor Max 

Cahner– en l’edició dels imprescindibles Diccionari etimològic i  

complementari de la llengua catalana i de l’Onomasticon cataloniae. Tot i 

que les comparacions no són exactes, el resultat final és el mateix: 

empreses que neixen i acompleixen el seu objectiu gràcies a la tasca, 

sobretot, de patriotes sacrificats i perseverants que supleixen la manca 

d’infrastructures del país. Si bé és cert que el naixement i posterior 

creixement de la Plataforma per la Llengua és la tasca i el mèrit de tot un 

equip d’excel·lents voluntaris i professionals i de molta gent que ara no 

tinc ni temps ni espai per anomenar, també és cert que durant molts anys 

Martí Gasull i Roig fou l’ànima d’aquest projecte. I la Plataforma per la 

Llengua s’ha fet gran i ja té vint anys, i s’ha consolidat com un punt de 

referència indiscutible del treball rigorós i eficaç en favor de la llengua 

catalana impulsat des de la societat civil.

Però com era la persona? Com era el personatge de Martí Gasull i 

Roig? Quin era el seu pensament? Quins eren els seus anhels? La paraula 

ja ha estat dita: Martí Gasull era tot un personatge, una persona que no 

deixava indiferent a ningú. El recordo per primera vegada, a principis de 

1994, pocs mesos abans que jo entrés a formar part de la Plataforma per 

la Llengua, en un acte reivindicatiu de carrer, el “Correfoc per la llengua”, 

a la Rambla de Catalunya de Barcelona, en què ja es reclamava 

l’etiquetatge en català. Era un dels primers actes públics de l’entitat i de 

seguida vaig entendre la passió que en Martí tenia per la llengua i perquè 

les coses sortissin bé: d’ulls vius, caràcter enèrgic i nerviós, patia molt 



perquè allò que es fes fos tot un èxit. En Martí sempre ha estat així. Home 

de moltes virtuts, tot i que de tracte no sempre fàcil, era un treballador 

infatigable, amb unes capacitats de treball fora del comú; ell era generós, 

humil, coratjós, autèntic, emprenedor, obstinat, amb esperit de 

superació...

A Catalunya, i per extensió a les terres de parla catalana, tenim dues 

tipologies de patriotes: els patriotes i els patriotes sacrificats. 

Indubtablement, en Martí pertanyia al segon grup de patriotes. Molts el 

recordem treballant, sovint, fins tard, en el seu despatx de Via Laietana, 

seu de la Plataforma per la Llengua, des d’on continuava movent fils, 

tancant temes en la coordinació de campanyes o en la confecció de 

pressupostos. Tenia un model molt clar de país pel que feia a la llengua: el 

català havia de ser, en tant que llengua pròpia, una llengua respectada, 

una llengua oficial i comuna de Catalunya i també de les terres de parla 

catalana (perquè recordem que la Plataforma per la Llengua també té 

presència al País Valencià i a l’Alguer, i bones relacions i col·laboracions 

amb entitats del Principat d’Andorra, de les Illes Balears, la Catalunya del 

Nord i la Franja de Ponent). Així, la tasca de la Plataforma per la Llengua 

era i és també molt clara: suplir allò que les administracions no poden fer i 

empènyer les administracions perquè facin la tasca que els toca fer. El 

mèrit, doncs, de l’extensió en el coneixement i ús del català es deu en 

bona part gràcies al validat sistema d’immersió lingüística i a les classes de 

català per a adults que s’imparteixen des del Consorci per a la 

Normalització Lingüística a través dels seus vint-i-dos centres del país, 

entre els quals el de Barcelona. I gràcies a la Direcció General de Política 

Lingüística, a les seves campanyes, a les seves lleis de protecció del català i 

als seus contactes amb diversos ens i empreses, la llengua catalana té una 



presència a Catalunya gens menyspreable, tot i que de vegades insuficent. 

En aquest paper de presència de la llengua catalana en l’etiquetatge, la 

retolació, les ofertes de serveis, etc. de les empreses hi ha tingut un paper 

preponderant i complementari la Plataforma per la Llengua i, 

evidentment, el que fou la seva ànima i director adjunt Martí Gasull. Des 

de la Plataforma per la Llengua s’ha treballat i es treballa en camps tan 

diversos però tan necessaris com l’acollida lingüística, el món de la cultura 

i l’audiovisual, l’educació i les universitats, l’empresa i el consum, el joc i el 

lleure, la conscienciació lingüística, els catalanoparlants d’adopció o la 

toponímia. No és per atzar que Disney i la Warner es dignin a doblar al 

català algunes de les seves estrenes més preuades (algú recorda la 

campanya de Pocahontas o d’El geperut de Nôtre Dame?); no és per 

casualitat que Decathlon o Ikea ofereixin els seus catàlegs i les 

informacions al consumidor en català; no és una carambola que les 

empreses productores de cava Codorniu, Freixenet o Torres etiquetin en 

llengua catalana...

En Martí, tanmateix, no només tenia sentit d’entitat sinó que tenia 

sentit d’estat, de responsabilitat de país. Independentista dels de tota la 

vida, pocs mesos abans de morir havia deixat escrit un esbós titulat Línies  

bàsiques d’un nou règim lingüístic per al nou estat català. Règim lingüístic  

a la Constitució Catalana. En el document, Gasull advocava per un 

reconeixement de la llengua castellana en el nou Estat català: “El castellà, 

pel fet de ser la llengua primera d’una part important de ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya, i pel seu paper en la història recent de 

Catalunya, adquireix un estatus especial de reconeixement a l’Estat 

català”. Alhora, reivindicava el respecte pel català i la igualtat amb 

qualsevol llengua amb protecció legal, com ara el castellà que, recordem-



ho, té més de 540 disposicions i obligacions legals que la protegeixen 

versus una desena pel català.

La muntanya, la seva altra gran passió, la passió que li llevà la vida, 

és curulla de reptes sovint assolits per en Martí. Entre els cims coronats hi 

trobem l’Huayna Potosí i l’Illimani (a Bolívia), i diversos cims dels Alps, dels 

Pirineus, dels Andes, d’Alaska, de la Cordillera Blanca del Perú o de Nova 

Zelanda.

Perquè… avui què homenatgem? Avui podríem homenatjar el 

ciutadà anònim –o poc conegut, no mediàtic– que creu en la cultura de 

l’esforç, en la feina ben feta i en la cohesió social i nacional del país. Però 

no només homenatgem això. També enaltim l’esperit de sacrifici i el 

patriotisme; avui homenatgem un gran defensor de la llengua catalana, un 

activista de referència i un alpinista important. Avui homenatgem en Martí 

Gasull, un personatge èpic del nostre país.

Tots ho sabem: com a país ens trobem en un congost sobre el qual 

tenim l’obligació d’arribar fins al final, encara que fem alguna aturada de 

tant en tant per poder estudiar millor la jugada; però ja no podem ni hem 

de fer marxa enrere. Alhora, no tenim cap més altre remei que creure’ns 

la nostra llengua pròpia i superar la baixa autoestima i encimbellar-la allí 

on toqui. Perquè, en paraules de Martí Gasull, “des de la unió i la 

complicitat aconseguirem que la llengua catalana pugui ser tractada en 

peu d’igualtat amb la resta de llengües europees, generarem benestar i 

cohesió i satisfarem la ciutadania”.

I mentre en Martí ens mira des dels estels estelats, cada cop més 

tenyits d’un conjunt tricolor de groc, vermell i blau, esperem que des 

d’aquesta altra dimensió des de la qual ens observa, ens transmeti sort i 



energies positives perquè puguem ser un país lliure, ple, independent i 

sobirà, i amb una llengua catalana respectada per poder viure plenament 

en català.

Moltes gràcies.

Jordi Manent i Tomàs

Barcelona, 18 de desembre de 2013


