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Introducció. 

La Plataforma per la Llengua fa vint anys. Dues dècades d’accions a favor 

del català que ara són més d’actualitat que mai, amb els atacs a la 

immersió lingüística a Catalunya, amb el tancament de TV3 al País Valencià, 

amb les samarretes verdes a les Illes Balears i amb el LAPAO a la Franja de 

Ponent. 

L’historiador i membre de l’Executiva de l’entitat Francesc Marco Palau ens 

explica en aquest llibre l’evolució històrica de l’organització, la 

modernització del discurs del catalanisme i els resultats assolits en àmbits 

diversos per una de les principals entitats del país: la Plataforma per la 

Llengua.  

Així, en aquesta obra publicada per editorial Base, l’autor exposa l’evolució 

de l’activisme per la llengua catalana des de la Crida a la Solidaritat fins ara 

mateix, a les portes del referèndum per la independència. 

 

 

20 anys de l’ONG del català 

La Plataforma per la Llengua celebra enguany el seu vintè aniversari. Amb 

6.700 socis i infinitat de campanyes i accions al llarg de dues dècades, ha 

arribat l’hora de mirar enrere, per valorar tots els resultats assolits. En 

l’actual context polític i després del comiat prematur a l’Himàlaia de Martí 

Gasull i Roig, ànima i fundador de la Plataforma per la Llengua, el llibre 

ajuda a copsar com ha anat avançant el procés de normalització lingüística 

en aquests darrers anys.  
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A més 

El volum, que compta amb salutació del president de l’ONG del català, 

Òscar Escuder, pròleg del filòleg Jordi Manent i presentació de Carme 

Forcadell, membre de l’Executiva de l’entitat i presidenta de l’Assemblea 

Nacional Catalana, repassa també el paper de les institucions catalanes, 

dels partits polítics i de la societat civil en fer del català la llengua comuna i 

de cohesió social. 

Carme Forcadell detalla a la presentació del llibre que “necessitem la 

Plataforma, perquè ens recorda els nostres deures com a ciutadans i com a 

catalans, perquè és la nostra consciència lingüística”. 

 

 

L’autor 

Francesc Marco Palau (Tarragona, 1989). Doctorand en Història 

Comparada, Política i Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Llicenciat en Història a la Universitat Rovira i Virgili i Màster en Història de 

Catalunya a la UAB. Ha ampliat la seva formació a la Universitat de 

València. Columnista de premsa i opinador en diversos mitjans de 

comunicació, ha publicat estudis contemporanis en revistes especialitzades i 

de divulgació tant catalanes com internacionals. També és autor de Josep 

Rahola i d’Espona. Un senador de país (2014). Tracta temes d’ideologia, 

societat i cultures polítiques actuals, així com d’art del segle xx. 
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Retalls del llibre 

Calia una entitat dedicada a la llengua 

“La dissolució de la Crida, que havia marcat tota una època en l’activisme 

cívic, provocà que algú hagués de suplir, com a mínim parcialment, la tasca 

que aquesta duia a terme. Mancava una organització potent que pogués 

treballar per a la llengua catalana. Una organització que, més enllà de les 

institucions, la filologia i el món acadèmic, pogués idear, mobilitzar i actuar 

des del teixit associatiu i amb complicitat ciutadana”. 

Les primeres accions 

“Dos joves van aparèixer dalt de l’escenari i van desplegar una pancarta on 

s’hi podia llegir ‘per què no etiqueteu en català?’. Els aplaudiments van ser 

sonors. Al mateix temps, des del segon pis de butaques, altres activistes 

llançaven octavetes en favor de l’etiquetatge en català. Els pamflets van 

anar caient a la platea, davant de l’astorament dels empresaris i amb els 

aplaudiments que continuaven sentint-se de fons”. 

El discurs d’acollida: el català, llengua comuna. 

“El català, la llengua comuna d’entre les més de dues-centes que es parlen i 

conviuen en places i carrers i que suposen, al mateix temps, una riquesa i 

una pluralitat de la que com a país no volen prescindir. Si es parlen llengües 

provinents de quasi tot el món, el paper del català ha de ser la llengua que 

permeti la integració, com a pont entre cultures diferents, independentment 

de la llengua materna que es tingui”. 

La llengua, després de la independència 

“Quina política lingüística caldria seguir en el nou estat? Es pensava en una 

proposta prou eclèctica per recollir les aportacions de personalitats i 
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acadèmics. Era menester elaborar una proposta perquè fos la ciutadania de 

Catalunya qui, en el seu moment, decidís amb llibertat el model que li 

semblés adequat”. 
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6.700 socis i infinitat de campanyes i accions al llarg de dues dècades, ha 

arribat l’hora de mirar enrere, per valorar tots els resultats assolits. En 

l’actual context polític i després del comiat prematur a l’Himàlaia de Martí 

Gasull i Roig, ànima i fundador de la Plataforma per la Llengua, el llibre 

ajuda a copsar com ha anat avançant el procés de normalització lingüística 

en aquests darrers anys.  
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A més 

El volum, que compta amb salutació del president de l’ONG del català, 

Òscar Escuder, pròleg del filòleg Jordi Manent i presentació de Carme 

Forcadell, membre de l’Executiva de l’entitat i presidenta de l’Assemblea 

Nacional Catalana, repassa també el paper de les institucions catalanes, 

dels partits polítics i de la societat civil en fer del català la llengua comuna i 

de cohesió social. 

Carme Forcadell detalla a la presentació del llibre que “necessitem la 

Plataforma, perquè ens recorda els nostres deures com a ciutadans i com a 

catalans, perquè és la nostra consciència lingüística”. 

 

 

L’autor 

Francesc Marco Palau (Tarragona, 1989). Doctorand en Història 

Comparada, Política i Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Llicenciat en Història a la Universitat Rovira i Virgili i Màster en Història de 

Catalunya a la UAB. Ha ampliat la seva formació a la Universitat de 

València. Columnista de premsa i opinador en diversos mitjans de 

comunicació, ha publicat estudis contemporanis en revistes especialitzades i 

de divulgació tant catalanes com internacionals. També és autor de Josep 

Rahola i d’Espona. Un senador de país (2014). Tracta temes d’ideologia, 

societat i cultures polítiques actuals, així com d’art del segle xx. 
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Retalls del llibre 

Calia una entitat dedicada a la llengua 

“La dissolució de la Crida, que havia marcat tota una època en l’activisme 

cívic, provocà que algú hagués de suplir, com a mínim parcialment, la tasca 

que aquesta duia a terme. Mancava una organització potent que pogués 

treballar per a la llengua catalana. Una organització que, més enllà de les 

institucions, la filologia i el món acadèmic, pogués idear, mobilitzar i actuar 

des del teixit associatiu i amb complicitat ciutadana”. 

Les primeres accions 

“Dos joves van aparèixer dalt de l’escenari i van desplegar una pancarta on 

s’hi podia llegir ‘per què no etiqueteu en català?’. Els aplaudiments van ser 

sonors. Al mateix temps, des del segon pis de butaques, altres activistes 

llançaven octavetes en favor de l’etiquetatge en català. Els pamflets van 

anar caient a la platea, davant de l’astorament dels empresaris i amb els 

aplaudiments que continuaven sentint-se de fons”. 

El discurs d’acollida: el català, llengua comuna. 

“El català, la llengua comuna d’entre les més de dues-centes que es parlen i 

conviuen en places i carrers i que suposen, al mateix temps, una riquesa i 

una pluralitat de la que com a país no volen prescindir. Si es parlen llengües 

provinents de quasi tot el món, el paper del català ha de ser la llengua que 

permeti la integració, com a pont entre cultures diferents, independentment 

de la llengua materna que es tingui”. 

La llengua, després de la independència 

“Quina política lingüística caldria seguir en el nou estat? Es pensava en una 

proposta prou eclèctica per recollir les aportacions de personalitats i 



 

Plataforma per la Llengua 
20 anys defensant el català 

 

acadèmics. Era menester elaborar una proposta perquè fos la ciutadania de 

Catalunya qui, en el seu moment, decidís amb llibertat el model que li 

semblés adequat”. 
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de cohesió social. 

Carme Forcadell detalla a la presentació del llibre que “necessitem la 

Plataforma, perquè ens recorda els nostres deures com a ciutadans i com a 

catalans, perquè és la nostra consciència lingüística”. 
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Catalunya a la UAB. Ha ampliat la seva formació a la Universitat de 

València. Columnista de premsa i opinador en diversos mitjans de 

comunicació, ha publicat estudis contemporanis en revistes especialitzades i 

de divulgació tant catalanes com internacionals. També és autor de Josep 

Rahola i d’Espona. Un senador de país (2014). Tracta temes d’ideologia, 

societat i cultures polítiques actuals, així com d’art del segle xx. 
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Retalls del llibre 

Calia una entitat dedicada a la llengua 

“La dissolució de la Crida, que havia marcat tota una època en l’activisme 

cívic, provocà que algú hagués de suplir, com a mínim parcialment, la tasca 

que aquesta duia a terme. Mancava una organització potent que pogués 

treballar per a la llengua catalana. Una organització que, més enllà de les 

institucions, la filologia i el món acadèmic, pogués idear, mobilitzar i actuar 

des del teixit associatiu i amb complicitat ciutadana”. 

Les primeres accions 

“Dos joves van aparèixer dalt de l’escenari i van desplegar una pancarta on 

s’hi podia llegir ‘per què no etiqueteu en català?’. Els aplaudiments van ser 

sonors. Al mateix temps, des del segon pis de butaques, altres activistes 

llançaven octavetes en favor de l’etiquetatge en català. Els pamflets van 

anar caient a la platea, davant de l’astorament dels empresaris i amb els 

aplaudiments que continuaven sentint-se de fons”. 

El discurs d’acollida: el català, llengua comuna. 

“El català, la llengua comuna d’entre les més de dues-centes que es parlen i 

conviuen en places i carrers i que suposen, al mateix temps, una riquesa i 

una pluralitat de la que com a país no volen prescindir. Si es parlen llengües 

provinents de quasi tot el món, el paper del català ha de ser la llengua que 

permeti la integració, com a pont entre cultures diferents, independentment 

de la llengua materna que es tingui”. 

La llengua, després de la independència 

“Quina política lingüística caldria seguir en el nou estat? Es pensava en una 

proposta prou eclèctica per recollir les aportacions de personalitats i 
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acadèmics. Era menester elaborar una proposta perquè fos la ciutadania de 

Catalunya qui, en el seu moment, decidís amb llibertat el model que li 

semblés adequat”. 
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Introducció. 

La Plataforma per la Llengua fa vint anys. Dues dècades d’accions a favor 

del català que ara són més d’actualitat que mai, amb els atacs a la 

immersió lingüística a Catalunya, amb el tancament de TV3 al País Valencià, 

amb les samarretes verdes a les Illes Balears i amb el LAPAO a la Franja de 

Ponent. 

L’historiador i membre de l’Executiva de l’entitat Francesc Marco Palau ens 

explica en aquest llibre l’evolució històrica de l’organització, la 

modernització del discurs del catalanisme i els resultats assolits en àmbits 

diversos per una de les principals entitats del país: la Plataforma per la 

Llengua.  

Així, en aquesta obra publicada per editorial Base, l’autor exposa l’evolució 

de l’activisme per la llengua catalana des de la Crida a la Solidaritat fins ara 

mateix, a les portes del referèndum per la independència. 

 

 

20 anys de l’ONG del català 

La Plataforma per la Llengua celebra enguany el seu vintè aniversari. Amb 

6.700 socis i infinitat de campanyes i accions al llarg de dues dècades, ha 

arribat l’hora de mirar enrere, per valorar tots els resultats assolits. En 

l’actual context polític i després del comiat prematur a l’Himàlaia de Martí 

Gasull i Roig, ànima i fundador de la Plataforma per la Llengua, el llibre 

ajuda a copsar com ha anat avançant el procés de normalització lingüística 

en aquests darrers anys.  
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