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Poc s’ho imagina-
ven aquella colla 

de joves, llavors, en 
aquell inici, que la 
Plataforma per la 
Llengua arribaria on 
és ara. L’organització 
va néixer de la il·lu-

sió d’un jovent engrescat, amb moltes ganes i pocs 
recursos, o gens. Tanmateix, l’esperit i l’objectiu final 
de voler que el català sigui una llengua d’ús normal 
i plenament reconeguda hi eren de bon comença-
ment. Cal cercar les arrels en unes campanyes volun-
tarioses d’activisme de carrer d’uns gairebé marrecs 
de la coral juvenil Sinera dels Lluïsos de Gràcia, de 
Barcelona. Ben aviat es va engruixir el grup i l’any 
1991 es va consolidar com a Col·lectiu l’Esbarzer, en 
record del títol d’una coneguda cançó bastant estesa 
dins el món coral. 

Poc després de la dissolució de la Crida, entitat en 
la qual aquells joves havien 
participat, esperonats per la 
necessitat de revifar la societat 
civil en aquest àmbit, va néixer 
la Plataforma per la Llengua. 
De fet, la idea es va gestar en 
un recés al massís del Canigó. 
Això era pel setembre de 1993. 
Pel desembre d’aquell mateix any es feia la primera 
campanya amb cara i ulls amb un acte participatiu a 
la plaça de Catalunya de Barcelona per demanar la 
normalització del català en l’etiquetatge de productes. 
Es van recollir milers de llaunes de Coca-Cola per a 
construir unes lletres reivindicatives a favor de l’apli-
cació de la normativa en els mateixos termes que es 
feia amb la resta de llengües europees de dimensions 
similars. Poc després s’encararien altres campanyes, 
com les del cinema en català. Al Col·lectiu l’Esbar-
zer s’hi afegia Joves per la Llengua, i en acabat, més 
organitzacions; car en un principi la Plataforma per la 
Llengua es va constituir com una plataforma d’entitats 
i no pas com una entitat en si mateixa. 

Dels orígens de la Plataforma 
per la Llengua i més enllà

No fou fins més endavant que el creixement i la neces-
sitat estratègica van fer evolucionar la Plataforma per 
la Llengua pròpiament cap a una entitat, o fins i tot cap 
a una organització no governamental en defensa de la 
llengua catalana. La base del creixement seria la pro-
fessionalització, el gruix del voluntariat i un rerefons 
ferm de voler canviar les coses. De mica en mica es 
va anar especialitzant en àrees d’actuació, va enten-
dre la importància de la comunicació, el paper de les 
xarxes socials i de la projecció internacional i va entre-
teixir una estructura que permetés actuar en els diver-
sos àmbits on el català pateix més entrebancs. 

Un dels pilars per a aconseguir canviar les coses ha 
estat sens dubte pretendre ser insistents i seriosos en 
la planificació de les campanyes. Un altre és l’enfoca-
ment que s’ha volgut donar de visualitzar la situació 
de la llengua catalana davant l’opinió pública; calia ser 
realistes i ensems propositius, ateses les potencialitats 
per a superar les dificultats. Calia explicar la gran ano-
malia que representen els dèficits que pateix la nostra 

llengua, però alhora calia 
fer constar la gran projecció 
i força que té. S’ha repetit 
manta vegada que no hi 
ha en el context de països 
de tradició democràtica, o 
dins la Unió Europea, una 
llengua de dimensions i 

vitalitat semblants a la catalana tan desprotegida i 
tan poc reconeguda legalment. 

La Plataforma per la Llengua s’ha regit per un tarannà 
positiu que engrescava els ciutadans amb la força i la 
capacitat de superar aquests entrebancs. «El català 
suma» o «Volem viure plenament en català» no han 
estat només lemes encoratjadors, sinó que s’han 
definit amb convenciment. I tot plegat s’ha fet bo i 
tenint en compte, i essent-hi presents, tot el domini 
lingüístic. La Plataforma per la Llengua va anar des-
plegant relacions amb entitats d’arreu del territori i va 
formar també grups locals. Pel setembre de l’any 2012 
l’organització va rebre un cop molt dur amb la pèrdua 
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d’un dels puntals de l’entitat, en Martí Gasull i Roig, 
un dels creadors de la Plataforma per la Llengua, i en 
la pràctica, l’ànima. Així i tot, l’entitat va continuar con-
vençuda que aquest hauria estat també el seu desig. 

La Plataforma per la Llengua ha anat creixent fins a 
arribar als gairebé 14.000 socis actuals. En record de 
Martí Gasull, es van instaurar uns premis anuals de 
reconeixement a persones i entitats que lluiten per la 
normalització de la situació del català, premis que així 
mateix han ajudat a projectar i fer evidents tots aquells 
àmbits que són primordials per a la vitalitat del català. 

Ben lluny queda aquella pujada al cim del Canigó 
d’uns pocs joves somiadors. D’ençà de llavors s’ha 
fet molta feina. L’entitat ha canviat molt. També la visió 
de la situació de la nostra llengua. Hi ha el convenci-
ment de la feina feta, també de la molta feina que hi ha 
encara per fer. La Plataforma per la Llengua ara com 
ara és una organització de referència al costat de les 
moltes altres que a casa nostra treballen per la llengua 
catalana; algunes, de més sectorials, o altres, d’actu-
ació més local. És per això que ha estat fonamental 
d’establir-hi sinergies i treballar conjuntament. Moltes 
campanyes no haurien estat possibles sense aquesta 
suma. Aquest «anar fent pinya» i la constància de la 
societat civil han estat, són, i seran fonamentals per 
a la nostra llengua. Ho demostra també la gran con-
tribució que ha fet l’Associació Llengua Nacional i la 
revista que edita, referent, sens dubte, des de fa molts 
anys, de la lluita pel català i de la reflexió i el pensa-
ment al voltant de la situació sociolingüística. 

Aquests cent números de la revista són una bona nova 
que celebrem. Enhorabona i per molts anys! 
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