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●  Nascut el 12 de desembre al barri de
Gràcia de Barcelona a partir d’uns joves
cantants de la coral dels Lluïsos de Gràcia,
els seus pares no es podien ni imaginar
l’impacte que tindria la criatura els anys i
dècades següents, dues de moment. En
aquests vint anys que la Plataforma per la
Llengua celebrarà com cal enguany, l’enti-
tat ha aconseguit posar en el centre del de-
bat la discriminació del català en àmbits
com ara el de la justícia, els mitjans de co-
municació i el cinema, per citar només
tres exemples, i ha contribuït a fer que
molta gent prengui consciència de la im-
portància de la llengua pròpia com a vehi-
cle d’integració de catalans vinguts d’arreu
del món amb les seves campanyes i ac-
cions, algunes de tan mediàtiques com per
exemple la del doblatge de les pel·lícules
de Harry Potter al català o el cas de l’Èric
Bertran, acusat per les institucions espa-
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La Plataforma per la
Llengua celebra aquest any
dues dècades de vida amb
un balanç positiu i molta
feina per fer encara

Vint anys al servei del 

nyoles de “terrorista” per haver defensat
l’etiquetatge en la llengua del seu país.

Des del mateix moment del naixement,
la Plataforma per la Llengua es va fixar
com a principal objectiu “promoure la
llengua catalana com a eina de cohesió so-
cial” i, tot i que les accions destinades es-
pecíficament a aquest propòsit no han es-
tat les que més ressò han obtingut, possi-
blement són les actuacions en què l’entitat
ha esmerçat més esforços.

Les accions més vistoses en aquest sen-
tit són les que la Plataforma fa cada any
per Sant Jordi. L’última, la del 23 d’abril
passat, en la qual l’entitat va dur a terme
un Post-it art per la llengua en què, sota el

lema El català, llengua comuna, van acon-
seguir que s’enganxessin 10.000 post-its
amb missatges de suport al català.

Amb el mateix lema, els últims anys
s’han organitzat diverses accions, moltes
de les quals aprofitant les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies i les xarxes
socials. Així, els anys 2011 i 2012 es van
organitzar, respectivament, un lipdub per
la llengua, que ha tingut més de 260.000
visites a Youtube, i el muralmob, una acció
en què es van enlairar més d’un miler de
globus.

Totes aquestes accions es fan amb la
col·laboració d’una xarxa de més d’una
vintena d’associacions d’immigrants que
han apostat per potenciar el català com a
llengua d’integració a la societat que els
acull. Molts d’aquests nouvinguts partici-
pen, alhora, en altres iniciatives, com ara
les parelles lingüístiques, en què un catala-
noparlant ensenya la llengua pròpia del
país a través de la conversa.

Per arribar millor a tots els segments de

L’entitat es va
fer càrrec de la
defensa d’Èric
Bertran, acusat
de terrorista per
haver demanat
l’etiquetatge en
català

La campanya ’El
català, llengua
comuna’ implica
els nouvinguts en
l’assumpció de la
llengua pròpia
com un factor de
cohesió social
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la població, la Plataforma per la Llengua fa
campanyes adreçades a comunitats espe-
cífiques. Per als àrabs, per exemple, es va
editar un llibre, Salam al català, que posa
l’accent en els vincles històrics entre l’is-
lam i Catalunya, s’hi fa una breu presenta-
ció de la llengua i se n’enumeren els bene-
ficis de conèixer-la i utilitzar-la. La guia es
va editar de manera conjunta amb el Con-
sell Islàmic i Cultural de Catalunya. El ma-
teix s’ha fet amb altres comunitats amb
una presència notable en territori català,
com ara la romanesa, amb l’edició de la
guia Buna al català, o la russa, Privet al ca-
talà.

El principal obstacle perquè els nouvin-
guts usin el català, però, no rau en la vo-
luntat de les diferents comunitats d’immi-
grants, sinó en el fet que al país es donin
les condicions socials, econòmiques i polí-
tiques perquè conèixer i parlar la llengua
pròpia sigui necessari per a tothom que
visqui a Catalunya. Mentre això no passi,
és clau que els catalanoparlants no dimi-

teixin de la seva llengua a la primera oca-
sió, especialment en el seu tracte amb les
persones que fa poc que són al país i se
senten insegures amb el català. En aquesta
línia, la Plataforma per la Llengua va crear,
juntament amb Minoria absoluta, una sè-
rie de cinc gags d’humor per a televisió en
què quedaven en evidència els prejudicis
que tenen molts catalans sobre l’ús del ca-
talà pels immigrants.

Per aquells que vulguin aprofundir una
mica més en les contradiccions dels par-
lants, nous i vells, del català, l’entitat va
editar la guia bilingüe (en català i castellà)
El català també és meu, que exposa els ar-
guments a favor del català dels catalano-
parlants que no el tenen com a llengua ini-
cial, però que l’han adoptada com a idio-
ma d’ús habitual.

Més difícil que introduir el català entre
els nouvinguts és fer-ho en un terreny tradi-
cionalment impermeable: l’empresa. Tret
d’honroses i cada cop més sovintejades ex-
cepcions, el món econòmic només ha

Una lluita amb un
reflex a la xarxa
La Plataforma per la Llengua ha
sabut aprofitar els últims anys l’al-
taveu que li ha proporcionat inter-
net amb campanyes que han cau-
sat un gran impacte a la xarxa. En-
tre les més cridaneres hi ha el lip-
dub per la llengua, que es pot tro-
bar a l’adreça https://www.youtu-
be.com/watch?v=kWm0gqsjuoI; el
Muralmob: https://www.youtu-
be.com/watch?v=7nDGpM6qQ5g; i
el post-it per la llengua:
https://www.youtube.com/
watch?v=uoILCQ0Ppv0. Al web de
l’entitat també es pot recuperar la
sèrie de cinc gags humorístics per
sensibilitzar la població sobre l’a-
collida lingüística, que es pot tro-
bar a https://www.youtube.com/
watch?v=_-HXxI6g1m0. Tota la in-
formació sobre la Plataforma per
la Llengua és al web: www.plata-
forma-llengua.cat/

1- Presentació d’El
català als fogons
2- ‘Lipdub’ per la
llengua, un acte que
es va fer per Sant
Jordi, el 2011
3- Primera paradeta
de la Plataforma per
la Llengua, el 1993
4- Acció a favor de
l’etiquetatge en
català, l’any 2004
5- Carbasses al
davant del Ministeri
d’Educació, el 2004
6- Mosaic amb
llaunes de
Coca-cola a
Barcelona, el 1993
7- Llufa al
Parlament, el 2003
8- Creu de Sant
Jordi pòstuma a
Martí Gasull
PLATAFORMA PER LA
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incorporat la llengua pròpia del país
quan la legislació li ha obligat a fer-ho o la
pressió social no li ha deixat cap més sorti-
da. En aquest terreny és on la Plataforma
per la Llengua ha obtingut els èxits més so-
nats aquestes dues dècades. De fet, el naixe-
ment de l’entitat va començar el 12 de de-
sembre del 1993 amb la recollida de 15.000
llaunes de Coca-cola que juntes formaven el
lema Per l’etiquetatge en català. Vint anys
després, moltes grans marques han incor-
porat el català en els seus productes, però la
multinacional dels refrescos, directament
al·ludida aquell dia, encara no ho ha fet.
Ara, la Plataforma s’ha fixat el repte d’om-
plir la plaça de Catalunya de Barcelona amb
20.000 llaunes de Coca-cola i superar el rè-
cord del 1993. I, més important encara,

aconseguir, al segon intent, que l’empresa
incorpori el català i serveixi, a més, d’exem-
ple a les altres marques que no ho fan.

Algunes que s’hi resistien, com ara la
multinacional sueca del sector del moble

IKEA, van cedir en el seu moment gràcies a
la pressió social liderada per la Plataforma
per la Llengua. El catàleg d’IKEA, la publi-
cació periòdica amb més tiratge del país, se-
gons l’entitat, va acabar incorporant el cata-
là, com també ho han fet durant aquests
anys grans empreses, com per exemple De-
cathlon i El Corte Inglés. A Catalunya hi ha
en vigor el Codi de Consum, que reconeix
el dret i el deure d’etiquetar en català, però
que moltes empreses incompleixen de ma-
nera sistemàtica.

Els últims anys, la Plataforma per la
Llengua i altres entitats que treballen per la
promoció del català han dedicat una aten-
ció preferent a l’àmbit de les noves tecnolo-
gies, en què la llengua catalana té una pre-
sència per sobre de la que li correspondria

El català ha
reculat en el món
de la justícia i té
una presència
molt escassa
a les sales
de cinema

Al costat,
campanya Volem
crispetes per
reclamar el cinema
en català, el 2010
A sota, a l’esquerra,
Festa del joc i el
lleure en català a
Barcelona, el 2013
A sota, a la dreta,
Muralmob per la
llengua, fet per la
diada de Sant Jordi
del 2012
/ PLATAFORMA PER LA

LLENGUA / ARXIU

Més de 6.000 socis
La Plataforma per la Llengua tenia, el
31 de desembre del 2013, 6.060 so-
cis escampats arreu dels territoris de
parla catalana, que cada quatre anys
elegeixen l’executiva o la junta de
l’entitat. L’organització es finança a
través de les quotes dels associats,
l’encàrrec de serveis privats com ara
traduccions, donacions i subvencions i
ajuts públics.

SOCIETAT
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pel nombre de parlants. Així, per exemple,
segons l’Informecat 2013, el català és el di-
novè idioma més utilitzat a la xarxa de mi-
croblogs Twitter i la versió catalana de la Vi-
quipèdia ocupa la quinzena posició en
nombre d’articles publicats.

Més difícil ho té la llengua pròpia del
país en l’àmbit audiovisual. Així com en les
últimes dècades el català ha fet avenços
enormes en la seva presència a la ràdio i a la
televisió, a la pantalla gran els progressos
han estat ínfims. Un cop més, l’Informecat
2013 aporta dades reveladores sobre la
magnitud del problema. D’acord amb
aquest estudi, només un 3% de les pel·lícu-
les que s’estrenen al cinema ho fan en català.
I això que la Plataforma per la Llengua ha
aconseguit èxits com ara que s’estrenés en

català Harry Potter, El senyor dels anells i La
guerra de les galàxies i ha dut a terme diver-
ses campanyes genèriques pel cinema en ca-
talà.

En les dues dècades que han passat des

del naixement de la Plataforma per la Llen-
gua, el català ha aconseguit fites que alesho-
res costaven d’imaginar. En els últims anys,
però, hi ha hagut una reculada important
en algunes qüestions que fins ara ningú ha-
via qüestionat. El cas més flagrant és el mo-
del d’escola en català. Les recents sentències
judicials contra el model d’escola catalana,
vigent des de fa tres dècades, i la reforma
educativa del ministre d’Educació, José Ig-
nacio Wert, han obligat la societat civil a
unir-se per defensar la llengua en la plata-
forma Somescola, de la qual la Plataforma
per la Llengua forma part.

Si alguna cosa han après a la Plataforma
per la Llengua aquests vint anys és que en la
defensa del català no es pot abaixar la guàr-
dia. ■

“El nostre objectiu és autodissoldre’ns”
●  Òscar Escuder fa disset anys
que forma part de la Plataforma
per la Llengua, de la qual és presi-
dent. Aquest any se li ha girat més
feina de l’habitual amb la celebra-
ció dels vint anys de l’entitat.

Com va néixer la Plataforma per la
Llengua?
Va néixer de la inquietud patriòtica
i per la llengua d’una colla de joves
de la coral Sinera dels Lluïsos de
Gràcia, que van crear el col·lectiu
l’Esbarzer, precursor de la Platafor-
ma per la Llengua. Pel que m’han
explicat, van decidir crear l’entitat
en una excursió al Canigó

Quins han estat els moments més
destacats de la història de la Plata-
forma per la Llengua?
El naixement, el primer acte públic,
que va ser un mosaic amb llaunes de
Coca-cola a la plaça de Catalunya,
l’any 1993, en què demanàvem l’eti-
quetatge en català. Després hi ha ha-
gut altres moments importants,
com quan vam aconseguir que
IKEA fes els catàlegs en català. També hem
aconseguit que gairebé tots els vins i caves
que es produeixen aquí etiquetin en català,
quan el primer estudi que tenim era del 3%
o 4%. En el món del cinema, per exemple,
vam aconseguir el doblatge en català a par-
tir de la segona pel·lícula de Harry Potter.

En quins aspectes de la llengua s’ha avan-
çat més i en quins menys?
En el que s’ha avançat més és en el coneixe-
ment global de la llengua. Ara és estranyís-
sim que algú et digui que no t’entén. Pel
que fa a la percepció social de la llengua, ja

a ningú se li acut dir allò que va dir Suárez
que no es pot fer física nuclear en català. El
cinema, en canvi, és un món molt difícil,
igual que el de la justícia, en el qual els úl-
tims anys s’ha retrocedit una part del que
s’havia aconseguit avançar.

La societat catalana ha pres més cons-
ciència de la importància de protegir la
seva llengua?
Penso que sí. La llengua fa molt de temps
que no genera cap tipus de conflicte. En te-
mes en què el govern espanyol vol tocar el
voraviu i fer retrocessos, com ara en la im-

mersió lingüística a l’escola, no
aconsegueixen que hi hagi una mas-
sa crítica a favor seu. En aquests
trenta anys que fa que tenim im-
mersió lingüística a l’escola, dels
prop d’un milió de nens escolarit-
zats, l’any que més demandes de pa-
res hi ha hagut perquè s’escolaritzés
els seus fills en espanyol no han pas-
sat d’una vintena.

Quins reptes es plantegen pels prò-
xims anys?
Jo sempre dic que l’objectiu de l’enti-
tat és autodissoldre’s perquè el català
serà una llengua normal, com per ex-
emple el neerlandès a Holanda o el
danès a Dinamarca. El que haurem de
fer depèn en grandíssima mesura del
que passi al país.

Es refereix a la situació política?
Evidentment, per a la llengua res se-
ria tan desitjable com la indepen-
dència, perquè per primera vegada
des que es legisla sobre la llengua el
que passaria amb el català, com a
mínim en l’àmbit del Principat, ho

podríem decidir els catalans sense que hi
hagués ingerències estrangeres. Igualment,
en cas que fóssim independents, els proble-
mes, pel que fa a la llengua, no s’haurien
acabat l’endemà.

Quin és l’objectiu final?
L’objectiu, al final, és tenir una llengua nor-
mal, com ara l’hongaresa a Hongria. El ca-
talà no és una llengua petita com ens han
volgut fer creure, sinó una llengua europea
mitjana, com per exemple l’hongaresa, la
grega, la danesa, les llengües nòrdiques, i
una mica més petita que la neerlandesa. ■

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, en
la presentació del vintè aniversari de l’entitat  / ACN

Res no seria tan
desitjable per a
la llengua com la
independència,
perquè així
no hi hauria
ingerències

L’entitat ha
d’afrontar reptes
inesperats, com
ara la defensa
de la immersió
lingüística
a l’escola

La Plataforma per la Llengua va rebre
una forta sotragada en perdre el 23
de setembre del 2012, en un acci-
dent de muntanya al Nepal, Martí Ga-
sull, un dels fundadors i veritable àni-
ma de l’entitat. La Generalitat va re-
conèixer la seva tasca a favor de la
llengua catalana en concedir-li, l’octu-
bre del 2012, la Creu de Sant Jordi a
títol pòstum.

Una pèrdua dolorosa




