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La presentadora (veu en off)

Senyores, senyors, autoritats presents, benvinguts al 
primer dels actes institucionals de celebració de la dia
da nacional de Catalunya, el lliurament de la Meda
lla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la catego
ria d’or, a la senyora Núria Gispert i Feliu, a la senyora 
Carme Ruscalleda i Serra i a la senyora Anna Veiga 
Lluch.

Lliurament 
de la Medalla d’Honor del Parlament, 
en la categoria d’or, a Núria Gispert, 
Carme Ruscalleda i Anna Veiga

Glossarà la trajectòria de les homenatjades la perio
dista i escriptora Elisenda Roca.

Elisenda Roca (periodista i escriptora)

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu
nya, molt honorable president de la Generalitat de Ca
talunya, honorables i il·lustríssims membres de la Mesa 
del Parlament de Catalunya i il·lustríssims presidents 
i portaveus dels grups parlamentaris del Parlament, 
excel·lentíssim inspector general de l’Exèrcit, honora
bles vicepresidenta i consellers del Govern de la Gene
ralitat, molt honorables expresidents de la Generalitat 
i del Parlament de Catalunya, il·lustríssima segona ti
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, diputats 
i diputades del Parlament de Catalunya, autoritats, 
admirades guardonades, familiars de les guardona
des, senyores i senyors, amics i amigues, no hauria de 
dirho, però ho he de dir perquè és així: és per a mi 
un gran honor i un premi personal fer l’elogi d’aques
tes tres personalitats fonamentals per a la societat d’a
quest país, que han sabut projectar el seu coneixement, 
talent i compromís aquí i més enllà del nostre país, 
Núria Gispert i Feliu, Carme Ruscalleda i Serra i An
na Veiga Lluch.

Tampoc no hauria de dir el que diré perquè ja sona 
a antic, però atès que és un comentari que encara al
gú m’ha repetit, algú que sembla haverse ancorat, atu
rat al segle XX, ho dic: sí, avui es premien tres dones 
en un parlament, el català, presidit per una dona, i la 
glossa també la fa una dona, efectivament. I això, que 
pot semblar estrany –si hi ha algun familiar molt jove 
nascut al segle XXI segurament no se sorprendrà, pe
rò encara hi ha gent que se sorprèn–, a partir d’ara no 
s’hauria, penso, al segle XXI, de considerar un fet ex
cepcional o extraordinari, sinó que ha de formar part, 
en present, de la normalitat d’un país modern com el 
nostre, desenvolupat i esperem que, per tant, igualitari.

Cap dona –i això m’ho han remarcat elles, i jo també 
ho penso– no vol ésser en una llista de premiades pel 
fet d’ésser dona, naturalment –seria absurd pensarho, 
com ningú no ho diu de cap home–, i la dona hi ha 
d’ésser i s’ha de promocionar per mèrits propis. Però, 
com em deia fa una estona Marta Ferrusola, això és 
un triomf! I això, els mèrits propis, és el que justament 
distingeix tres personalitats tan diferents, que treba
llen en camps tan diferents i que han aconseguit l’ex
cel·lència i el compromís en tots ells.

Hi ha trets comuns de les guardonades que m’agrada
ria destacar. Es dediquen als respectius oficis per vo
cació. No ho van tenir en compte a l’hora de pensar: 
«Faré aquest ofici perquè m’enriquiré» o «seguiré un 
negoci», no, sinó –ara ho veurem– per vocació autèn
tica, per il·lusió; mai no han perdut la il·lusió. Són ri
goroses i exigents, però saben gaudir de la vida. Li
deren projectes importants sabent treballar en equip i 
valorar aquest equip com es mereix –això és una cosa 
fona mental per a un líder, que hi ha líders que no ho 
tenen clar. Han aconseguit l’excel·lència a base d’es
forç, de molt d’esforç, i de dedicació. Han estat reco
negudes totes tres amb premis nacionals i internacio
nals. Totes tres han rebut la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, com recordava fa una esto
na el president Mas quan hem estat a la recepció. I, a 
més a mes –i això és una cosa que no es destaca ge
neralment dels guardonats quan són homes i que hau
ríem de començar a ferho–, totes tres són mares que 
han tret hores del dia o de la nit per dedicarles als 
seus fills, amb una meravellosa família al seu costat, 
que els ha donat un suport incondicional.

Permetinme que faci un passeig per les seves vides, 
un passeig injustament breu, ho he de dir, perquè ens 
hi podríem passar hores i a mi m’han dit que tinc 
quinze minuts –intentaré que no en siguin setze, ho 
prometo de tot cor.

Anna Veiga i Lluch porta més de trenta anys de car
rera. Ella és doctora en ciències biològiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, actualment di
rectora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Me
dicina Regenerativa de Barcelona, directora científica 
del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Hospi
tal Universitari Quirón Dexeus, professora associada 
al Departament de Ciències Experimentals i de la Sa
lut de la Universitat Pompeu Fabra; fins al juliol, és a 
dir, fins fa dos mesos, era presidenta de l’European So
ciety for Human Reproduction and Embryology, pio
nera en reproducció i en l’estudi de les cèl·lules mare a 
l’Estat espanyol, i ha rebut importants reconeixements 
per la seva aportació a la ciència i per la seva contribu
ció a difondre i consolidar els avenços científics, espe
cialment en l’àmbit de la biomedicina.

I, dit això, algú pot pensar: «Segurament el pare o la 
mare devien ser metges, biòlegs, científics...» Doncs, 
no. Efectivament, la vocació va poder més que allò a 
què es dedicaven el pare o la mare. Si algú es dema
na d’on li ve la passió per la ciència, els he d’informar, 
doncs, d’això: que a casa seva no hi havia ningú que s’hi 
dediqués, però segurament hi havia algú que l’estima
va i que li donava suport i empenta. Anna Veiga tenia 
clar que volia estudiar ciència, i concretament biologia. 

Acabada de llicenciar, l’Anna va entrar a formar part 
de l’equip del doctor Pere Barri al Departament de Re
producció Assistida de la Clínica Dexeus. Havia llegit 
una entrevista al doctor Barri que va considerar abso
lutament interessant, i ràpidament se li va disparar una 
alarma, perquè en aquesta entrevista el doctor Barri 
parlava d’un camp mèdic que començava a fer els pri
mers passos aquí. El que va passar ja és història, pe
rò tots recordem aquella preciosa criatura, la prime
ra nena anomenada «nena proveta» –que ara ja poca 
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gràcia li deu fer, perquè és una noia que deu tenir uns 
trenta anys, preciosa, per cert, i, clar, que et diguin to
ta la vida «nena proveta»...–, doncs, la primera nena 
nascuda al nostre país l’any 84, que va rebre el nom de 
Victòria Anna, en un clar homenatge a la nostra guar
donada, la seva mare científica. El naixement d’aque
lla nena demostrava que havien treballat bé, en equip, 
i que finalment la tècnica funcionava. Ara bé, l’Anna, 
que és l’exemple del coratge –i això ho vull remarcar–, 
l’exemple de coratge i de força, de no caure en el des
ànim quan els embarassos tan desitjats no arribaven 
a termini, m’explicava de vegades, sovint, que per a 
arribar aquí passava molt sovint que arribava aquella 
parella, aquella mare que no portava aquell embaràs 
desitjat a termini, i ella havia d’acostarse –que és el 
que fan totes tres guardonades– a la gent.

Avui les xifres demostren que la fecundació in vitro 
és una tècnica totalment consolidada. Lluny d’acomo
darse a un camp que coneixia, la doctora Veiga deci
deix donar un gir a la seva vida professional el maig 
de 2005, fa un salt cap a la investigació amb cèl·lules 
mare, el Banc de Línies Cel·lulars, des d’on investi
ga amb embrions congelats sobrants de la reproduc
ció assistida, per a la seva futura aplicació en teràpies 
contra l’Alzheimer, el Parkinson o la diabetis. El camp 
de la recerca és la seva dedicació actual, i centra el seu 
interès en avenços biomèdics, és a dir, a intentar resol
dre i trobar cures a malalties que fins ara no en tenen, 
i obrir camins cap a un futur millor.

He de dir que després de trenta anys de carrera ha es
crit la seva experiència vital i professional en un llibre 
que es diu El miracle de la vida.

Carme Ruscalleda i Serra ha posat al mapa interna
cional la preciosa vila de Sant Pol de Mar, al Mares
me, gràcies a la seva vocació, il·lusió, exigència i aquell 
somriure que sempre dibuixa al rostre. Ella és autodi
dacta i sens dubte és avantguardista, però els que heu 
estat al lloc que tant estima, al seu restaurant, veureu 
que mai no perd la tradició culinària, ni aquí ni al Ja
pó; i això del Japó no és un dir. És una de les cuine
res més innovadores i la primera xef catalana que ha 
aconseguit les tres estrelles Michelin.

Ella sí que tenia un contacte amb el que és la gastrono
mia, la pagesia, el comerç, perquè els seus pares tenien 
una botiga d’alimentació. Ella va estudiar comerç mer
cantil i es va incorporar al negoci familiar, aquella xar
cuteria en què hi havia de tot. Allà va ésser on la Carme 
va començar a mostrar el seu talent incorporanthi una 
secció de plats per emportar cuinats per ella. I aquí tor
na a aparèixer la família: ningú no li va dir «no, no ho 
facis» o «això no és el que s’espera», sinó que li van 
donar suport una altra vegada en el que ella volia fer. 
A la botiga dels pares de la Carme –que sé que avui 
són per aquí, per cert–, en Ramon Ruscalleda i la Núria 
Serra, hi treballava el Toni Balam, que va conèixer la 
Carme Ruscalleda. Allà van començar a treballar junts 
–era l’any 75–, i em sembla que ja no s’han separat mai 
més de la vida. Doncs, amb el seu marit, el Toni, obren 
l’any 1988 el Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. 
Es diu així perquè el lloc se’n deia, de Sant Pau. Molta 
gent diu: «Per què no es diu Sant Pol?» No, és que se’n 
deia així, la casa. I sempre ha comptat amb el suport de 

la família i amb la força –atenció, que això també les 
uneix, totes tres guardonades– d’un equip jove de pro
fessionals motivats, il·lusionats pel seu treball. Recordo 
una vegada que em deien: «En el dinar de família ens 
han fet avui unes migas» –una noia del lloc on fan mi
llor les migas, i en gaudia–, «unes senzilles migas...», 
i es va convertir en el dinar de luxe, en el dinar de fa
mília.

Ara deixinme que feliciti tot l’equip del Sant Pau a 
Tòquio. Crec que ho vau celebrar molt, perquè tin
dreu feina, se us ha girat feina l’any 2020 a Sant Pau. 
(Ria lles i veus de fons.) Tot a punt, eh? Sí, vaig ima
ginarm’ho; tindran feina grossa. He de dir que a Tò
quio el primer d’abril del 2004, és a dir, ara a la pri
mavera farà deu anys ja, van obrir el segon restaurant 
Sant Pau en un lloc privilegiat de la ciutat, al bell mig 
d’una plaça pública i enjardinada –segons expliquen, 
perquè jo encara no l’he vist; potser hi aniré per a les 
olimpía des–, a la zona de Coredo Nihonbashi, i que 
poden pensar: «Què van fer? Una cosa moderna, un 
arquitecte japonès, una...?» No, van decidir portar el 
bocí de Sant Pol allà i van fer un rèplica exacta del 
Sant Pau de Sant Pol de Mar, tant en l’aspecte exte
rior com en l’atmosfera interna; i així al Japó, que te
nen aquesta barreja de tradició i de modernitat, poden 
entendre com és un mas, poden entendre com és una 
casa del Maresme. I també van dur, naturalment, la fi
losofia culinària i gastronòmica de la Carme. Per tant, 
si bé ho compren tot fresc al mercat, el que tasten és 
la cuina catalana tradicional que reinventa la Carme. 
El restaurant ja compta, per cert, amb dues estrelles 
Michelin i, com us deia, a l’abril farà deu anys que el 
Sant Pau és a Tòquio.

Cal dir que l’apreciada restauradora sí que és profeta 
a casa seva. L’any 2012 va ser nomenada per l’Ajun
tament de Sant Pol de Mar filla predilecta de la vila, i 
he de dir que podem ballar no amb Carme Ruscalleda 
–que, si ella vol, també–, sinó que podem ballar «Car
me Ruscalleda», perquè «Carme Ruscalleda» és com 
es diu una sardana de Pere Vilà que interpreta, si la vo
len sentir, la cobla La Flama, al llibreCD Ballem-la. 
Per tant, podem ballar també «Carme Ruscalleda».

I hem de dir també que l’entusiasme pel seu ofici, 
igual que l’Anna Veiga, per cuinar, per ésser feliç, que 
és com es diu el títol d’un dels seus llibres –perquè 
també ha fet llibres, molts; aquest és el més traduït, 
Cuinar per ser feliç–, doncs bé, aquest entusiasme pel 
seu ofici l’ha sabut transmetre al seu fill Raül, també 
xef, que ha heretat la passió de la mare.

L’altra guardonada és la Núria Gispert i Feliu. Ella va 
néixer en un any complicat per al país i sobretot per a 
aquest país, per a Catalunya, l’any 36. És filla de Sant 
Andreu, i he de dir que ho porta amb honor, és santan
dreuenca de cap a peus. Com sabeu, s’ha dedicat a la 
pedagogia, ha estat mestra, dirigent del món associa
tiu, política catalana. Quan era nena, quan era menu
da, va estudiar amb monges que no volien, evident
ment, que les dones fessin el batxillerat ni treballessin. 
Naturalment, la Núria no els va fer cap cas: va acabar 
el batxillerat, va treballar i va fer carrera.

De ben joveneta, però, ella va sentir que necessitava 
conèixer altres mons i trepitjar una mica el terreny. Per 
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tant, amb catorze anys va començar el seu compromís 
voluntari a una escola de barri de Can Tunis, un Can 
Tunis que no té res a veure amb la zona on es troba 
en aquests moments. Allà va topar amb el món real, i 
d’aleshores ençà el seu compromís amb els desfavorits 
no s’ha aturat.

Podem destacar la feina realitzada amb l’associació de 
veïns; ella va fundar, als anys setanta, l’Associació 
de Veïns de Sant Andreu del Palomar i les associaci
ons de pares d’alumnes. Ha estat regidora a l’Ajuntament 
de Barcelona durant molts anys, del 79 al 95, primer pel 
PSUC i després pel PSC. I va desenvolupar una inten
sa activitat pública, amb especial atenció a tota aquella 
política local que tingués a veure amb la infantesa, amb 
moviments cívics, amb cultura, amb habitatge. Mai..., 
i això ho destaca molt; quan he parlat amb ella em de
ia: «Mira, Elisenda, ningú no podrà dir –qualsevol que 
m’ho demanés, qualsevol persona– que no rebés la me
va visita. Quan em sol·licitaven una demanda, em reunia 
amb aquesta persona i d’una manera immediata. Eren 
èpoques en què no hi havia mòbil, no hi havia internet, 
i havies d’atendrela mirant els ulls de la persona. I en
cara ho has de fer, encara l’has d’escoltar.» I ella asse
gura una cosa de la qual aquí podríem prendre tots molt 
bona nota; diu: «Si passa tot el que passa ara és perquè 
s’ha perdut, no hi ha la relació entre polític i ciutadà. El 
polític sovint viu en un món tancat, mai no ha abraçat 
una persona que fa quatre anys que és a l’atur.»

Com veieu, continua guerrera, combativa, progressis
ta i creient. Pensa que vivim en un món plural on l’Es
glésia té un paper més enllà de la caritat, per interes
sarse de veritat per la persona oprimida. Recordem 
que, després de dirigir durant anys Càritas Diocesana 
de Barcelona, el 2003 va ser nomenada –una dona, co
munista, creient i catalana– presidenta de Cáritas Es
pañola; va dimitir l’any següent per motius personals.

Jo espero que algun dia se sinceri i, en un llibre, com 
han fet les altres dues guardonades –que seria molt in
teressant–, ens expliqui les seves memòries, on viu
ríem intensament temps de lluita clandestina, de com
promís amb la societat, de conflictes amb la cúpula de 
l’Església i d’amor al costat de l’home amb qui fa més 
de cinquanta anys ha compartit la seva vida.

I encara em diu que té moltes idees, la Núria. «Men
tre tens vida», diu ella, «has de millorar la situació so
cial.» I els seus fills –per no dir els néts, que li anaven 
dient: «Àvia, queden tres dies; àvia, queden dos dies», 
i ella, neguitosa i emocionada, «àvia, queda un dia»; 
ara puc dir als néts: «És ja, arriba ja»–, els seus fills li 
diuen sempre: «Quan et moris, mare, encara aixecaràs 
la tapa, perquè t’hauràs deixat alguna cosa per fer.» Re
corda, Núria, que et queden per fer les teves memòries.

Admirades guardonades, ha estat per a mi un premi i 
un honor. L’enhorabona. Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Per una trajectòria vital marcada pel compromís soci
al, que l’ha portat a participar en la política municipal, 
l’activisme veïnal i cívic, i en moltes iniciatives soli

dàries, la presidenta del Parlament de Catalunya lliu
ra la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en 
la categoria d’or, a la senyora Núria Gispert i Feliu.

(Aplaudiments perllongats.)

La senyora Núria Gispert i Feliu ens adreça unes pa
raules.

Núria Gispert i Feliu

Bona tarda. Molt honorable presidenta del Parlament, 
molt honorable president de la Generalitat de Catalu
nya, molt honorable senyor Jordi Pujol, consellers, con
selleres, diputats, diputades, autoritats, amics i amigues, 
per començar, vull donar les gràcies per la concessió 
de la medalla que m’heu atorgat. És una medalla de to
tes aquelles persones que al llarg de tots aquests anys 
hem treballat juntes, colze a colze, per millorar les con
dicions de vida de les persones, per millorar els barris 
i per transformar la ciutat. La meva felicitació a l’An
na Veiga, que ha tingut un paper molt important en el 
camp de la reproducció assistida, i a la Carme Rusca
lleda, que ha fet de la restauració un art. Vull també 
agrair al meu marit, als meus fills, a la meva filla i a to
ta la família el suport que m’han donat al llarg de tants 
anys; sempre han estat al meu costat i m’han ajudat a 
tirar endavant tot allò en què he cregut.

Vaig néixer el 6 del VI de 1936, a Barcelona, en un 
barri que encara avui conserva algun racó de poble, 
el barri de la Sagrera, un barri que en aquells moments 
estava situat a la perifèria de la ciutat, un barri on la 
ciutat perdia el seu nom. El meu avi havia estat metge 
al barri, i el meu pare també. Moltes vegades havien 
de deixar sota el coixí del pacient els diners per a la 
medicació que necessitava. El meu barri era un terri
tori de contrastos, de gent que tenia possibilitats i de 
gent que tenia moltes i moltes dificultats.

Els meus pares van ésser la meva columna vertebral 
i em van retransmetre la fe, la justícia, la solidaritat, 
l’ajut als més febles, i també una gran estimació per 
Catalunya. Sóc filla d’un moment difícil, d’una situa
ció social i política molt complicada, d’una Espanya 
grisa, fruit de la Guerra Civil, una postguerra en blanc 
i negre, marcada per la fam i les desigualtats, d’aquests 
que es feien milionaris gràcies al règim i espremien 
com podien la classe treballadora. He viscut un fran
quisme repressor, marcat per la manca de llibertats en 
una Catalunya aixafada per la bota del triomfador. 

L’arribada de la democràcia introdueix els colors de 
l’arc de Sant Martí en una societat que havia estat 
fins aquells moments, com a molt, bicolor. És a par
tir d’aquesta policromia que s’obren en els àmbits so
cial i polític molts camins per a anar treballant el que 
avui anomenem «l’estat del benestar». Aquests darrers 
anys, la crisi ha significat la pèrdua d’algun d’aquests 
colors, la crisi ha irromput d’una manera global i ha 
significat un pas enrere en l’estat del benestar. És una 
crisi social que ens porta atur, precarietat laboral, des
nonaments i, fins i tot, por. És també una crisi ètica i 
de valors.

Ara us voldria parlar de la primera experiència soci
al en què m’adono –ja n’han parlat– de quin paper pot 
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jugar la dona a la societat. Començo els anys cinquan
ta en un suburbi de la ciutat, concretament a Can Tu
nis; hi anava els diumenges a la tarda. Però va ésser 
en aquells moments que vaig començar a reflexionar 
sobre la injustícia social i vaig creure que havia de 
fer alguna cosa per a millorar les condicions de  vida 
d’aquelles persones. Vaig pensar que la beneficència 
no era suficient per a millorar aquella situació. Va és
ser la meva primera experiència a veure la misèria, la 
malaltia.

L’any 54 entro a la universitat. La universitat era dels 
homes i d’una classe social determinada i benestant; 
quasi ningú no procedia dels instituts. No hi havia cap 
dona al meu barri que pogués arribar a la universitat, 
hi havia una discriminació de la dona en totes les ca
pes de la societat, molt poques dones de la meva edat 
han pogut accedir a càrrecs directius.

Vaig continuar fent la meva tasca de voluntariat en 
una escola de la Protección de Menores que estava re
gida per unes religioses. Era una escola on hi havia 
infància desestructurada, filles de mares prostitutes i 
filles de mares solteres. Per a mi va significar un so
trac important veure de prop com la pobresa també 
afectava la infància i les dones joves, i això em va fer 
pensar molt. Em va fer pensar que un país que no in
verteix en els infants és un país miop, és un país que 
condemna el seu futur.

L’anòmia que la ciutadania havia patit fins als voltants 
de l’any 54 comença ja llavors a donar un electroence
falograma de vida. Les persones que estudien a la uni
versitat s’adonen que el sindicat oficial, el SEU, no és 
el que volen i creen el Sindicat Democràtic. En aquest 
moment Barcelona bull, encara que siguin minories; 
la gent jove comença a ésser conscient de la manca de 
llibertat. El fenomen migratori ja és un fet; els afores 
de Barcelona s’omplen de barraques, de barris sense 
equipaments, sense llum, sense asfaltar, barris inha
bitables. Això ja no es pot solucionar d’una manera in
dividual i no es pot fer només amb bona voluntat.

Però en aquell moment hi ha un fet important per a 
mi: el Concili Vaticà II, que significa una alenada d’ai
re fresc en la meva vida de fe. Per fi vaig trobar la mis
sió i el programa; vaig pensar que havia de lluitar al 
costat dels que estaven compromesos per aconseguir 
la justícia, la llibertat i la igualtat, sense oblidar mai 
ni la meva identitat ni la meva llengua.

Connecto amb el PSUC i començo a treballar de va
lent en diferents moviments, amb el que avui anome
nem «tercer sector»: associacions de veïns, de dones, 
de pares, clubs culturals i esportius, Església... Va ser 
una època de gran activisme, de gran treball volun
tari, de la família, de moments cristians. Van seguir 
temps de preparació per a la democràcia: l’Assemblea 
de Catalunya, altres moviments socials... Tot aquell 
alè nou que envaïa Catalunya, calia que arribés a tots 
els racons. La nostra casa del barri de Sant Andreu 
es converteix en el centre del PSUC del barri, centre 
d’operacions d’elaboració de fulls de mà, de reunions 
clandestines, de cursets de marxisme, punt de trobada 
per a enganxar cartells. El centre logístic, fins i tot, de 
les elec cions de 1977, per manca de local i de diners, 
va ésser el despatx del meu home. Us asseguro que co

nec la qualitat de totes les parets dels carrers de Sant 
Andreu i quina és la millor per a enganxarhi cartells.

Arriba per fi el 15 de juny de 1977, amb les eleccions 
generals, l’elaboració de la Constitució, i comença una 
nova etapa el 3 d’abril de 1979, amb les eleccions mu
nicipals, l’inici dels primers ajuntaments democràtics. 
Surto escollida regidora de l’Ajuntament de Barcelo
na, però intento no perdre mai el sentit de la missió i el 
programa. Quasi tot està per fer, es comença quasi de 
zero, és un panorama bastant desolador, però la meva 
resposta sempre és la mateixa: la defensa dels més fe
bles.

Durant setze anys vaig estar a l’Ajuntament de Bar
celona, em vaig fer un equip, i vaig voler que aquest 
equip tingués una visió global de ciutat. Vam atendre 
els més febles, vam procurar promoure els més desfa
vo rits i vam intentar fer dels equipaments municipals 
les cases per a la ciutadania.

Per casualitats de la vida, em diuen de formar part del 
Concili Provincial Tarraconense, i és allà on conec 
aleshores l’arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Car
les. Uns mesos més tard, em fa la proposta d’assumir la 
direcció de Càritas Barcelona, on m’estic sis anys. Més 
tard assumeixo també la direcció de Càritas en l’àmbit 
d’Espanya.

Una de les situacions més complexes que vaig viure a 
Càritas va ésser el fenomen migratori –aquí hi ha la 
Irene Rigau, amb qui ho vam patir prou. La situació 
dels sense papers, la Llei d’estrangeria, les tancades a la 
parròquia del Pi, a la catedral, en són un bon exemple.

Un dels xocs més grans de la meva vida professional 
va ésser veure determinades situacions personals i so
cials que passaven a Barcelona, estar al costat dels més 
febles, dels més desfavorits, dels que estaven al costat 
quasi del precipici, dels que estaven a les clavegueres 
de la nostra ciutat de Barcelona. Moltes vegades pen
so que les lleis no estan pensades per a determinades 
situacions d’aquestes persones. Per tant, hem de mi
llorar les lleis per als col·lectius més vulnerables. Això 
crec que encara ara és un repte que hem d’aconseguir.

En un moment en què l’economia s’imposa a la políti
ca, en un moment en què cal que es recuperin els va
lors i l’ètica, la nostra finalitat ha d’ésser que tothom 
pugui tenir les mateixes oportunitats i no hi hagi per
sones excloses al món. No es tracta només de pal·liar 
les necessitats bàsiques de les persones més pobres, 
sinó també de lluitar contra les desigualtats i les injus
tícies que causen aquestes desigualtats. No hem de fer 
beneficència, hem de fer promoció.

Tot i aquestes situacions complexes, he de dir que 
sempre m’ha mogut la utopia per a millorar les coses. 
Sobretot hem de tenir utopia, hem de tenir esperança. 
És molt important transmetre valors. Els valors són 
un puntal fonamental per a ésser persones, per a ésser 
persones solidàries i per a respectarnos. Podem tenir 
idees diferents, i segur que és bo tenir pensaments no 
coincidents, però no per això hem de deixar que les 
persones i les ciutats no avancin. Tota la meva vida 
he volgut posar el meu gra de sorra per a millorar la 
vida de les persones. Continuo, encara que sóc gran, 
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col·laborant amb diferents entitats i fundacions per in
tentar fer un món millor i just.

Finalment, voldria dir que tots els catalans i catalanes, 
tant els de naixement com els d’adopció, conjunta
ment amb les institucions, hem de treballar plegats per 
aconseguir una Catalunya on dones, homes, infants, 
joves i gent gran puguin tenir el seu lloc en la societat.

I no voldria acabar sense dir unes paraules del poeta 
Salvador Espriu: «Ara digueu: “Nosaltres escoltem / 
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.” / Ara di
gueu: “Ens mantindrem fidels / per sempre més al ser
vei d’aquest poble.”»

Moltes gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presentadora (veu en off)

Per la seva contribució a fer de Catalunya una potèn
cia de primer ordre en l’àmbit de la gastronomia i per 
la defensa mediàtica que fa dels avantatges de la cuina 
mediterrània tradicional i de les pràctiques de nutrició 
saludables, la presidenta del Parlament de Catalunya 
lliura la Medalla d’Honor del Parlament de Catalu
nya, en la categoria d’or, a la senyora Carme Rusca
lleda i Serra.

(Aplaudiments.)

La senyora Carme Ruscalleda i Serra ens adreça unes 
paraules.

Carme Ruscalleda i Serra

Bé, ja podeu comptar tots que, realment, és molt emo
cionant. És molt emocionant trobarme al Parlament 
de Catalunya per una medalla, doncs, tan important, 
al costat d’unes dones tan admirades. I penso que m’hi 
ha portat la sort. Jo em considero una persona afortu
nada: la sort m’acompanya, i jo no paro de treballarla, 
aquesta sort. Penso que m’he topat amb un treball que 
és més que treball, és un treball amb què creixes d’una 
manera personal, d’una manera professional, i que et 
projecta.

Però, a aquesta sort i arribar al Parlament, hi he arribat 
de bracet d’un company que és el meu home, que és en 
Toni Balam, que és el marit, que és amic, que és confi
dent, que és amant i que és un despietat crític. Amb en 
Toni Balam vàrem obrir, aquest any fa vinticinc anys 
ja, el Sant Pau. Érem uns joves emprenedors –alesho
res teníem trentacinc anys–, teníem ja vint anys d’ex
periència en el món laboral, i el que ens va donar l’em
penta, el que ens va donar la força és que sabíem que 
teníem a les mans idees de qualitat i  sabíem que ens 
enfrontaríem a creuar un desert, un desert molt sec, un 
desert molt àrid, un desert d’una economia molt min
sa, però hi vàrem apostar de ferm.

Evidentment que comptem amb un pou d’inspiracions, 
un pou que no és sec. I aquest pou d’inspiracions és 
Sant Pol de Mar; fem moltes coses a la santpolen
ca. Sant Pol de Mar és un poble que té caràcter, és un 
poble que sempre ha estat un poble d’artistes, de gent 

que es comunica, de gent que té idees, de gent que no 
només té idees, sinó que les posa en marxa.

Comptem també amb una ombrel·la que és un aixopluc, 
un aixopluc familiar, el que deia l’Elisenda: aquesta fa
mília incondicional, una família que naturalment ens 
ha connectat aquesta cultura de l’esforç que deia ara fa 
uns moments la Núria. Tots dos som fills, tant en To
ni com jo, d’una família que va creure en el valor del 
treball, en el valor d’aquell treball que projectava per 
prosperar.

I comptem també amb una suma de col·laboradors que 
han esdevingut amics, o d’uns amics que han arribat a 
ser col·laboradors.

Però avui dia les escoles de comerç mercantil, les es
coles empresarials modernes, ens expliquen que per a 
triomfar s’ha de tenir ADN. I jo penso que la nostra 
empresa, la nostra casa té ADN. Té un ADN català 
que arrenca de molt lluny; ve de molt lluny, aquest es
til català, aquesta manera de saber barrejar, de saber 
amanir, de saber perfumar. Catalunya, al segle XIV, 
quan tenia poder econòmic i polític, ja era una potèn
cia en cuina. A veure, ens ho discutim amb els fran
cesos, però Francesc d’Eiximenis deia que la forqueta 
era un invent català, perquè demostrava unes maneres 
molt refinades a taula. Però no només això: un dels lli
bres més antics de cuina, europeus, és català; aquí ja 
apuntàvem maneres.

També hi ha un Maresme, hi ha un Maresme que ens 
abriga, un Maresme que ens subministra, un Maresme 
allargassat, amb una platja al davant, amb uns ports, 
amb unes hortes al darrere i amb unes muntanyes, que 
també ens ho posa fàcil.

Hi ha també innovació, cal també cuidar la innovació. 
Un no ha d’estar, doncs, tranquil, «ja en tinc prou». 
No, no en tenim mai prou, s’hi ha de posar estudi i, 
fins i tot, s’ha d’acostar al món científic. Avui dia la 
ciència ens explica el perquè de la cuina; en aquelles 
coses que fem per intuïció, ens explica el perquè d’una 
emulsió, què passa amb la temperatura d’una cocció.

Tota aquesta intuïció s’ha de traslladar i penso que 
s’ha de treballar amb una confiança cap a aquell equip 
que ho fa possible, cap a una capacitat de treball, cap 
a una organització que ens ha fet arribar, doncs, fins a 
Tòquio, portanthi aquesta cuina maresmenca, aquesta 
cuina catalana, a una ciutat, jo penso, de les més gur
mets del món, una ciutat que pot oferir molt més que 
una relaxing cup of café con leche. (Rialles.) A més a 
més, ens ha fet arribar també a Barcelona, una ciutat 
competitiva, una ciutat amb un gran estol de restau
rants, on hem arribat de la mà del nostre fill.

Treballem amb voluntat, treballem amb perseveran
ça, treballem per dedicarhi el temps que calgui. El 
«bé, vaja, ja està bé» no ens hi cap.

Naturalment que sempre hem apostat per la naturale
sa, hem apostat per aquell producte estacional, hem 
apostat per celebrar aquelles festivitats a taula que 
mostren el caràcter, que mostren la nostra tradició. 
Hem treballat aquest producte de quilòmetre zero i el 
defensem, i sabem que és un motor econòmic no no
més de comerç interior, sinó de comerç exterior.
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Però ens dediquem a la cuina del plaer, aquella cuina 
que potser és un pecat de luxúria, aquella cuina on els 
sentits i les emocions els hem de sentir i palpar, una cui
na que també defensa la salut. Perquè tenim una herèn
cia cultural que és molt rica en sabors però és molt sàvia 
també en salut. Per això no ens fa mandra fer pedago
gia, per això no ens fa mandra anar a una escola i ex
plicarho a la canalla o anar a una associació de pares.

El món sencer està al corrent del valor de la gastrono
mia de Catalunya. La cuina, avui, tots sabem que moti
va un viatge. Sense cap estatut, sense cap organització 
interna, el col·lectiu de cuiners d’aquest país hem creat 
una marca, i hem creat una marca que és .cat. No és 
una moda, no els estic pas parlant de moda –diuen que 
és moda allò que passa de moda–, ni és només un re
naixement. Heu de comptar que joves professionals de 
tot el món s’apropen a les nostres cases amb la il·lusió 
d’aprendre precisament aquest estil, aquesta manera de 
fer, aquestes inspiracions, aquesta manera de cuinar 
i de barrejar. Això vol dir que aquests joves tornaran 
a casa seva i faran mil coses a la catalana.

És imparable la projecció de la marca Catalunya, de 
la marca de cuina catalana. Som un reflex d’un llegat 
de molts restaurants que ens varen precedir, de restau
rants que realment han estat mirall i són mirall de ca
sa nostra, restaurants com l’Hispània, com Can Fabes, 
com El Bulli, com Can Roca i tants d’altres, que ens 
han donat corda i han fet que ens puguem expressar 
amb personalitat i amb llibertat.

Però el gran repte professional d’aquest país és moti
var tota la franja de restauració, tota la franja culinà
ria, tot el ventall –des dels entrepans, des del menú 
diari, des de la tradició, des de la carn a la brasa, des 
del menú més inspirat i més artístic–, perquè tots tre
ballem amb qualitat i honestedat. Llavors, aquest país 
encara seria més desitjat i més admirat.

Transmeto al Parlament de Catalunya, doncs, l’agraï
ment de tots els meus companys, que m’han trucat tots 
–me n’han trucat fins i tot molts que no coneixia– per 
agrair aquesta postura moderna de comptar també la 
cuina com a exponent cultural d’aquest país. Moltes 
gràcies per comptar amb nosaltres, moltes gràcies per 
comptar amb el Sant Pau, bona diada a tots, mercès.

(Forts aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Per la seva carrera científica en l’àmbit de la biomedici
na, i concretament en la reproducció assistida, el trac
tament de l’esterilitat i el desenvolupament embrionari, 
la presidenta del Parlament de Catalunya lliura la Me
dalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la cate
goria d’or, a la senyora Anna Veiga Lluch.

(Forts aplaudiments.)

La senyora Anna Veiga Lluch ens adreça unes paraules.

Anna Veiga Lluch

Molt honorable presidenta del Parlament, molt honora
ble president de la Generalitat, diputats i diputades, au
toritats, amics i família, l’any 1982 vam iniciar a l’Ins

titut Dexeus el nostre programa de fecundació in vitro. 
El dia 12 de juliol de 1984 va néixer la Victòria, i avui 
ja són més de dotze mil nens els que han nascut a l’Ins
titut Dexeus i més de 5 milions de nens nascuts arreu 
del món. Aquell dia es van obrir les portes a moltes pa
relles que a hores d’ara tenen l’opció de resoldre el seu 
problema de fertilitat gràcies a aquesta tècnica, avui 
d’aplicació rutinària, com ja s’ha dit, tant a la sanitat 
pública com a la privada d’arreu del món.

La fecundació in vitro ha evolucionat molt des d’ales
hores, amb un augment significatiu de la taxa d’emba
ràs. També ha canviat enormement la tipologia de les 
pacients que tractem, i en destaca sobretot que cada 
cop més es retarda el moment de la maternitat, amb els 
efectes que això comporta sobre la fertilitat de les do
nes.

Per altra banda, la fecundació in vitro ha contribuït a 
canviar els models de família, i són moltes les qües
tions ètiques que les tècniques de reproducció assisti
da aixequen i que han d’ésser debatudes i assumides o 
no per la societat.

En aquell moment vam ser capaços d’innovar, incor
porant una metodologia que tot just començava a do
nar resultats en altres laboratoris. Vull agrair la con
fiança que se’m va fer aleshores per part de l’equip 
Dexeus, quan jo era una jove biòloga acabada de lli
cenciar, amb moltes ganes però amb poca experiència. 
El treball en equip i, sobretot, l’entusiasme d’aquell 
equip van ésser clau per a aconseguir l’èxit i tirar en
davant el projecte. Era un equip jove, dirigit pel doctor 
Pere Barri, amb qui tinc el privilegi de treballar des de 
fa més de trenta anys.

Un dels aspectes de la meva professió que em dóna 
més satisfacció personal és el fet d’haver creat escola. 
No només hem format molts professionals a qui vam 
donar accés des del primer moment als nostres conei
xements i experiència, sinó que vam posar en marxa 
un màster en biologia de la reproducció amb la Uni
versitat Autònoma, avui ja en la seva setzena edició, 
destinat a donar la formació necessària a qui vulgui 
treballar en reproducció humana, tot això seguint les 
passes que ens va marcar el professor Egozcue.

L’any 2004 vaig tenir la sort de començar una nova 
aventura professional, aquesta vegada en el camp de 
la recerca. El doctor Juan Carlos Izpisúa em va donar 
l’oportunitat de participar en el projecte que va culmi
nar en la creació del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona, iniciativa promoguda per la Generalitat 
de Catalunya i avui capdavantera en recerca en cèl·lules 
mare pluripotents. Els avenços en aquest camp perme
ten l’estudi i, ara ja, el tractament mitjançant teràpia 
cel·lular de malalties degeneratives i altres malalties in
curables avui dia. Trasplantar cèl·lules aconseguides al 
laboratori que restaurin la funció que el malalt ha per
dut comença a ésser, ja avui dia, una realitat.

Entrar en el camp de la recerca bàsica ha representat 
per a mi un canvi d’escenari important, amb una me
todologia de treball diferent, però ha estat un repte en
grescador, i, una vegada més, la sensació és la d’estar 
innovant i, sobretot, treballant per millorar la qualitat 
de la vida de les persones.
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La situació econòmica actual fa perillar projectes com 
aquest, i convé activar els mecanismes necessaris per 
tal d’assegurarne la continuïtat. Un país en què es 
compromet o s’atura la recerca pateix un retrocés molt 
important i molt difícil de recuperar, i hem de tenir 
tots molt clar que la recerca constitueix un dels motors 
del progrés de la nostra societat.

Un altre vessant de la meva professió és la docència, 
com a professora de la Universitat Pompeu Fabra. Per 
a mi és un luxe poder tenir contacte amb els joves, i 
un repte motivarlos i intentar contagiarlos el meu en
tusiasme per allò que els ensenyo. Són temps difícils 
també per als joves, i hem de fer tot el que estigui en 
les nostres mans per ajudarlos a trobar el seu camí.

Em considero una persona privilegiada, perquè treba
llo en el que m’agrada i gaudeixo molt de la meva feina.

Molt honorable presidenta del Parlament, és un gran 
honor per a mi rebre la Medalla d’Or del Parlament 
del meu país, i vull felicitar la Núria Gispert i la Car
me Ruscalleda; és un plaer per a mi, avui, estar aquí 
amb vosaltres.

No sé si em mereixo aquest guardó, però en qualse
vol cas vull compartirlo amb tots els meus companys, 
amb els que treballo i amb els que he treballat abans, 
biòlegs i metges de l’Institut Dexeus, investigadors del 
CMRB. També vull compartirlo amb els amics i, so
bretot, amb la meva família, especialment amb la me
va mare, i també amb el meu fill Ian, que ha hagut de 
compartir la seva mare amb una feina molt absorbent. 
Sense tots ells no hauria arribat fins aquí.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, la presidenta del Parlament de Ca
talunya.

La presidenta (Núria de Gispert i Català)

President de la Generalitat, president Pujol, inspector 
general de l’Exèrcit, membres del Govern, vicepre
sidenta i vicepresident del Parlament, membres de la 
Mesa, diputades, diputats, president Rigol, president 
Benach, distingides autoritats, senyores, senyors, ami
gues i amics, els dono la benvinguda un any més al 
Palau del Parlament amb motiu de la celebració de la 
diada nacional de Catalunya, que és la nostra festa cí
vica de reivindicació, d’afirmació de la catalanitat plu
ral d’un país que és divers i, alhora, marcat per la co
hesió i per la convivència.

La diada ha esdevingut la manifestació festiva d’un 
poble que al llarg de la història ha viscut moments de 
caiguda i de persecució, que ha estat derrotat i que no 
ha tingut més remei que dedicarse a resistir per salvar 
els seus mots, la seva identitat i la seva existència, pe
rò que ara és proactiu en la recerca d’un millor futur. 
En aquestes circumstàncies, la realització personal i la 
realització col·lectiva es confonen; més que mai, com 
diria el poeta, el nostre poble i nosaltres som indes
triables. La diada nacional ens permet afirmar per a 

consum intern i davant el món que som un poble, ni 
idealitzat ni teòric, sinó ben real, i no som un poble 
qualsevol ni intercanviable, sinó un poble amb identi
tat i capaç de fer coses notòries.

Podem fer nostres, el dia d’avui, les paraules que el 
president Miquel Coll i Alentorn, president d’aquest 
Parlament des de l’any 1984 fins al 1988, deia ara fa 
quasi trenta anys: «No som un poble sense defectes, 
no som un poble model. Tenim molts defectes, i els 
hem de corregir; precisament perquè tenim conscièn
cia d’això els hem de corregir. Però no som un poble 
vulgar. Si fóssim un poble vulgar, ja us dic que faria 
segles que no existiríem, i existim i continuarem exis
tint. I tots tenim aquesta ferma voluntat de persistèn
cia i de continuar endavant i de superar qualsevol difi
cultat que pugui venir.»

Volem ser un poble lliure, format per dones i homes 
lliures. Està al nostre abast ésser una nació emprene
dora, que aposti per la creativitat i que sigui la suma 
de persones i institucions que conreïn el talent i que 
estiguin ben obertes a la innovació. Volem ser un país 
de qualitat i obert a la ciència, a la cultura, a la gent, 
que faci realitat aquella afirmació que molt sovint ens 
deia el president Pujol: «El nostre món és el món.»

Per això novament vinculem a la nostra diada nacional 
el lliurament de les medalles d’honor del Parlament, 
distinció amb la qual volem honorar l’excel·lència cívi
ca de persones i entitats que deixen petjada en el si de 
la nostra societat i que transmeten uns valors positius 
que mereixen ésser fomentats i difosos.

Felicitats i benvingudes, amb molt d’afecte, la Núria, 
la Carme i l’Anna, i gràcies per acceptar aquest gran 
honor. Mai no farem prou èmfasi en el talent, i a Ca
talunya n’hi ha molt, de talent. Permetinme que els 
expliqui una notícia recent, positiva, perquè és bo que 
aquells que tenim responsabilitats, cada un des de la 
que tingui, siguem capaços de donar missatges positius.

Fa pocs dies, el doctor Lluís Torner em participava la 
notícia d’un nou reconeixement internacional de l’Ins
titut de Ciències Fotòniques que ell dirigeix. En un 
rànquing d’excel·lència a nivell mundial en l’àmbit de 
la recerca en física i astronomia, l’institut hi ocupa el 
primer lloc des d’aquest mes d’agost, i dues instituci
ons catalanes més es troben entre les vint primeres del 
món.

Notícies excel·lents com aquesta, tot i que no sempre 
tenen el ressò que mereixen, ens permeten insistir en 
un fet sens dubte rellevant: malgrat la situació de crisi 
que hi ha, afortunadament tenim també molts àmbits 
d’excel·lència, d’èxit, d’expansió, dels quals ens hem de 
congratular, sobretot quan pertanyen a sectors estratè
gics, com és el del coneixement.

Enguany les protagonistes són tres dones rellevants, 
pel que han fet i fan i pel que representen. Són tres per
sones amb molt de talent. L’Elisenda Roca, a qui tam
bé vull agrair la seva aportació a l’acte, n’ha fet una 
molt bona glossa, que ha servit per a destacarne els 
mèrits innegables. Una única glossa, perquè són tres 
biografies molt diferents que tenen, però, un mateix fil 
conductor i, sobretot, atresoren un testimoni vital, pro
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fessional i cívic ben lloable i una projecció pública que 
fa que hagin estat pioneres en el seu àmbit d’actuació.

Són unes trajectòries molt vàlides, representatives, 
molt marcades per l’arrelament social, per l’activisme, 
per la convicció, pel coratge, per l’esforç. No es fa di
fícil copsar en totes tres la confiança i l’entusiasme en 
tot el que han fet i són, en el seu projecte de vida, i una 
voluntat d’implicarse en els afers col·lectius i d’incidir 
en el benestar dels que ens envolten.

De la Carme Ruscalleda en podem ressaltar l’exper
tesa de l’ofici, la transmissió d’uns coneixements i 
d’una estimació a la cuina, arrelada a Sant Pol de Mar 
i universal alhora. Els vinticinc anys del Restaurant 
Sant Pau són tota una història d’èxit personal i del seu 
equip. Ha estat descrita com una cuinera excepcional, 
disciplinada, rigorosa i sensible, que es preocupa pel 
nostre futur alimentari. Per ella, la cuina és art, comu
nicació i cultura, i amb aquests plantejaments ha tras
passat les nostres fronteres, ha dut Catalunya al món i 
ha rebut tota mena de reconeixements internacionals.

Referirse a la biòloga Anna Veiga és parlar d’una ci
entífica que ha viscut en una primeríssima línia l’evo
lució de les tècniques de reproducció assistida i que 
ha contribuït als avenços de la biomedicina amb tots 
els seus potencials i amb tots els seus reptes ètics. És 
parlar també del primer bebè proveta nascut a l’Estat 
espanyol, la Victòria Anna, de qui s’ha dit que l’An
na Veiga és la mare científica. És, en definitiva, par
lar d’una trajectòria professional al servei del miracle 
de la vida, que l’ha fet una persona mediàtica i assu
mir múltiples tasques i responsabilitats, entre les quals 
vull destacar la presidència de la Societat Europea de 
Reproducció Humana i Embriologia.

Pel que fa a la Núria Gispert..., ens diem igual però 
no som parentes; això, per als que no ho saben, val la 
pena dirho. (Rialles.) I ho dic perquè, just quan des 
del Parlament vam fer públic que atorgaríem les tres 
medalles, vaig rebre –ara que s’envien SMS i What
sApp– de seguida un missatge en què em felicitaven 
perquè jo m’havia donat la medalla. I vaig dir: «No, 
no, no. És que no és així!» I llavors van dir: «És veri
tat, no...» Però això va passar.

Pel que fa a la Núria, la seva llarga i fecunda trajectò
ria d’implicació i de compromís social s’ha desenvolu
pat en la política local, en el moviment veïnal al barri 
barceloní de Sant Andreu i en el treball quotidià amb 
persones i famílies desfavorides, assumint tasques di
rectives a Càritas i participant en diverses entitats del 
sector social. En tots aquests àmbits ha sabut conjugar 
els verbs «compartir» i «ajudar», atenent la crida de la 
fraternitat. Des del barri, a peu de carrer, en les nos
tres relacions veïnals, podem contribuir a l’assoliment 
de fites més globals, un entorn més habitable, un món 
més just, una humanitat rescatada de la misèria i del 
mal. És un dret i un deure de ciutadania que la Núria 
Gispert ha sentit d’una manera significativa.

No es podrien entendre les seves biografies sense dosis 
generoses de sensibilitat, d’inconformisme i de corat
ge, apostant per la vida i per la qualitat de vida en totes 
les seves facetes. Hem de tenir ben clar que han con
tribuït a millorar el nostre present col·lectiu. Han treba

llat per la felicitat dels altres, que no sempre comporta 
o reclama la satisfacció de necessitats materials.

Un altre valor que destacaria de totes tres és la impor
tància del treball en equip, i també la seva capacitat 
de lideratge. El seu èxit no s’acabaria d’explicar sense 
l’existència d’un equip i sense l’assistència i el suport 
de persones del seu entorn.

Totes tres han parlat de les respectives famílies, dels 
pares, de la parella, dels fills. Totes tres han dit que 
per a elles la família havia estat un puntal en les seves 
feines, en la seva vocació.

Totes tres heu parlat de valors, i heu dit que avui hi ha 
una certa crisi de valors. Però quan avui us he sentit he 
pensat que la crisi avui està arraconada. Els valors que 
vosaltres heu expressat en el vostre discurs i que heu 
explicat d’acord amb les vostres vivències són aquells 
valors que avui reclamo i es reclamen per a tota la gent 
nostra. Moltes, moltíssimes gràcies per la vostra expe
riència, per les vostres vivències i per la vostra manera 
de fer.

Afortunadament, moltes més persones d’arreu del país 
es poden veure i s’han de veure representades per la 
Núria, per la Carme i per l’Anna, molts homes i moltes 
dones que en la seva activitat professional i cívica, en 
el seu voluntariat o en les seves relacions privades han 
optat per estimar i comprendre els altres, una opció 
que teixeix lligams de concòrdia i de convivència, tan
tes i tantes persones que en la quotidianitat fan reali
tat aquella aspiració tan bàsica, però no sempre garan
tida, de viure i conviure, que és sens dubte el millor 
programa per a tots, per a cadascun de nosaltres, per 
al conjunt del país.

Avui reconeixem tres dones i els seus valors posats a 
la pràctica en tres àmbits on Catalunya s’ha distingit i 
ha lluitat per sobresortir: la ciència, la cuina i la soli
daritat. A totes tres, moltes, moltes gràcies per la vos
tra passió, el vostre inconformisme i la vostra vocació.

I acabo. Amigues i amics, Catalunya té reptes socials 
i nacionals innegables. Som on som, som qui som, i en 
les circumstàncies actuals, tal com diu el nostre presi
dent, no volem fer una passa enrere, sinó conjurarnos 
i mobilitzarnos per un futur millor. Volem fer caure 
espigues d’or en tots els àmbits de la vida quotidiana: 
l’economia, la societat, la cultura, el lleure. Ens hem 
de sentir sempre còmodes en el nostre tarannà positiu. 
Res ni ningú no ens pot despistar del nostre afany per 
construir un país per a tothom, sense apriorismes, sen
se renúncies, sense fites inassolibles que puguin crear 
frustració, confiadament i generant confiança, pacífi
cament i transmetent pau, democràticament i vivint 
diàriament la democràcia.

Per això són tan adients aquells versos de Miquel 
Martí i Pol: «No vull encomanar recels. Només / pro
clamo la certesa d’un camí / i una ja insubornable vo
luntat / de caminar.» Certament, tenim un camí, que 
no és del tot planer, però que sens dubte és el nostre 
camí, el que volem fer, el que tenim el dret de fer, amb 
perseverança, amb voluntat integradora, amb tarannà 
escrupolosament democràtic.
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Amigues i amics, demà tornarem a viure una dia
da històrica, i estic convençuda que novament serà la 
celebració cívica i festiva d’una Catalunya en peus, 
que es mobilitza per un millor futur social i nacional 
i que manifesta als quatre vents la majoria d’edat d’un 
poble que es planteja horitzons de plenitud.

Els desitjo a totes i tots vostès una molt bona diada 
nacional.

Visca Catalunya!

(Forts aplaudiments.)

Demano al president de la Generalitat que ens faci 
unes paraules de cloenda d’aquest acte.

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Bé, senyora presidenta del Parlament de Catalunya, 
autoritats, Núria Gispert, Carme Ruscalleda, Anna 
Veiga i totes les vostres famílies que estan presents 
aquí, senyores i senyors, en primer lloc, espero que la 
irrupció –breu– d’un home (rialles) en el faristol no 
causi cap impacte especial ni cap sorpresa, i, per des
comptat, procuraré destorbarlos el menys possible, 
per a no trencar el bon fil conductor que fins ara ha 
tingut aquest acte.

D’altra banda, vostès ja entenen que no em correspon 
a mi, doncs, un protagonisme especial en aquest acte 
del Parlament de Catalunya, sinó simplement acompa
nyarvos, com faig cada any, podervos adreçar unes 
breus paraules i, sobretot, en aquesta ocasió, com que 
això es fa coincidir sempre amb l’entorn de la diada, 
la vigília de la diada, desitjar –ja ho dic des del primer 
moment– a tothom una molt bona diada nacional.

Val a dir que ahir vam tenir ocasió, doncs, d’encetar 
aquests actes de la diada d’una manera molt lluïda, 
amb la inauguració del Born, del Centre Cultural, des
prés de molts anys de feina, de discussions, de debats, 
etcètera; una feliç realitat que podrem ensenyar a ca
sa nostra i que podrem ensenyar a tot el món. I l’acte 
d’avui del Parlament, aquesta arrencada potent de la 
diada, que serà encara més forta a partir de demà, òb
viament, doncs, jo crec que ajuda precisament a aga
far aquest bon to i aquest bon ritme i que passin coses 
significatives a l’entorn de la nostra diada nacional.

Crec que és un encert del Parlament –ho és cada any, 
per descomptat, però aquest any també d’una ma
nera especial– haver decidit premiar tres persones, 
tres dones, distingir tres dones com les que avui ens 
acompanyen, perquè a través d’aquestes tres persones, 
d’aquestes tres dones, es distingeix el talent, el talent 
femení i el talent femení català.

Dic això perquè ara fa pocs mesos des del Govern de 
Catalunya vàrem tenir ocasió també de distingir du
es dones molt prominents en l’escena internacional. 
Una exprimera ministra de Noruega, la Gro Harlem 
Brundtland, que a més a més ha destacat els últims 
temps per una lluita molt contundent i, a més a més, 
molt eficaç, en molts temes diferents, però d’una ma
nera molt clara en l’àmbit de la sostenibilitat i del me
di ambient. També vàrem distingir una altra dona, 
molt jove, molt joveneta –em sembla que té quinze o 

setze anys, aproximadament–, que és la Malala You
safzai, una noia, com sabeu, paquistanesa. Aquestes 
dues persones, aquestes dues dones, també de talent, 
de molta projecció internacional, doncs, varen ésser 
distingides amb el Premi Internacional Catalunya.

En el cas de la Malala, sabeu que és una persona que 
ha sofert en les seves pròpies carns allò que abans la 
Núria Gispert ens deia que passava en altres èpoques 
que ella va viure. La Malala, com sabeu molt bé, va 
patir fins i tot un atemptat, i està molt implicada en el 
conjunt del món perquè tots els nois i totes les noies, 
els nens i les nenes, puguin tenir dret a l’educació; allò 
que fa unes quantes dècades a casa nostra no passava 
i que ara sí que passa, afortunadament.

Bé, però en aquest cas premiem, distingim talent fe
mení, però català. En tenim, i en tenim molt. I val la 
pena no només destacarho, sinó projectarho, que se 
sàpiga, que es noti i que qualli, tot això junt.

Repassant una mica..., jo no ho faré, perquè s’ha fet 
abans, no?, però fixeuvos que avui la incidència es fa 
clarament en l’àmbit de la ciència, de la cultura i de la 
justícia social, en els tres camps junts: ciència, cultura 
i justícia social. Diguemho d’una altra manera: podrí
em parlar que es distingeixen aquestes tres persones 
en el camp d’una societat, d’una Catalunya avançada 
científicament –abans ho comentàvem amb la doctora 
Veiga, just abans d’entrar aquí–, d’una Catalunya i una 
societat creativa en el camp de la cultura –i la cuina i 
la gastronomia són, efectivament, una part de la nos
tra cultura, de la nostra manera d’ésser i de la nostra 
manera de fer– i en el camp de la solidaritat, del com
promís, de la justícia social. Per tant, tres camps on 
Catalunya, d’una manera o d’una altra, podem dir que 
cada vegada excel·leix més. I aquí tenim tres persones 
que ajuden que el país excel·leixi en aquestes tres dis
ciplines que marquen també la qualitat de qualsevol 
societat: ciència, cultura, justícia social.

Segona cosa que us volia dir també molt breument, al 
fil d’alguna conversa que teníem en arribar aquí: en 
una sola generació, en aquests tres camps, Catalunya 
ha fet allò que han fet molts altres països d’Europa en 
més d’una generació, en dues o en tres, en aquests tres 
camps.

En el camp de la ciència és evidentíssim, perquè ni 
tan sols fa una generació, només mitja generació en
rere, érem relativament insignificants, tot i que teníem 
exemples individuals molt notables. Avui, en el camp 
científic i de la recerca, Catalunya està en el mapa i 
està ben situada. Fa molt pocs dies, uns empresaris ca
talans entorn de l’associació Femcat –que coneixeu, 
perquè molt sovint han col·laborat amb el Parlament 
de Catalunya– m’explicaven una recent experiència a 
Baviera –l’Alemanya més desenvolupada, també des 
d’un punt de vista científic, de la recerca, dels labora
toris, de les universitats, etcètera–: m’explicaven que 
en aquest viatge van contrastar les experiències en 
matèria científica i de recerca entre Catalunya i Bavie
ra, i, encara que no estem en aquell nivell, ja estem en 
aquella divisió; no tan amunt com ells, però juguem a 
la mateixa divisió. Fa deu anys, només deu anys –i ai
xò el conseller MasColell ho sap millor que ningú–, 
no era així.
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En el camp de la creativitat, malgrat que patim una 
situació, en aquest moment, en l’àmbit cultural, de 
moltes restriccions –com una mica en tot, també en el 
camp de la recerca–, malgrat això fixeuvos que Cata
lunya també excel·leix des del punt de vista de la seva 
creativitat, en moltes disciplines i, no cal dirho, en el 
camp de la cuina i de la gastronomia, on un país de
mogràficament limitat com el nostre s’ha situat a dalt 
de tot del món; i a dalt de tot del món no només per 
un restaurant, que també, o no només per uns cuiners, 
que també, sinó per un conjunt, com deia la Carme 
Ruscalleda, per una massa crítica que en aquest mo
ment ja tenim, que ens fa ésser referència no només a 
Tòquio, sinó a tot arreu –a tot arreu. I això, doncs, va 
en la línia directa d’aquesta capacitat creativa del país.

I en el camp de la justícia social, on potser les coses 
no les podríem explicar de la mateixa manera, perquè 
potser en aquest camp el salt ha sigut més progressiu, 
fixeuvos que si ho comparem amb una generació en
rere, només una generació, el canvi que ha fet Catalu
nya és un canvi espectacular. Ara això no ens ho deixa 
veure el tema dels ajustaments, de les retallades, que 
el pastís s’ha fet més petit, que no hi ha tants recur
sos... Tot això, que és el debat ordinari, del dia a dia en 
aquest Parlament, sense anar més lluny, tot això ara no 
ens deixa veure fins a quin punt, amb aquesta major 
perspectiva, en una sola generació Catalunya ha fet un 
tomb espectacular des del punt de vista del seu estat 
del benestar, en totes les disciplines.

Efectivament, hem reculat algunes passes en aquest 
àmbit, i ho deia també la Núria Gispert. Però aquesta 
no és una reculada definitiva, perquè la base que te
nim és una base infinitament superior al moment en 
què el president Pujol va començar a governar, l’any 
1980. En una sola generació, aquest país –i ho ha fet 
molta gent diferent, governs diferents, sensibilitats di
ferents, institucions diferents, entitats diferents i per
sones de tota índole–, des del punt de vista del seu es
tat del benestar i del seu sentit de justícia social i de 
solidaritat, és un país que també destaca en molts sen
tits. Amb amenaces, òbviament, amb moltes dificul
tats, amb els ajustaments, amb les retallades, tot el que 
vulgueu, però el tomb ha estat espectacular.

I la darrera cosa que us volia dir: avui és fàcil parlar 
de talent; ho deia la presidenta del Parlament i és evi
dent. Veiem aquestes tres persones, les seves trajectò
ries, les seves realitzacions, i és fàcil parlar de talent. 
I és fàcil parlar, a més a més, de persones que juguen, 
doncs, una tripleta, en podríem dir, de luxe, una tri
pleta, allò, de primera divisió o, fins i tot, de Champi
ons. És fàcil parlar en aquest sentit, no? Però fixeuvos 
–i crec que n’hem tingut tres testimonis, no a través de 
les seves trajectòries, que coneixem, sinó a través dels 
seus testimonis avui, que vol dir dels seus parlaments 
i de les seves paraules– que al costat d’aquest talent, 
que és evident, hi ha alguns altres factors que han so
bresortit que probablement són tan importants com 
el talent i que segurament d’una manera o d’una altra 
avui també el Parlament de Catalunya premia, coses 
que jo he notat a través dels vostres parlaments, no?

Primer, energia positiva. Heu transmès una gran ener
gia positiva. I això en aquests moments fa molta fal

ta, persones que s’expressin amb confiança, obrint ho
ritzons, obrint clarors o clarianes, amb aquest sentit 
positiu, amb aquest positivisme, no?, això és molt im
portant. Perquè, en la mesura en què sou testimonis 
de trajectòries molt sòlides i molt destacables, també 
d’una manera o d’una altra sou referents, i totes les 
persones, com vosaltres i com moltes altres que tenim 
en aquest país, que es poden expressar amb aques
ta energia positiva, és bo que ho facin. Perquè parlar 
d’allò que no funciona o d’allò que no va bé o d’allò 
que ens atabala, ho fem cada dia, però expressarnos 
en aquest sentit, i sobretot vosaltres, que teniu credi
bilitat, no?, que teniu molta credibilitat, expressarvos 
amb aquesta energia positiva és molt important. Això 
no té gaire a veure amb el talent; és una característi
ca personal, d’aquestes persones, i afortunadament de 
moltes altres, no?

Generositat. Quan se us sent parlar i expliqueu les 
vostres pròpies trajectòries, es veu que són trajectòries 
que estan exactament contraposades a l’egoisme; hi ha 
molta generositat. Molta generositat vol dir que hi 
ha moltes hores posades, molta entrega, molta capa
citat de bolcarse sobre els altres sense pràcticament 
límits; potser fins i tot a càrrec de determinades inco
moditats familiars, personals... Segur que a més a més 
heu estat, sou persones molt generoses amb el vostre 
temps, generoses en el sentit que el dediqueu a moltes 
altres persones. I suposo –això no ho heu dit, però ho 
suposo– que, com tots aquells que dediquen temps a 
les altres persones, d’això també en traieu no només 
una lliçó personal, sinó també una recompensa molt 
gran; que no són recompenses materials, però que se
gurament són les recompenses que queden més, que 
quallen més i que deixen més pòsit, que deixen més 
petja, no? Per tant, una entrega sense límits.

I, finalment, molta senzillesa. Jo us agraeixo que els 
vostres testimonis, des de l’excel·lència i des del talent, 
estiguin acompanyats per aquest tarannà tan senzill, 
tan planer, si m’ho permeteu, que permet que la resta 
de persones que es poden, d’una manera o d’una altra, 
emmirallar en vosaltres o il·luminar amb vosaltres ve
gin que el talent o l’excel·lència no estan renyits pre
cisament amb aquesta senzillesa, que és una manera 
molt més directa i molt més eficaç d’arribar als caps, 
però també, sobretot, als cors de les persones.

I pràcticament res més. Només vull deixar una  petita 
imatge final, no?, en aquest acte –i torno a felicitar el 
Parlament de Catalunya per la iniciativa d’aquest any i 
per l’encert d’aquests guardons. La Catalunya que vo
lem construir entre tots –crec que puc interpretar el 
sentit més o menys general, més enllà de les diferèn
cies programàtiques i ideològiques– és la Catalunya 
que representa el talent i els valors personals de Núria 
Gispert, Carme Ruscalleda i Anna Veiga. Crec que si 
ens imaginem la Catalunya que volem, recollint aques
tes trajectòries i aquesta manera de fer, que també és la 
manera d’ésser, doncs, aquí tenim tres exemples vius 
de la Catalunya que entre tots volem construir. Segu
rament no hem arribat al nivell que vosaltres represen
teu en molts sentits, no?, però, en la mesura en què sou 
un bon exemple i una bona guia, tots plegats us po
dem també agrair no només la trajectò ria, sinó també 
que us poseu a disposició del conjunt del país perquè 
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aquestes trajectòries vagin quallant i vagin servint de 
mostra i d’exemple.

Moltíssimes gràcies i moltes, moltes felicitats amb 
motiu de la diada nacional de Catalunya.

(Forts aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Clourà l’acte el Cor Vivaldi  Petits Cantors de Cata
lunya, que sota la direcció d’Òscar Boada interpretarà 
tres peces dedicades a les tres guardonades.

(Forts aplaudiments.)

Senyores, senyors, Els segadors, himne nacional de 
Catalunya. 

(El públic, dempeus, escolta Els segadors. Forts aplau-
diments.)


