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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.

Lliurament
de la Medalla d’Honor del Parlament, 
en la categoria d’or, a Josep Carreras i Coll

La Mesa del Parlament de Catalunya, per unanimitat, 
va acordar d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or, al senyor Josep Car
reras i Coll, en atenció a la seva rellevant carrera artís
tica, i també a l’acció cívica de profund impacte so cial 
duta a terme mitjançant la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia, que va crear fa un quart de segle. 
Amb el conreu del seu talent i amb el seu testimoni 
vital, el senyor Josep Carreras projecta universalment 
els valors de l’esforç, de l’excel·lència i de la solidaritat.

És per aquest motiu que iniciarem l’acte amb dues glos
ses de la figura del senyor Josep Carreras i Coll. En 
primer lloc, té la paraula el senyor Ciril Rozman, pro
fessor emèrit de la Universitat de Barcelona i exvice
president i patró d’honor de la Fundació Josep Carreras.

Ciril Rozman (professor emèrit de la Universitat 
de Barcelona i exvicepresident i patró 
d’honor de la Fundació Josep Carreras)

Molt honorable senyora Núria de Gispert, presidenta 
del Parlament, molt honorable senyor Artur Mas, pre
sident de la Generalitat de Catalunya, admirat i molt 
estimat amic senyor Josep Carreras, senyores i senyors, 
agraeixo profundament el privilegi que se m’ha ator
gat de poder glossar, en la solemnitat de l’acte d’avui, 
els mèrits socials del guardonat i, més en concret, la 
seva tasca en la lluita contra la leucèmia.

En pocs minuts és difícil de resumir més de vinti
cinc anys d’activitats reflectides en un gran ressò auto
nòmic, estatal i internacional. Després de la seva recu
peració, el guardonat d’avui va crear, el 14 de juliol de 
1988, la Fundació Internacional Josep Carreras contra 
la Leucèmia, com a testimoni de gratitud per l’afec
te i el suport que havia rebut durant la seva malaltia. 
A banda de la fundació mare, domiciliada a Barcelo
na, va crear més tard tres fundacions germanes als Es
tats Units d’Amèrica, a Suïssa i a Alemanya.

Amb l’objectiu maximalista de curar la leucèmia sem
pre i per a tothom, les principals activitats han estat 
les següents: 

Primera. Com una gran prioritat s’ha potenciat la re
cerca científica sobre els nous coneixements de la ma
laltia, i s’ha aportat amb aquesta finalitat més de 150 
milions d’euros.

Segona. L’any 1991 es va crear Redmo, registre de do
nants de moll d’os, per tal de facilitar el transplanta
ment tant per als pacients espanyols com estrangers 
que no disposin de donants compatibles en les seves 
famílies. 

Tercera. L’any 1996 es va establir el primer Banc Es
panyol de Cèl·lules de Cordó Umbilical, que poden 
contribuir a la curació d’algunes leucèmies, particu
larment infantils.

Quarta. El mateix any es va organitzar un important 
servei social. Amb la finalitat de fer més suportable 
el tractament als malalts i llurs famílies, la Fundació 
els ofereix habitatges gratuïts, situats a prop dels grans 
hospitals on reben l’atenció mèdica.

Cinquena. Al llarg de tota la història de la Funda
ció, nombrosos serveis d’hematologia han rebut ajuts 
per tal de modernitzar les seves instal·lacions i adap
tarles a les tècniques de tractament intensiu. La llista 
d’aquests serveis és molt extensa i comprèn nombro
ses institucions de Catalunya, de l’Estat espanyol, de 
moltes ciutats alemanyes i, fins i tot, d’alguna localitat 
menys coneguda, com Ljubljana, capital d’Eslovènia, 
el meu lloc natal.

I, finalment –sisena–, l’any 2010 es va crear, conjun
tament amb el Govern de Catalunya, l’Institut de Re
cerca Josep Carreras, que constitueix el primer centre 
europeu focalitzat exclusivament en les leucèmies i al
tres malalties malignes de la sang.

Però jo no desitjo acabar la meva intervenció sense 
destacar alguns aspectes humans del guardonat d’avui, 
i estic convençut que el meu judici no quedarà ofuscat 
pels meus sentiments de profunda amistat envers ell.

El senyor Carreras és, en primer lloc, una persona molt 
intel·ligent. Porta una agenda on queden registrats els 
seus compromisos per als propers cinc anys, però no 
deixa de sorprendre’m amb freqüència quan, sense con
sultarla, recorda amb exactitud la data d’un acte amb 
sis o vuit mesos d’anticipació. De tant en tant jo li faig 
la broma que una altra mostra de la seva intel·ligència és 
la seva total confiança en els meus criteris mèdics.

En segon lloc, en Josep Carreras destaca per la seva 
gran elegància i un exquisit tracte vers tothom, sense 
diferències d’escala social.

Finalment i per sobre de totes, cal destacar, entre les 
característiques humanes de Josep Carreras, la seva 
sensibilitat pel patiment dels altres, que el porta a una 
gran generositat. Un altre individu s’hauria pogut obli
dar de la resta de persones amb la malaltia que ell ha
via patit; en canvi, ell ha dut a terme, per mitjà de la 
Fundació, nombroses activitats a favor dels pacients 
leucèmics. La seva dedicació en aquest terreny és ad
mirable: no tan sols recapta quantioses fonts econòmi
ques amb les actuacions artístiques desinteressades, 
sinó que dedica moltes hores de la seva vida a gestio
nar el correcte funcionament de la Fundació.

En resum, el nostre personatge és un home molt intel
ligent, exquisit en el tracte, a la vegada que sensible, 
i extraordinàriament generós.

I acabaré. Conec bé els seus sentiments com a cata
là. Per aquesta raó sé que la distinció d’avui l’omplirà 
de joia. Permeteume que comparteixi amb ell la seva 
alegria i que el feliciti de tot cor.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)
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La presentadora (veu en off)

Continuarà la glossa el senyor Xavier Bosch, periodista.

Xavier Bosch (periodista)

Molt honorable president del Parlament, molt hono
rable president, consellers del Govern, senyors dipu
tats, senyor Josep Carreras, Albert, Júlia, senyores i 
senyors... «He hagut de fer setantaquatre anys per 
escoltar el paper de Don José tal com sempre l’havia 
somiat.» Aquest és, segurament, l’elogi més gran que 
hagin fet mai al tenor Josep Carreras. Don José és el 
protagonista masculí de Carmen, de Bizet, i la frase la 
hi va dir Herbert von Karajan, considerat el més gran 
director d’orquestra i d’escena de tot el segle xx. «He 
hagut de fer setantaquatre anys per escoltar el Don 
José tal com sempre l’havia somiat.»

Carmen, juntament amb La Bohème, de Puccini, són les 
dues òperes que Josep Carreras ha interpretat més ve
gades arreu del món. De fet, en quarantacinc anys als 
escenaris, ha cantat més de dues mil funcions d’òpera i 
ha fet més de 1.500 concerts als millors teatres del món. 
Carreras ha representat més de setanta personatges di
ferents del repertori; ha enregistrat més de cent cin
quanta discos; acumula dotzenes i dotzenes de discos 
d’or i de platí, i encara avui el primer àlbum dels Tres 
Tenors, el de les Termes de Caracal·la, és el disc més ve
nut de la història de tota la música clàssica. Aquell con
cert només el van veure 800 milions de teleespectadors.

Posats a dir xifres, encara una més: també sota la di
recció de Von Karajan, a l’Òpera de Viena, encara re
corden els quarantacinc minuts d’aplaudiments vic
torejant el personatge de Rodolfo un cop acabada la 
funció de La Bohème.

La música, però, no són números ni rècords; la músi
ca és sentiment, sensibilitat, i, en el cas de Carreras i 
l’òpera, és una història de passió, d’obsessió i de tena
citat; la combinació entre una veu única i una discipli
na absoluta. I l’obsessió, com dèiem, l’obsessió: el nen 
Josep Carreras va decidir que volia ser cantant quan al 
cinema va veure la pel·lícula El gran Caruso, amb Ma
rio Lanza de protagonista seductor. Al tocadiscos de 
casa seva, al carrer de Sant Crist, a Sants, no parava 
d’escoltar cançons napolitanes de Giuseppe di Stefa
no. A l’escola li van posar el sobrenom de Rigoletto, 
perquè a tothora cantussejava «La donna è mobile». 
Als onze anys, de fet, ja va fer un petit paper al Liceu, 
concretament a l’obra El retablo de Maese Pedro.

L’obsessió anava a més. La seva mare, Antònia Coll, 
perruquera, es desvivia per poderli pagar els millors 
professors de cant. Als anys seixanta, el jove Carreras 
es passava el dia al cinquè pis del Liceu pujant i bai
xant del galliner per gaudir i per aprendre.

Quan Carreras té divuit anys, però, la seva mare, l’An
tònia, mor d’un càncer que se li diagnostica quan ja no 
hi ha temps per a res. Només tres dies abans de morir, la 
mare li dóna un consell d’aquells que marquen tota una 
vida; li diu: «Lluita pel que creus, has nascut per can
tar, i sobretot no interpretis òperes massa fortes per tu.»

Aquell consell esdevé gairebé una consigna vital que 
Carreras ha seguit sempre fil per randa. Fa la sensació, 

sentintlo cantar, que a cada enregistrament o a cada 
escenari sempre canta per a la seva mare, per a agra
darli, per a no defraudarla, per a continuar una histò
ria estroncada precipitadament. 

Ell mateix ha reconegut en alguna entrevista que ca
da vegada que surt a l’escenari, a part de posarse una 
senyera a la butxaca interior, té un pensament per a 
la seva mare. Com he dit en alguna ocasió, la música 
és el llenguatge que fem servir per comunicarnos amb 
la nostra gent quan ja no hi són. I Carreras parla 
amb el cor perquè canta amb el cor, i el públic ho nota 
a cada funció.

És aquell mateix any quan Josep Carreras, que en té 
divuit, és conscient que té tessitura de tenor; la veu ja 
ha fet tots els canvis que havia de fer, s’ha posat a lloc, 
i ja sap que és tenor. I a partir d’aquí la perseverança 
és tan gran que als vintitres anys –és a dir, només 
han passat cinc anys, dels divuit als vintitres– ja de
buta al Liceu. Fa de Flavio, un personatge amb un pa
per episòdic en la Norma de Bellini. L’endemà, un di
ari de Barcelona, que diré el pecat però no el pecador, 
fa aquest titular: «El hijo de un guardia urbano barce
lonés debuta con éxito en el Liceo.» Els periodistes, ja 
en aquell temps, sovint ens quedàvem amb l’anècdota. 
Ja ve de lluny, això. Però qui feia de Norma en el de
but professional de Carreras no era altra que Montser
rat Caballé, que, ja en aquell moment, amb la retira
da de Maria Callas, s’havia convertit en la gran diva 
mundial.

Caballé, que, lògicament, hi entenia encara més que 
el públic, queda prendada de la qualitat de Carreras 
i ja el demana per al repartiment, amb ella, per a fer 
una Lucrezia Borgia al Liceu el desembre de l’any 70. 
Aquelles funcions de la Lucrezia de Donizzeti esdeve
nen un èxit de ressò mundial; Carreras fent de Genna
ro entusiasma tothom: el públic, la crítica i els agents 
internacionals, que el comencem a contractar a anys 
vista.

En aquells primers anys, en tàndem amb Montserrat 
Caballé, que d’alguna manera l’apadrina, arriben a can
tar junts més de trescentes funcions d’òpera, bàsica
ment italianes i franceses, amb un èxit que ha passat 
a la història de la música. L’agenda de Carreras, com 
deia el senyor Rozman, el doctor Rozman –de fet, és 
una llibreta grossa, amb espiral–, comença a no tenir 
mai un espai en blanc: de teatre en teatre, tot sempre 
anotat en llapis; és una vida d’avions, d’hotels, de tea
tres i sobretot d’èxits que va recollint per allà on passa. 

I arribem a la temporada 7475, que és una tempora
da fonamental. Carreras, llavors, en té vintivuit. I re
marco novament l’edat perquè la seva trajectòria era 
tan insòlita per precoç com per meteòrica. La 7475, 
doncs, mentre al Saló de Plens d’aquest Parlament, 
aquí, a tocar, encara era una estança clausurada on no 
hi podia entrar ningú des de feia trenta anys, l’any en 
què el dictador ja només feia bona cara als segells i 
a les monedes, Carreras, en aquells moments, debu
tava als quatre grans teatres del món amb quatre pa
pers protagonistes molt importants: a l’Staatsoper, de 
Viena; al Covent Garden, de Londres; al Metropolitan 
Opera House, de Nova York, i sobretot a La Scala, de 
Milà.
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A Viena hi fa el Rigoletto; al Covent Garden debuta 
amb La traviata; al Metropolitan hi broda el Cavara
dossi, de Tosca, i, data importantíssima, el 13 de febrer 
de 1975 debuta a La Scala amb un Ballo in maschera 
que li surt rodó. És la nit que toca el cel amb els dits. El 
seu Riccardo no només entusiasma una platea tan en
tesa com exigent, sinó que, entre el públic, aplaudint a 
mans plenes, hi ha Giuseppe di Stefano, el seu ídol de 
tota la vida. De fet, pocs dies abans del debut a La Sca
la, Di Stefano va convidar Carreras a dinar a casa seva 
i li va donar un altre d’aquells consells que van marcar 
el nostre guardonat. Di Stefano li va dir que amb la 
seva veu i amb la seva manera de cantar podia arribar 
molt lluny, però el va advertir que sempre seria indis
pensable una cosa: tieni duro –tieni duro, que seria «no 
cedeixis». President, és una bona frase: tieni duro. 

Carreras –això que diré potser no té gaire glamur pe
rò és la veritat– ha tingut la disciplina com a primera 
norma del seu ofici, el sacrifici, no parar d’estudiar, 
de treballar i d’assajar, sempre, a totes hores. Ell sa
bia que, sense esforç, sense una dedicació absoluta a la 
professió, era impossible encapçalar els repartiments 
dels millors teatres d’òpera durant tantíssims anys. Va 
fer cas a Di Stefano i li ha anat bé. 

Després de triomfar cinc nits seguides a La Scala, Jo
sep Carreras ja va estar entre els més grans del món 
de l’òpera per sempre més. Tan sols el parèntesi de la 
leucèmia el va apartar un any dels escenaris. De fet, 
arran de l’acte d’avui li vaig preguntar, amb aquesta 
dèria reduccionista i una mica absurda que tenim els 
periodistes, quines serien les seves tres grans nits o 
les seves tres grans funcions d’aquestes 3.500 vegades 
que ha pujat a un escenari, i em va respondre: aquest 
debut a La Scala que dèiem, el debut del Festival de 
Salzburg amb un rèquiem de Verdi dirigit per Von 
Karajan i el seu concert a l’Arc de Triomf de Barce
lona el 21 de juliol de 1988, que era la primera vega
da que cantava després de la curació del càncer. Als 
que hi érem de públic aquell dia també se’ns va posar 
la pell de gallina, a les més de cent mil persones que 
hi érem, quan ell es va dirigir a nosaltres i ens va dir: 
«Aquesta és la nit més feliç de la meva vida i us la 
dec a vosaltres.» Era el dia del meu aniversari, i, per
metinme la referència personal, tornarlo a veure da
munt d’un escenari i tornarlo a sentir és possiblement 
un dels millors regals que m’han fet mai. 

Però ja acabo. Per què agrada tant la veu de Josep Car
reras? Per què agrada tant a Viena o a Tòquio, a Bar
celona o a Nova York, o al públic exigent, com dèiem, 
de La Scala, de Milà? Jo no sóc ni crític d’òpera ni tan 
sols un entès, sóc un simple aficionat que m’he emocio
nat, això sí, centenars de vegades amb la veu de Car
reras i la manera com interpreta les partitures d’òpera, 
però també de sarsuela, o West Side Story, o l’Amics 
per sempre, o L’emigrant, que, per cert, el va cantar al 
Camp Nou acompanyat de Pavarotti i Domingo en una 
nit memorable dels Tres Tenors. Al Camp Nou, que és, 
com tothom sap, la seva segona residència.

Carreras és un cantant excepcional i un fora de sè
rie en tot el sentit de l’expressió, perquè aconsegueix 
comunicar, perquè no és només la bellesa d’un tenor 
amb una veu fascinant, mal·leable, lluminosa i sincera, 

no és tan sols el color d’una veu, una veu rica i plena; 
és també el fraseig, la manera com diu les coses, la 
sensualitat que el fa únic; és el tenor que et sedueix 
amb la delicadesa dels amants, capaç de col·locar un 
pianissimo sobre una nota molt aguda com han acon
seguit fer ben pocs tenors a l’hora d’expressar la dol
çor de la veu d’un enamorat; o és, segons el paper, el 
guerrer que et convenç amb la passió de l’heroi, amb 
accents intrèpids, amb un timbre solar i un color que 
t’aclapara. Potser, al capdavall, també en el món de la 
música, com en d’altres arts o com a la vida, l’impor
tant no és ser el número u, sinó ser únic. I la veu de 
Carreras, com li passa a un quadre de Miró, es reco
neix a l’instant perquè és una veu única.

Estic convençut, deixeume ser agosarat, per un dia 
que sóc aquí, i ja acabo, que si avui Bizet, Verdi, Puc
cini, Gounod o Giordano haguessin pogut sentir els 
personatges que ells van compondre de Don José, de 
Riccardo, de Rodolfo, de Werther, d’Andrea Chénier 
en la veu de Josep Carreras, si l’haguessin pogut sentir 
i gaudir com hem fet tots nosaltres, els hauria passat 
el mateix que a Von Karajan, que haurien esperat tota 
una vida per sentir cantar aquell personatge tal com 
ells l’havien somiat. Possiblement s’haurien emocio
nat, s’haurien rendit al tenor Carreras i haurien dit, 
com hem fet els amants de l’òpera des de qualsevol 
platea del món: «Bravo, bravo, bravo.»

(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, seguidament la molt honorable se
nyora Núria de Gispert i Català, presidenta del Par
lament de Catalunya, imposa la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya, en la categoria d’or, al senyor 
Josep Carreras i Coll.

(Aplaudiments perllongats.)

Té la paraula el senyor Josep Carreras i Coll.

Josep Carreras i Coll

Molt honorable senyora De Gispert, presidenta del Par
lament, molt honorable senyor Artur Mas, president de 
la Generalitat de Catalunya, honorables senyores i se
nyors consellers, senyores i senyors diputats, amics i 
amigues, els cantants tenim una gran sort: el reconei
xement a la nostra feina és immediat; si som capaços 
de transmetre el que els autors han creat, l’audiència 
s’identificarà amb els sentiments d’uns personatges, es 
trasbalsarà amb d’altres i s’emocionarà amb la intensi
tat de l’orquestració, i, finalment, es produirà un petit 
miracle: la comunió d’emocions entre artistes i públic.

No es tracta només d’una experiència estètica agrada
ble, sinó de la vibració simultània de les fibres més 
sensibles de l’ànima. Els Cavaradossi, Don José, Don 
Carlo, Werther o Radamès, les Mimi, Carmen, Lucia 
o Butterfly, són miralls on veiem les nostres fortale
ses i febleses; en ells hi reconeixem alegries i decep
cions, ambicions i renúncies. També ens donen a co
nèixer vivències alienes, ens descobreixen situacions 
vitals que crèiem llunyanes, però que ens apel·len com 
si passessin al costat nostre, com si nosaltres mateixos 
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les protagonitzéssim. Ens enriqueix i ens eixamplen 
l’esperit.

No deixa mai de meravellarme com les paraules dels 
llibretistes, les sonoritats, les melodies dels compo
sitors ens arriben al més profund d’una comunicació 
misteriosa. Construir una carrera professional, nit dar
rere nit, amb episodis ficticis però plens de vida, i amb 
el reconeixement calorós del públic, és, ha sigut, un 
gran privilegi.

Però hi ha uns altres tipus d’expressions d’estima que 
arriben amb el temps, en diferit, fruit de l’examen as
sossegat de les trajectòries vitals. Són les distincions 
que tenen la bondat d’atorgar institucions, universitats 
i entitats artístiques. Entenc, que, per sobre de tot, són 
una afectuosa recompensa a hàbits sovint no valorats, 
com la disciplina, la perseverança i la continuïtat.

He tingut la fortuna de rebre’n en diferents països. Ai
xò m’ha fet veure que, tant en l’emoció com en la re
flexió, l’ésser humà és molt semblant a tot arreu. Som 
milers de milions els que vibrem en una sintonia i va
lorem idèntiques disposicions de l’ànima. D’aquesta 
filosofia se n’allunyen els intolerants del món, que, per 
desgràcia i com sabem, encara són molts. 

Avui tinc l’honor de dirigirme a tots vostès per  agrair 
al Parlament de Catalunya que, de forma unànime, ha
gi tingut la generositat d’atorgarme la seva Medalla 
d’Honor. No és un tòpic quan els dic que, per a mi, 
aquest és un honor, és un honor que m’emociona.

En primer lloc, com a ciutadà de Catalunya, el fet que 
els dipositaris de la sobirania del nostre poble hagin 
valorat la meva trajectòria artística i ciutadana és un 
fet meravellós que m’omple de joia. Vostès són els nos
tres representants i els hereus d’una de les tradicions 
democràtiques més antigues d’Europa: no pot haverhi 
res més noble. Per aquest motiu, m’emociona ser bene
ficiari d’una decisió presa per la institució dipositària 
d’un llegat tan exemplar. Vostès fan que em senti vin
culat a una història mil·lenària, en la qual la immensa 
majoria dels catalans i el seus representants hem llui
tat, i encara lluitem, per construir una societat lliure, 
pròspera i justa. 

En segon lloc, confesso que els honors que provenen 
de casa, aquells que concedeixen els meus conciuta
dans, em fan immensament feliç. Els catalans no som 
gent tancada com ens defineixen els que ho són de ve
ritat. Per aquí hi ha passat tothom, deixant la seva in
fluència. Ens cal sortir del país per guanyar dimensió 
econòmica i intercanviar. Hem d’escoltar per saber 
què pot convenir a uns i altres; som pocs, i, per tant, 
hem d’apreciar la cultura i la llengua d’altres individus 
per poder entendre’ns amb ells.

No ha d’estranyar que una de les grans obres jurídi
ques catalanes, junt amb els Usatges, sigui el Consolat 
de Mar, un corpus legislatiu que versa de com relacio
narse pacíficament amb el desconegut llunyà, no pas 
de com sotmetre el veí proper. Tot i que els estereo
tips simplifiquen la realitat, i que de bona gent n’hi ha 
arreu, sí que crec que el nostre poble té una escala de 
valors particular; no és única ni exclusiva, dir el con
trari seria molt pretensiós i no és en cap moment la me
va intenció. De tota manera, la nostra visió compartida 

del món, m’agrada. Valorem l’emprenedoria i la crea
tivitat. Ens agrada el mèrit i el fet d’espavilarse com a 
causes de distinció personal més que el privilegi here
tat o la pertinença a una casta. Ens agrada l’industrial, 
la seva perseverança i astúcia comercial, no esperem 
que l’Estat ens resolgui tots els problemes. Ens hem as
sociat per cantar, per ballar, per fer festa, per construir 
el Palau de la Música, per construir el Liceu, per aju
darnos mútuament en cas de malaltia, per fer reconèi
xer i renéixer ceps vells o per defensar el botiguer en
front dels gegants comercials.

Seguim tenint mecenes que obren museus amb la se
va col·lecció, i ens hem discutit per temes tan essenci
als com si érem modernistes o noucentistes, verdians 
o wagnerians, periquitos o culés, seny o rauxa. És per 
aquesta coincidència en els valors, pel que és molt 
gratificant merèixer el reconeixement dels meus con
ciutadans. És per aquesta mateixa manera de mirar el 
món que els premis que un rep dels seus iguals són tan 
apreciables. Per tant, comunió d’emocions en l’expres
sió artística i comunió de valors en la peripècia vital. 
Aquestes són les dues dimensions de l’esperit que en
tenc que vostès han tingut en compte per ferme me
reixedor de la seva generositat. Gràcies de cor.

També és evident que, seguint en els terrenys dels es
tereotips, els catalans tenim defectes: el més greu és 
que no ens calen adversaris que ataquin els nostres in
teressos econòmics conjunts i la nostra cultura. Quan 
ens desunim som molt febles: les capelletes, l’afany 
de protagonisme, el rajolí prim, neutralitzen la nostra 
empenta.

La meva professió m’ha obsequiat amb el contacte 
amb moltes cultures: ja fos estudiant partitures en di
versos idiomes, treballant amb col·legues d’origen dife
rent o actuant arreu del món. He participat en esdeve
niments d’impacte molt ampli i en produccions locals; 
en temps, moments de pau, i altres de conflicte; en 
commemoracions d’assoliments remarcables i en ceri
mònies que evocaven desgràcies. He conegut líders ad
mirables, i altres de no tant. L’òpera també ens propor
ciona un ampli mostrari de les forces interiors que ens 
mouen. Moltes obres contenen exemples paradigmà
tics de virtut i d’intolerància. Totes aquestes vivències 
m’han reafirmat en el fet que la font de pau i prosperi
tat més important és allò tan senzill del viure i deixar 
viure.

Ni en la ficció ni en la realitat no hi ha res pitjor que 
el desig d’anul·lar el proïsme, Cavaradossi; Otel·lo; Ro
meu i Julieta; el Tony, la Maria, de la part West de 
Manhattan, són víctimes dels intolerants, dels barons 
scarpians, dels iagos, i dels clans que, per gelosia, en
veja o rancúnia, volen anihilar la personalitat aliena i 
imposar el seu domini. Estic segur que vostès legislen 
de manera que els catalans vivim i deixem viure. Dis
culpin però la gosadia d’empènyerlos, com a repre
sentants del nostre poble, a fer el necessari perquè els 
altres visquin i ens deixin viure. Som un poble adult i 
sabem prendre les nostres decisions.

El que he pogut assolir és fruit, sens dubte, de la deter
minació personal, però amb això no n’hi ha prou. Per 
desenvolupar la trajectòria humana i artística que vos
tès tan amablement avui em fan l’honor de distingir, 
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m’ha calgut el suport de moltes persones. De totes elles 
he rebut el regal del seu amor, de la seva amistat i de 
la seva professionalitat. Els pares, en l’època de post
guerra i d’horitzons molt limitats per una família hu
mil, amb el meu pare represaliat per haver estat mes
tre de la Generalitat republicana, va tenir el coratge de 
pensar que jo podia arribar a ser cantant professional; 
la meva mare, deixinm’ho dir, una persona extraordi
nària, em va procurar consells que encara segueixo. El 
meu pare, amb el seu migrat sou de guàrdia urbà, em 
va llogar el primer piano, i el meu avi Salvador em va 
regalar el primer tocadiscs. Estem parlant dels tristos 
anys cinquanta. Vostès imaginen el que tot això repre
sentava per una família que acabava de tornar d’un vi
atge d’un any a Argentina i Paraguai, emprès, certa
ment, cercant un futur millor, però amb resultats nuls. 
La confiança dels pares en les meves possibilitats, vis
tes amb perspectiva, va ser gairebé temerària. Com 
més passa el temps més els enyoro i més desitjo que 
poguessin estar amb mi en un dia com avui. 

A partir d’aquest coixí d’amor i d’il·lusió familiar, el 
destí o la providència ha posat en el meu camí les per
sones que més em podien ajudar a cada moment: el 
meu mestre Ruax enllestia la seva feina de protètic 
dental per dedicarme més temps. Junts escoltàvem els 
grans tenors. Em va ensenyar a comunicar emocions i 
em va animar a trobar la meva autenticitat.

Així mateix, voldria esmentar la senyora Magda Pru
nera, la meva primera entranyable ensenyant de músi
ca. Vull citar també la Montserrat Caballé, a qui dec 
molt, la meva parella en tantes representacions; en Jau
me Aragall, qui, sent un artista molt admirat per mi, ha 
acabat esdevenint un gran amic; els abonats del cinquè 
pis, amb els que he compartit la joia de sentir la Tebal
di, o el meu referent, en Giuseppe Di Stefano, i moltes 
nits operístiques meravelloses. No acabaria mai.

Tot i la penúria d’una societat sota un règim dictatori
al, la Barcelona d’aquests anys, conservava persones 
valuoses i ambients sensibles com per permetre des
envoluparse a un jove que somiava emular Mario del 
Monaco, Mario Lanza, o Giuseppe Di Stefano. A tots 
ells, i al públic del Liceu, que sempre m’ha acollit de 
forma tan extraordinària, moltes gràcies.

Ja fora del meu país he d’agrair la confiança de tots els 
directors d’orquestra, directors musicals dels grans tea
tres d’òpera i de festivals, programadors i promotors 
que m’han permès viure de la meva passió.

Vull fer menció especialíssima al mestre Herbert von 
Karajan, qui va tenir una influència decisiva en la me
va carrera. Els meus companys de professió han estat 
una font d’estímul i uns fantàstics companys de tre
ball, i un cercle més on he pogut construir amistats 
perdurables. Viure l’experiència de la direcció musical 
dels Jocs Olímpics de Barcelona ha estat un regal més 
que m’ha fet la vida.

Algun entrebanc que he tingut en el moment de més 
plenitud artística: la salut em va fallar. Superada l’an
goixa de la incertesa i la duresa del tractament, queda 
l’estimació per a tots els professionals i científics que 
em van portar a superar una severa leucèmia. D’a quells 
dies mantinc un sentiment d’agraïment infinit per a 

tots ells, encapçalats per l’estimadíssim professor Ci
ril Rozman. Ell ha estat molt més que el meu metge, 
convertintse en un referent moral. És un exemple en 
el qual m’emmirallo cercant solucions als reptes que 
m’han anat sorgint una vegada plenament recuperat. 
Davant de situacions difícils, acostumo a preguntarme: 
què faria el «profe»? Tal com m’he pres la llibertat 
d’anomenarlo. Em fa molt feliç que hagi estat ell una 
de les persones que ens acompanyen en aquests parla
ments. Gràcies, professor.

L’agraïment a la ciència i a milers de testimonis de 
bons desitjos que vaig rebre, em van portar a crear la 
Fundació de lluita contra la leucèmia. Es tracta d’una 
entitat acollida a la legislació emanada d’aquest Par
lament i que està sota el protectorat de la Generali
tat. Junt amb el mateix professor Rozman, el profes
sor Donall Thomas, premi Nobel de medicina de l’any 
1990, els doctors Wagner i Granyena –a la meva vi
da hi ha un grup de distingits professionals i empre
nedors–, vàrem crear la Fundació, un 14 de juliol de 
1988.

A la meva oficina personal i a cada una de les nostres 
seus comptem amb bons equips de professionals, fer
mament compromesos en la nostra missió: fer que la 
leucèmia sigui aviat una malaltia curable, sempre i en 
tots els casos. Avui en dia, perdem un de cada quatre 
nens i la meitat dels adults. Hem de millorar aques
tes xifres de forma radical. Perseverant en aquest pro
pòsit, l’any 2010, conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya, vam crear l’Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras. Aquest centre, de naturale
sa pública, té per objectiu consolidarse a mitjà i llarg 
termini com un referent internacional en recerca sobre 
la malaltia.

Tenim en funcionament laboratoris en el si de la Fa
cultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i es
tem construint un edifici plenament dedicat a la recer
ca en el Campus de l’Hospital Germans Trias i Pujol, 
de Badalona.

Aquesta iniciativa conjunta és una fita extraordinària, 
dóna continuïtat a una estreta col·laboració que la Ge
neralitat, en totes les seves legislatures i per mitjà dels 
seus diferents governs, ha brindat a la nostra causa. 
Per això, avui que tinc l’ocasió de dirigirme a totes 
les forces polítiques parlamentàries i al nostre Go
vern, vull expressar una vegada més el meu més pro
fund agraïment a tots vostès i a qui els han precedit.

He començat aquesta part final de la meva interven
ció fent referència als pares. Voldria acabar esmentant 
les persones que junt a ells estimo per sobre de tot, els 
amics i la família més propera: germans, fills i néts.

En primer lloc, permetinme saludar els amics, els an
tics i els que he fet en el camí, són molts i no voldria 
deixarme’n cap, ells saben qui són. La seva amistat és 
un gran tresor, perquè amb el seu afecte em fan seguir 
sent un «nano» del carrer Galileu. Ells eviten que dei
xi de tocar de peus a terra, m’ajuden en la labor funda
cional i no fallen mai quan sorgeix una dificultat o em 
cal un consell. Un dels amics més recents, en Xavier 
Bosch, també ha tingut el gest d’unirse a aquest acte; 
gràcies, Xavier.
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Els meus germans han estat companys de joc, figures 
quasi paternals, a causa de la pèrdua prematura de la 
mare, han estat un exemple a seguir. Juntament amb 
els seus cònjuges, han estat presents en els moments 
més importants de la meva carrera i de la meva vida. 
Encara ara, sentir la seva veu a milers de quilòmetres 
de distància, interessantse per una actuació, em re
conforta. Estan al centre del meu cor, i molt del que 
he fet és gràcies al fet que sempre he pogut comptar 
amb ells.

Els meus fills, l’Albert i la Júlia, són dues persones 
magnífiques. Han crescuts sans de cos i esperit, a la 
qual cosa ha contribuït de manera decisiva la seva ma
re, Mercè. No és fàcil per a uns nens viure l’absència 
freqüent d’un pare absorbit per la professió, ni gestio
nar les emocions que brollen en saber la seva malal
tia. Són persones amb plena maduresa, i ells dos i les 
seves famílies constitueixen el nucli bàsic on retorno. 
La seva salut, la dels seus fills i el seu benestar són la 
meva màxima prioritat, com la de qualsevol avi feliç. 

Per a acabar, només em queda reiterar el meu agraï
ment. M’honora enormement afegirme a les persona
litats que m’han precedit a ser distingits amb la Meda
lla d’Honor del Parlament del meu país. Espero saber 
mantenirme fidel als principis que m’han portat fins 
aquí i ser mereixedor, continuar sent mereixedor de la 
seva confiança i de la del poble de Catalunya.

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)

Molt honorable president de la Generalitat, excel
lentíssima delegada del Govern, alcalde de Barcelo
na, membres del Govern, vicepresidenta i vicepresi
dent de la Mesa del Parlament, membres de la Mesa, 
president Rigol, president Benach, diputades, diputats, 
digníssimes autoritats, senyores, senyors, amigues i 
amics, permetinme saludar afectuosament el senyor 
Josep Carreras i la seva família –els germans, els fills, 
els néts– i tots els amics dels quals ell ha parlat.

Novament, a les portes de l’Onze de Setembre, el Par
lament de Catalunya ha volgut celebrar la nostra diada 
nacional amb aquest acte solemne de lliurament de la 
Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, que en
guany tenim el goig de lliurar al tenor Josep Carreras.

Tenim al davant una nova diada, que viurem amb la 
normalitat cívica i festiva de sempre, una diada que 
alhora és molt especial, per l’efemèride que es com
memora i pel moment nacional que estem vivint il
lusionats. No és tant el 1714, sinó el 2014, el que ens 
convoca, i, tanmateix, el tricentenari ens dóna motius 
addicionals i de gruix per a la reivindicació.

No estem obsessionats pel que érem ni per una histò
ria que va ser com fou, sinó pel que som i pel que vo
lem ser i, sobretot, pel futur, que sí que podem cons

truir amb les nostres mans i amb el nostre esforç. Avui 
podem destacar, més que mai, l’impuls col·lectiu que 
ha permès que Catalunya, malgrat totes les tempes
tes sofertes, i contra tot pronòstic, hagi tirat endavant i 
que ho hagi fet a tots els nivells, recuperant i exercint 
l’autogovern, promovent la cohesió social i la convi
vència, garantint el progrés social i econòmic i salvant 
la nostra identitat i la nostra llengua.

Més enllà de les anècdotes i dels titulars, allò verita
blement remarcable i cabdal és que som un poble que 
vol ser i que vol decidir com vol ser, i tenim el dret i el 
deure de celebrarho, perquè no era gens fàcil assolir 
la fita, perquè prou sabem que altres pobles, malaura
dament, hi han fracassat.

I celebrem la nostra existència no pas recreantnos en 
el derrotisme existencial ni en el plany victimista, si
nó des d’una lúcida vivència del present, amb els seus 
clarobscurs, però també amb totes les potencialitats 
que presenta, que són moltes i molt poderoses. No vo
lem actuar com a víctimes del nostre passat, sinó com 
a legítims protagonistes del nostre futur.

A ningú no se li pot escapar la transcendència dels 
moments actuals, que ens interpel·len a cadascun de 
nosaltres, que ens reclamen més que mai que precisa
ment en siguem protagonistes, coneixedors com som 
que, atès que el poble persisteix en tots i cadascun de 
nosaltres, «tot allò que hem fet i tot allò que hem de
sitjat és l’essència mateixa del poble indestructible», 
tal com deixà escrit Miquel Martí i Pol.

Aquesta necessitat d’implicació cívica, compromesa i 
perseverant, que s’ha de traduir en l’aportació perso
nal de cadascun de nosaltres per a l’èxit del projec
te col·lectiu, esdevé bàsica perquè el nostre futur es
tigui ben fonamentat i sigui ben sòlid. Som un poble 
que s’ho ha treballat molt, i sovint en condicions ad
verses. No ho hem tingut gens fàcil. Haurà estat un 
dur aprenentatge al llarg de les generacions, però ens 
haurà servit per a construir, entre totes i tots, el nostre 
tarannà resilient, emprenedor i un punt individualista. 
El nostre no és un país ric en recursos naturals, però el 
nostre patrimoni com a poble és impagable i cal «mi
marlo» i potenciarlo, perquè està ple de civisme i de 
vitalitat cívica.

Catalunya, que ha estat i és país de gresol i d’acolli
da, certament, des de la identitat que pretenem pre
servar i projectar enfora, pot i vol plantejar al món, 
d’una manera serena, un model propi de viure i con
viure, absolutament integrador, que sempre ha optat 
per constituir un sol poble. I per a ferho necessitem 
ser autoexigents en la qualitat de la nostra democràcia, 
fins al punt del perfeccionisme. No ens val qualsevol 
Catalunya, no ens mobilitza una Catalunya mediocre, 
sense esma ni calatge moral. Volem, necessitem i ens 
mereixem una Catalunya forta, amb una bona gover
nança, profundament cívica.

En aquesta línia, no podem subscriure el relativisme 
moral ni el «tot s’hi val» en els àmbits públic i privat. 
Més que mai, són imprescindibles els referents cívics, 
pel missatge d’autoexigència, d’excel·lència, de perse
verança i de compromís, i perquè sovint posen damunt 
la taula el talent com a eina no solament per a la pro
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moció de les persones, sinó també al servei del pro
grés general i del bé comú.

Per això, en un entorn i en una celebració com aquests, 
convé donar el protagonisme a testimonis vitals tan 
rellevants com el d’en Josep Carreras, amb una trajec
tòria artística molt remarcable, i que, d’altra banda, fa 
una contribució molt destacable a la societat mitjan
çant la seva Fundació.

En tot cas, vull expressar l’agraïment als dos glossa
dors, el doctor Rozman i el periodista Xavier Bosch, 
per les seves aportacions a l’acte d’avui, que han servit 
per a marcar el perfil de la persona guardonada i de 
la seva obra, de la mateixa manera que vull, també, 
aprofitar per agrair aquí al Cor de Cambra del Con
servatori del Liceu les seves interpretacions de cloen
da, que seran el millor tancament que podrem fer en 
aquest acte.

Poc puc afegir al que ja ha estat dit sobre la vàlua ar
tística de la persona premiada. En Josep Carreras for
ma part d’un grup d’artistes catalans de la primerís
sima fila internacional que s’han guanyat per mèrits 
propis el favor dels entesos, del públic i de la crítica. 
En la persona d’en Josep Carreras s’ha conjugat un 
gran talent, ben treballat, amb molta disciplina i ofici, 
i sobretot amb molta vocació i estimació per allò que 
fa, amb un sentit d’humanitat. El Parlament de Ca
talunya vol premiar i honorar l’artista, però també la 
persona, el ciutadà, la persona que ha sofert, que sap 
el sofriment aliè i que, per aquests dos bons motius, 
lluita per millorar la condició de vida de les persones 
que estan combatent la mateixa malaltia.

En Josep Carreras és un exemple molt clar que, si vo
lem, estem en condicions de fer un retorn de tot el que 
la societat ens ha donat al llarg dels anys. És una altra 
manifestació d’aquell concepte que invocava monse
nyor Desmond Tutu, Premi Internacional Catalunya, 
enguany, a Barcelona, quan parlava d’aquell concep
te ubuntu i deia: «No som res si no comptem amb un 
“nosaltres”.» Els valors de la comunitat en la qual vi
vim i creixem són reclam d’empatia, de solidaritat, de 
convivència, davant el qual no podem ser insensibles. 
Es tracta d’afavorir el caliu contra la intempèrie, els 
valors humans contra la fredor estadística.

Benvolgut Josep Carreras, tingues la certesa que amb 
el que has fet, el que fas i el que encara has de fer mi
llores Catalunya i millores el món. En un dia com 
avui, en un entorn com aquest, convé destacar aques
tes coses i destacar els nostres referents per a tenir clar 
quin és el nord al qual volem anar.

I acabo. Sabem que el millor de nosaltres ho obtenim 
quan treballem junts, braç a braç, solidàriament. Per 
això, en aquest any i aquestes dates tan simbòliques, 
faig una crida a fer pinya per una Catalunya millor. 
Està al nostre horitzó nacional, però sobretot està al 
nostre abast. No ens podem permetre deixar passar 
aquesta oportunitat.

Convé ressaltar, per a esvair dubtes als qui encara en 
tenen, que la consecució de fites més altes de lliber
tat nacional i de justícia social no és cap quimera ni 
pretén esdevenir cap motiu per a la confrontació, si
nó que, contràriament, és una necessitat indefugible 

que reclama unitat, i que la materialització de consen
sos més amplis per a arribarhi és una joiosa evidència 
que, dia rere dia, i tot i la gravetat de la crisi social i 
econòmica viscuda, podem constatar als carrers i a les 
places d’arreu del país.

Permeteume que per això acabi les meves paraules 
amb l’expressió de la confiança en la fortalesa del po
ble català i amb una crida esperançada a l’afirmació 
del que som, i que ho faci recorrent a uns versos de la 
poetessa Joana Raspall, traspassada fa gairebé un any, 
quan acabàvem de tancar, a Sant Feliu de Llobregat, 
el seu any. I deia així: «Parla ben clar, que el mot és 
teu / i el pensament ningú no el mana. / Si creus la te
va veritat, / llançala al vent / i que s’arbori com la fla
ma. / Parla ben clar, que el mot és teu!» 

President, diputats i diputades, representants del Par
lament de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Cata
lunya, parlem ben clar, que no solament el mot, sinó 
també l’espai i el futur, són nostres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

Demano ara al molt honorable president de la Genera
litat, a qui agraeixo que cada any vingui a aquest acte 
que comença o fa que sigui l’inici de tot el que envolta 
la diada nacional de Catalunya, que ens dirigeixi unes 
paraules.

(Aplaudiments.)

El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu
nya, autoritats que ens acompanyeu tradicionalment 
en aquest acte, Josep Carreras i família, senyores i se
nyors, acostumo a dir unes breus paraules, perquè crec 
que els discursos i les intervencions més significatives, 
doncs, ja han tingut lloc. De fet, intento, com deia la 
presidenta, acompanyarvos sempre amb motiu d’a
questa Medalla d’Honor, en la seva categoria d’or, del 
Parlament de Catalunya, tant si es dóna a persones 
com a entitats, perquè n’hem tingut de tots els casos, 
des del moment de la seva instauració. I he de dir que 
les persones que, per raó de la nostra representació ins
titucional, de tant en tant podem atorgar distincions i 
concessions, i guardons i medalles, sentim sempre un 
goig especial; és un acte molt bonic per part del que ho 
dóna o per part del que ho pot decidir. Suposo –perquè 
a això ja no hi estic tan acostumat– que per al que ho 
rep també deu ser molt bonic, m’ho imagino, no?, però 
a això jo ja no hi tinc tant de costum, i, per tant, doncs, 
ja m’he de guiar més per les reaccions de les persones 
que són distingides o que són guardonades.

Però, en el cas d’en Josep Carreras, permeteume dir 
–i em sembla que no m’equivoco– que si ell rep aques
ta distinció, alta distinció, del Parlament de Catalunya, 
és perquè abans i durant molt de temps ha donat molt. 
I quan les persones tenen fama o molta fama, i fins i 
tot molta fama i molt renom mundial, humanament es 
podria arribar a comprendre que fossin persones ego
istes i egocèntriques. I resulta que el nostre guardonat 
d’avui, en Josep Carreras –i estic segur que compartiu 
aquesta anàlisi, aquesta aportació–, que és una perso
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na certament de fama, de molta fama, de molt renom 
internacional, en lloc de ser egoista i egocèntric, és 
una persona, com deia el professor Rozman, genero
sa, molt generosa i, hi afegeixo, humil. I aquestes du
es característiques en persones d’aquest renom segu
rament no són fàcils de tenir, i encara menys fàcils de 
transmetre i d’exercir.

Però, com que en tinc constància, pel coneixement 
que també en tinc, que aquestes són les característi
ques que adornen, entre altres, la personalitat d’en Jo
sep Carreras, em sembla que avui és bo recordarho, o 
simplement recordarho una vegada més. Quan us de
ia que en Josep Carreras és una persona generosa, ho 
és de forma indiscutible en el món de la música, en el 
món de la cultura, en el món del cant, això és evident. 
No sé si en un balanç tan extens es pot dir que has do
nat més tu a la música i al cant o el cant i la música 
t’han donat més a tu; segurament aquest balanç només 
d’una forma serena el pots fer tu mateix en el teu inte
rior. Però, en qualsevol cas, totes les persones que es
timen la cultura, que estimen l’art, que estimen la be
llesa, que estimen el cant, que estimen la música, segur 
que totes aquestes persones, que són moltes, afortuna
dament, en el món, doncs, saben que Josep Carreras 
ha donat i segueix donant molt a tot això, no? Generós, 
per tant, amb el que ha estat la seva professió.

Generós –s’ha dit abans, quan s’ha fet la primera part 
de la seva glossa– amb les persones; d’aquí ve, doncs, 
la creació de la Fundació Josep Carreras, la lluita con
tra la leucèmia. Per cert, l’any 88 –a vegades hi ha co
incidències–, any del Mil·lenari de Catalunya, i avui 
tenim una altra coincidència: la Medalla d’Honor del 
Parlament, any del Tricentenari del 1714 –són coinci
dències. Però, en aquest cas concret, d’aquesta genero
sitat respecte a les persones –i hi vull destinar encara 
que només sigui un minut, perquè ho vaig dir en una 
altra ocasió públicament i ho voldria repetir avui–, no 
t’adones de la importància i de la significació i de la 
transcendència, fins i tot, d’aquest tipus d’actuacions, 
en aquest cas, la Fundació, fins que no et trobes perso
nes amb rostres concrets que se t’adrecen en un gim
nàs, o en un carrer, o en una botiga, o a qualsevol lloc, 
algunes vegades, per cert, pares joves de criatures pe
tites, que et diuen: «Tinc un fill –o una filla– malalt de 
leucèmia, i a través de la Fundació Josep Carreras he 
passat de la foscor més absoluta a la llum més clara.» 
Quan tu veus aquestes persones a peu de carrer que 
mirantte als ulls et diuen això, aleshores és quan re
alment arribes a entendre que aquesta generositat per 
a les persones, aquesta sensibilitat de cara al patiment 
dels altres, moltes vegades, doncs, des de la perspecti
va de la mateixa experiència o del mateix patiment, és 
quelcom que realment té una solidesa i té una impor
tància cabdals.

I, permeteume que ho afegeixi, generós també amb 
el país, amb el seu país, Catalunya; avui n’hem tingut 
una expressió ben evident i ben clara. No és nova, en 
el cas de Josep Carreras, aquesta estimació pel  país; 
aquest compromís amb Catalunya ve de molt lluny, 

i l’ha exercit sempre i a tot arreu i en qualsevol cir
cumstància i condició, fins i tot en aquells moments en 
què algun comentari potser se li pot girar una mica en 
contra, que també és un acte de coratge; però, en qual
sevol cas, sobretot, és un acte de compromís.

I permeteume que a les portes d’aquesta nova diada 
nacional, doncs, expressi la meva convicció, o la me
va esperança, per dirho millor, que en aquest país hi 
hagi molts Josep Carreras que estiguin tant a l’alça
da de les circumstàncies en els moments més decisius 
que pot tenir un país. I avui, hi insisteixo, n’hem tin
gut una prova més.

Ens deia Xavier Bosch, si no ho recordo malament, 
que en aquella Scala de Milà va rebre Josep Carreras 
el consell de tieni duro. «Tieni duro» s’ha traduït exac
tament com «no cedeixis». Això ho he sentit d’altres 
maneres, eh?: «no t’arronsis», «ni un pas enrere», «no 
cedeixis»... Avui en tenim ja una traducció, que és el 
tieni duro. Entenc que aquí hi ha, diguemne, la invita
ció a la determinació que ha de tenir el nostre país. Pe
rò recullo també al mateix nivell del tieni duro el que 
ens deia en Josep Carreras: «viure i deixa viure». I de 
la mateixa manera que el tieni duro és la determinació 
que ha de tenir el país, i crec que la té, i que la tenen 
les seves institucions, començant per la Generalitat de 
Catalunya, en el «viure i deixa viure» hi ha l’actitud. 
I tan important és la determinació com l’actitud, tan 
important és la fermesa en les conviccions i en l’objec
tiu com la manera d’expressar tota aquesta voluntat i 
la manera d’adreçarnos als altres.

I amb el «viure i deixa viure» em sembla que Josep 
Carreras ha fet un bon resum del que ha de ser l’ac
titud principal, o fins i tot principalíssima, del nostre 
país en aquests moments que són decisius i transcen
dents, en els quals el conjunt de Catalunya, que vol dir 
7 milions i mig de persones, s’hi juga molt, i al costat, 
òbviament, d’aquesta determinació que en tot moment 
hem de tenir i que en qualsevol moment, els propers 
dies, setmanes i mesos, haurem de saber exercir.

Moltíssimes gràcies. I, Josep, moltíssimes, moltíssi
mes felicitats. I t’ho dic de tot cor i amb un somriure 
als llavis, de tot cor.

(Forts aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Clourà l’acte el Cor de Cambra del Conservatori del 
Liceu, que sota la direcció de Ricard Oliver, i acom
panyat de Marta Pujol al piano, interpretarà tres peces 
dedicades al guardonat.

(Aplaudiments. El Cor de Cambra del Conservatori 
del Liceu interpreta el Coro a bocca chiusa, de Gia-
como Puccini; el Coro di schiavi ebrei, de Giuseppe 
Verdi, i, juntament amb Josep Carreras, L’emigrant, 
d’Amadeu Vives. Aplaudiments forts i perllongats. El 
públic, dempeus, escolta Els segadors. Aplaudiments 
forts i perllongats.)
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