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Glossa de la Diada Nacional 

Tarragona, 6 de setembre de 2019 

Il·lustríssim Senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona; Il·lustre Senyor Òscar Peris, 

delegat del Govern a Tarragona; Il·lustríssima Senyora Noemí Llauradó, presidenta 

de la Diputació de Tarragona; membres del consistori; autoritats; senyores i senyors, 

primer de tot, gràcies per haver-me convidat a fer la glossa de la Diada d’enguany. 

És tot un honor.  

La Diada de l’Onze de Setembre és la festa nacional de Catalunya. Així ho va 

determinar el Parlament per unanimitat el 1980 en la primera llei que va aprovar 

després de la represa democràtica.  

És la diada d’una nació oberta, plural, diversa, que en paraules dels legisladors de 

llavors, el 1980, reprenia «el seu camí de llibertat». 

L’Onze de Setembre homenatgem els homes i les dones que el 1714 van protegir 

Barcelona per defensar, juntament amb la ciutat, les institucions, unes lleis, una 

cultura, una forma d’organitzar la societat i, fins i tot, una forma de viure la vida. 

Amb la Diada homenatgem, doncs, els qui ho van donar tot per les llibertats dels 

catalans i les catalanes. 

Els austriacistes no només lluitaven per evitar la pèrdua dels drets i les llibertats 

nacionals que comportava l’adveniment de la dinastia borbònica. Lluitaven perquè 

sabien que havien de defensar les seves pròpies constitucions, perquè significaven, 

en termes de sobirania, el millor instrument per afrontar els reptes d’una societat, la 

del segle XVIII, que canviaria per sempre el panorama dels països europeus. Les 

hegemonies polítiques, culturals, econòmiques i socials que en bona part coneixem 

avui es van construir, es van definir, aquell segle, en aquell moment. Va ser el segle 

de la llum, de la Il·lustració, el segle en què es va posar en dubte per primer vegada 

la monarquia absolutista, el segle dels republicans, de la independència americana. 

I en aquell context, i abans del 1714, fins i tot, a Catalunya va néixer una institució 

que es deia l’Acadèmia dels Desconfiats, el lema de la qual era «segura perquè 

desconfia», tota una declaració d’intencions. Aquells homes defensaven la racionalitat 

per sobre de tot, i molts dels líders d’aquesta acadèmia després també van ser líders 

antiborbònics. La Guerra de Successió, per tant, no només era la defensa de la 
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dignitat i l’orgull, prou importants per a una nació, evidentment, sinó que era 

impregnada de la consciència que calen tots els drets i les llibertats per prendre bones 

decisions.  

Però el missatge de celebrar l’Onze de Setembre encara avui, en ple segle XXI, va 

molt més enllà, com deia l’alcalde, de commemorar nostàlgicament la història. La 

força de la data rau en el fet que 305 anys després de l’Onze de Setembre de 1714, 

i malgrat els períodes de repressió que hem patit, el poble de Catalunya continua ben 

viu, amb la mateixa voluntat de ser, amb el mateix anhel de llibertat. És una forma 

de dir al món que, malgrat les derrotes, sempre persistirem. Commemorem aquells 

fets per expressar que el compromís del poble català amb les llibertats continua ben 

vigent, que mai no hi hem renunciat.  

Recordar el passat sempre és un exercici positiu des del punt de vista d’interpretar 

el present, però sobretot d’assenyalar el futur. De fet, aquesta glossa que avui tinc 

l’honor de fer, malgrat aquestes referències històriques inicials, el que vol és parlar 

de futur. I en aquest sentit vull fer esment dels reptes que tenim per davant, perquè 

Catalunya i el món s’enfronten a una sèrie de reptes que incideixen o incidiran 

directament en la societat dels propers anys, en la societat dels nostres fills i els 

nostres nets. I, de la mateixa manera que els reptes a què s’enfrontaven els catalans 

del 1714 eren decisius per a la configuració de l’Europa dels segles posteriors, avui 

aquests reptes també marcaran el nostre esdevenidor.  

Són reptes que interactuen els uns amb els altres i que no es poden desentendre. 

N’hi ha molts, però en vull assenyalar quatre. 

El primer repte mundial a què vull fer referència és l’anomenada «quarta revolució 

industrial». Som ja en la transició cap a un nou model productiu, definit per la 

connectivitat, la robotització i la introducció de la intel·ligència artificial, que 

impactarà de ple en el món laboral; una revolució imparable i molt més ràpida que 

no les anteriors. De fet, els estudis tècnics ens pronostiquen la destrucció d’entre el 

22 i el 55 per cent dels llocs de treball actuals en els propers deu o vint anys. Això, 

que podria espantar, no ha de significar la desaparició, però, d’un segment tan elevat 

del món laboral. De fet, alguns estudis també calculen que es crearan molts llocs de 

treball per a feines que avui són inexistents, que de fet ni coneixem.  

Les dades, però, ens adverteixen que en aquesta transformació del món laboral, que 

és imparable, que és mundial i que ens afecta també a nosaltres, poden créixer també 
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la desigualtat i la precarietat, i que, per tant, les administracions, les institucions, 

tenim l’obligació d’actuar en aquest sentit. És una transformació plena d’incerteses, 

difícil de planificar, perquè encara no en coneixem prou les dimensions. De fet, 

segons el Fòrum Econòmic Mundial, dues terceres parts dels infants que aquest curs 

inicien la seva etapa educativa treballaran en tasques que avui ni tan sols podem 

preveure, que ni tan sols som capaços de descriure. Haurem d’ajustar, doncs, el 

model formatiu i replantejar el model de societat construït entorn del món laboral i 

els salaris. 

En aquest punt sembla que ha fet fortuna una expressió que ve del Japó i que ens 

parla del concepte de «societat 5.0», que situa, davant aquests reptes tecnològics, 

davant aquest avenç que transformarà les relacions entre les persones, al mig, en el 

centre de la presa de decisions, la societat, i no la indústria; una societat, aquesta 

5.0, centrada en l’ésser humà, en l’equilibri entre el progrés econòmic i la resolució 

de problemes socials, un plantejament que, com deia, ve del Japó.  

I no és estrany que vingui d’allà, perquè és el país més envellit del món. De fet, 

darrere la seva proposta hi ha l’objectiu d’afrontar el segon gran repte a què em vull 

referir avui, que no l’afronta només Catalunya, sinó que també és mundial: el de 

l’envelliment, el repte de l’envelliment de la població, és a dir, el creixement de la 

població de més de seixanta-cinc anys.   

L’envelliment poblacional és un èxit de les societats modernes. És evident. Vivim 

més, augmentem la nostra esperança de vida; els nens que neixen avui viuran molts 

més anys dels que no van viure els seus avis. Però això, que és un èxit innegable, 

cal saber-ho gestionar. Hem de saber acompanyar aquest augment de l’esperança 

de vida amb qualitat de vida. De res no serveix viure més si no podem viure amb 

unes mínimes condicions. I des d’aquest punt de vista també haurem de ser capaços 

no només d’acompanyar l’envelliment individual de cadascun de nosaltres, sinó 

també de fer que el sistema econòmic sobre el qual hem crescut sigui també 

sostenible en el futur. I això ens connecta amb el repte anterior: l’envelliment i la 

revolució 4.0.  

En el cas de Catalunya haurem de ser capaços d’establir una relació que faci 

sostenible, a curt i a mitjà termini, el sistema sobre el qual hem plantejat les 

pensions, i per tant l’ajuda a les persones més grans. De fet, aquest és un dels grans 

reptes: com combinem les decisions que prenem en el mercat de treball amb aquest 

envelliment de la població. Perquè, de fet, les previsions de l’Idescat ens diuen que 
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si avui hi ha 28 persones més grans de 65 anys per cada 100 catalans, l’any 2060 

en seran 52. Per tant, evidentment, tenim davant un objectiu i un repte indefugible 

que ens diu que o bé mantenim l’equilibri entre el nombre de treballadors i la gent 

gran o bé haurem de canviar l’estructura econòmica del sistema desvinculant dels 

salaris els recursos per a aquesta gent gran. 

Tercer repte. Deia que en volia presentar quatre; ara parlo del tercer. El tercer gran 

repte mundial, i que també ens afecta a nosaltres, evidentment, és el mediambiental, 

l’emergència climàtica. 

La regressió del litoral català, per exemple, que n’és una de les conseqüències, és ja 

una realitat que amenaça l’ecosistema, i a llarg termini amenaça les poblacions 

mateix de la costa. Les previsions climàtiques per als propers anys diuen que 

augmentarà, evidentment, la calor i parlen dels efectes que aquest fet tindrà sobre 

la qualitat de l’aire, amb els riscos que això comporta per a la salut de les persones 

que viuen en aquets país. I creix, evidentment, també, el risc d’incendis. També es 

preveu que el canvi climàtic afecti progressivament l’abastament d’aigua, en paral·lel 

a un creixement de la població.  

Per tant, és indefugible preveure aquests nous escenaris que ens porta l’emergència 

climàtica i començar a prendre-hi mesures, com també caldrà afrontar i donar una 

resposta humanitària a les migracions que, justament, aquest canvi climàtic causarà 

arreu del món, i particularment a la Mediterrània; persones que hauran d’abandonar 

la seva terra per cercar una oportunitat per viure dignament. Haurem de saber trobar 

la manera d’acollir aquesta gent, d’oferir-los aquesta oportunitat. No podem actuar 

de cap altra manera. Per humanitat i per solidaritat. I pel record històric, perquè 

nosaltres també hem hagut d’emigrar en un moment o altre de la història. Enguany 

fa vuitanta anys que centenars de milers de catalans emprenien el camí de l’exili 

fugint de la repressió franquista.  

I el darrer repte que vull posar sobre la taula connecta directament amb el conflicte 

principal, més immediat, més urgent, que viu el nostre país: el de la defensa de la 

democràcia. 

Com ja va succeir a l’Europa dels anys trenta del segle passat, a remolc de les crisis 

econòmiques, es multipliquen arreu els discursos populistes i d’extrema dreta i es 

desacredita l’acció de les institucions i dels representants polítics mateix. La política 

passa a considerar-se, a ulls d’un sector creixent de la societat, com un fet negatiu. 
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Els casos de corrupció, és veritat, i la ineficàcia d’alguns governs per corregir les 

desigualtats i resoldre els problemes estructurals fan créixer aquest esvoranc. És 

comprensible, en certa mesura. Aquesta situació, però, fa que apareguin líders i 

partits que promouen solucions amb discursos xenòfobs, que culpen de tots els mals 

algunes minories discriminades i que menystenen els drets i les llibertats fonamentals 

sobre els quals se sustenta la democràcia.  

Aquesta regressió en matèria de drets i llibertats fonamentals és visible, cada cop 

més, en diversos països d’Europa, en molts països del nostre entorn i del món 

occidental. A l’Estat espanyol ja fa temps que va començar. A l’Estat espanyol va 

començar fa anys, com ho posen de manifest les anomenades, per exemple, «lleis 

mordassa», que erosionen els drets fonamentals, en aquest cas el dret de 

manifestació, o també altres actuacions, com les «devolucions en calent» de les 

persones immigrants, un tipus acció que precisament contravé a la Convenció 

europea dels drets humans i que també posa en risc els fonaments democràtics.  

Més enllà d’això, però, d’aquests referents o d’aquests elements que ja havíem viscut 

els últims anys, el cert és que el cas català ha posat de manifest de manera encara 

més intensa aquesta regressió dels drets i ha evidenciat una disminució de les 

llibertats individuals i col·lectives. L’Estat, davant la situació d’aquest país, en 

comptes d’asseure’s i negociar una solució política per a un conflicte que és polític, 

ha fet tot el possible per intentar criminalitzar la protesta pacífica, el debat 

parlamentari i, fins i tot, les urnes. En aquest sentit, el judici als líders polítics i socials 

catalans, en funció de la sentència que coneixerem d’aquí a unes setmanes, pot 

esdevenir finalment la constatació definitiva de la involució democràtica de l’Estat 

espanyol. 

I aquí, com arreu, com en totes les democràcies, no podem respondre de cap altra 

manera que amb més democràcia. La resposta no pot ser cap altra que exigir les 

nostres llibertats i els nostres drets democràtics. No podem respondre de cap altra 

manera que no sigui reclamant més política, més diàleg i més mobilització popular 

des de la no-violència. 

En la defensa dels drets i les llibertats ens caldrà intel·ligència, d’una banda, 

certament, però també persistència, i sobretot comptar amb totes i tots els 

demòcrates que rebutgem la repressió i som partidaris de resoldre el conflicte polític 

mitjançant un referèndum. 
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La sentència contra els líders independentistes fixarà el perímetre de l’exercici dels 

drets fonamentals a l’Estat espanyol. I si finalment el Tribunal Suprem, aquest 

tribunal que jutja els nostres líders polítics, castiga amb penes de presó l’organització 

d’un referèndum haurem de ser tots, tots els demòcrates, els qui sortim cívicament, 

pacíficament i massivament a defensar els drets i les llibertats, al carrer i a les 

institucions. Perquè, com hem dit sempre, i com hem demostrat tantes i tantes 

vegades al llarg de la nostra història, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya no 

ens resignarem, no ens cansarem, no ens rendirem.  

Tots aquests reptes, alguns dels quals he intentat dibuixar en aquesta glossa, tenen 

una dimensió mundial, no ens afecten només a nosaltres, són uns reptes i uns 

problemes que no n’entenen, de fronteres. Afecten el conjunt de la humanitat, però 

també és veritat que exigeixen respostes pròpies, respostes al nostre país.  

Per això és imprescindible continuar treballant, continuar esmerçant-nos per comptar 

amb les màximes eines possibles que permetin portar a terme el que decidim com a 

país des dels valors republicans que compartim la majoria de la societat d’aquest 

país. 

També des del Parlament, des de la institució que tinc l’honor de liderar, una institució 

que fa més de trenta-nou anys que va aprovar, com deia al principi, la seva primera 

llei des del seu restabliment, la llei, justament, que feia de l’Onze de Setembre la 

festa nacional, una llei que assenyala que és un dia no només per recordar, sinó 

sobretot per fer projectes de futur; una diada –i acabo– que per segon any consecutiu 

vivim amb presos polítics i exiliats. Avui Jordi Turull passarà el seu aniversari en una 

cel·la de deu metres quadrats, i en els propers dies Jordi Cuixart tindrà sis hores, 

només sis hores, per conèixer el seu fill acabat de néixer. I, com ells, la Carme, la 

Dolors, l’Oriol, en Raül, en Josep, en Jordi i en Quim continuen empresonats per 

haver posat en mans dels ciutadans d’aquest país la decisió sobre el seu futur polític.  

Per això és la nostra obligació –no la podem defugir, no podem mirar cap a un altre 

costat–, l’obligació de tots els demòcrates, estar a l’alçada del moment històric i 

respondre a la repressió amb més democràcia, més política i més mobilització. Ho 

farem de manera persistent; incansable, diria jo. No defallirem mai, no abandonarem 

mai els nostres objectius polítics. Són molts anys i molts esdeveniments històrics que 

contemplen aquesta voluntat de ser del poble de Catalunya. 
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I si algú en dubta, si algú dubta d’aquesta persistència, que recordi que som un poble 

que ha estat vençut militarment algunes vegades, que ha patit repetidament, i 

malauradament, la repressió, que ha vist perseguida la seva identitat política, cultural 

i lingüística i que, malgrat tot, tres segles després continua existint i reivindicant les 

seves llibertats.  

Aquest és el tossut compromís dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país, és el 

tossut compromís amb la llibertat que celebrem el dia de la nostra festa nacional, la 

Diada, i és el mateix compromís tossut amb la llibertat que finalment ens permetrà 

ser el que vulguem ser com a poble. 

Moltes gràcies.  

Visca la llibertat, visca la Diada i visca Catalunya!  

 

 


