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«Deu anys de la declaració de les Nacions Unides: 

religió, administració i estat» 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020 

Si m’ho permeten, per tancar aquesta presentació m’agradaria fer una reflexió el 

màxim de sintètica possible al voltant de dos conceptes que sovint, massa sovint, es 

confonen i que tenen matisos prou significatius, que són el del pluralisme i la 

pluralitat; no són exactament el mateix. 

Som una societat plural. Això és un fet objectiu. Catalunya és una societat, una 

comunitat, un país, que és extremadament plural. De fet, a casa nostra es parlen 

més de tres-centes llengües, avui, i hi ha múltiples identitats de tot tipus; també de 

creences, òbviament. Aquest, hi insisteixo, és un fet que és així. És evident, que som 

una societat plural. Però això no és el mateix que aplicar el pluralisme. Ser-ne 

conscients no vol dir que el practiquem. La diferència entre pluralitat i pluralisme és 

la mateixa que hi ha entre reconeixement i participació, entre visualització i 

incidència, entre el fet de saber una cosa i el fet de practicar-la. Jo, quan intento 

explicar això a molta gent ho faig amb un exemple que m’és molt proper, però que 

segurament, en poca o gran mesura, podria ser compartit per la majoria de famílies 

d’aquest país. Les meves filles van a l’escola del meu poble, l’escola pública, i les 

seves classes comparteixen aula amb nens i nenes els pares dels quals han nascut a 

l’Àfrica, a l’Àsia, a Amèrica, a qualsevol racó del món, perquè avui els catalans neixen 

arreu del món. Aquestes classes representen la pluralitat del país, en el microcosmos, 

en la microsocietat, que són les aules de segon i quart de primària de les meves filles. 

Això és pluralitat, hi insisteixo. El que és pluralisme és que els pares d’aquests nens 

i nenes participin en l’AFA, que siguin regidors del seu poble, que facin vida cívica i 

que participin en la presa de decisions col·lectives, i que ho facin des de la pròpia 

identitat, sense haver de renunciar a cap dels components de la motxilla, ben entesa, 

que tots portem a sobre. Això és pluralisme.  

I aquest és el pas que encara ens cal fer. I és un pas que sabem que no és fàcil, 

perquè implica algunes renúncies. Quan tu has de cedir espai vol dir que aquell espai 

deixes d’ocupar-lo, i, per tant, que les opcions majoritàries, les opcions 

hegemòniques, han de fer necessàriament un pas al costat. No només perquè sigui 
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una qüestió de justícia, sinó perquè hi ha una oportunitat. Les comunitats que són 

més fortes, que són més cohesionades, que tenen la capacitat de prendre decisions 

que reverteixen positivament en el conjunt dels seus components, són aquelles que 

aprofiten aquesta diversitat, que la integren i que la posen sobre la taula com un 

valor afegit. I això és el que hem de saber fer. De fet, els temps dels monòlegs de 

les majories i de les parts més hegemòniques han acabat. Avui, les comunitats i les 

democràcies són fonamentalment diàleg constant, diàleg entre totes les parts, per 

petites que quantitativament ens puguin semblar. De fet, Habermas, filòsof alemany, 

diu que sense aquest diàleg no hi ha polítiques socials, que sense escoltar l’altre no 

es troben els elements de cohesió necessaris per construir un futur millor per als 

nostres fills i les nostres filles. Per tant, hem de ser conscients que som una societat 

plural –ho tenim assumidíssim, és una gran riquesa d’aquest país, la vivim amb 

orgull–, però que al mateix temps encara ens queda molt per fer des del punt de 

vista del pluralisme. 

I és en aquest sentit que hem fet molts passos, darrerament. Aquests deu anys se 

n’han fet molts, però encara en queden molts per fer. I ho dic especialment des 

d’aquest espai, des del Parlament de Catalunya, que al final és l’espai de 

representativitat de la societat catalana; el temple de la paraula, que ha de ser 

també, però, el temple de la diversitat. Per tant, hem d’ajudar a fer molts més 

passos, en aquest sentit. És veritat que els últims anys, i gràcies al Govern, al paper 

fet pel Govern, però també al Parlament, al conjunt de les institucions, s’ha avançat 

molt, i també gràcies especialment a iniciatives com el GTER, que exemplifiquen 

aquesta voluntat perenne i permanent de diàleg dins de la diversitat. 

Per tant, gràcies per la feina que heu fet i gràcies per tota la que fareu. Aquests deu 

anys, segur, han ajudat a fer moltes passes, però encara ens en queden moltes per 

fer, i assumim també la responsabilitat que ens pertoca des del Parlament de 

Catalunya, des de la institució a què correspon no només legislar, sinó fer la foto del 

pluralisme, de la riquesa, de la diversitat, de la societat catalana. 

Segur que serà una setmana molt profitosa. En tot cas, avui i sempre, hi hagi qui hi 

hagi ocupant aquesta cadira en el futur, sabeu que sempre sereu benvinguts a casa 

vostra. 

Moltíssimes gràcies. 

 


