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XXXVI Travessa Matagalls-Montserrat 

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2015 

La presidenta 

Bona tarda a tothom. Un any més ens trobem aquí per presentar la travessa 

Matagalls-Montserrat. Per a mi és un honor haver-ho pogut fer aquests últims cinc 

anys. De fet, per a mi ha estat un honor poder ser presidenta del Parlament, viure 

aquests moments tan històrics i transcendentals i celebrar actes com aquest, amb 

continguts identitaris molt forts. 

............. 

Arribem, doncs, al final d’aquest acte, un acte senzill, però que ens recorda cada 

any un compromís amb el país. I vull començar per aquí. Quan el senyor Albareda 

deia que teníem un país trist i fosc i que ara comença a ser un país amb il·lusió i 

llum, pensava en el món excursionista català, que ha estat capaç durant molts i 

molts anys de mantenir la nostra identitat en moments difícils. Perquè la defensa 

del territori, la defensa de les muntanyes del Montseny i de Montserrat, la defensa 

dels nostres trets essencials, tenen una base sòlida en l’excursionisme. I la travessa 

Matagalls-Montserrat té un simbolisme especial, té aquest simbolisme marcat pel 

compromís personal, té aquest simbolisme marcat per les entitats, i en aquest cas, 

sobretot, pel Club Excursionista de Gràcia, que l’any 72 es va fer càrrec de tirar-la 

endavant, d’organitzar-la i de preocupar-se del seu èxit anual.  

Així mateix, vull donar les gràcies a l’alcalde del Brull, que també col·labora en la 

travessa. És important que cada any hi hagi algú que des de fora hi ajudi perquè 

tingui èxit. 

Permetin-me també que insisteixi en el que es repeteix cada any: que no és una 

travessa competitiva, fet molt important, perquè permet que cadascú la pugui fer a 

la seva manera.  
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Vull també remarcar el sentiment de pertinença, que cal que mantinguem, que 

tenim cap a totes dues muntanyes: la muntanya santa, Montserrat, i la muntanya, 

jo diria, de la família, el Montseny. 

Com comentava en Jordi Merino, a mi també em passa que en aquest acte de 

presentació de la travessa cada any dic el mateix amb diferents paraules,  perquè 

en definitiva parlem de país, de muntanya, d’identitat, de catalanisme, i per tant 

del que és nostre i el que sentim com a nostre. 

Aquests cinc anys que he pogut participar en aquest acte han estat importantíssims 

i molt satisfactoris per a mi. Fa cinc anys, el juliol, va començar el que hem 

anomenat el “procés de transició nacional”. Aquell 10 de juliol vam fer una gran 

manifestació a Barcelona, una d’aquestes grans manifestacions en què ens hem 

aplegat més d’un milió de persones. Ho vam fer d’una manera cívica, però amb un 

crit de protesta, de protesta contra la indignitat, de protesta perquè ens havien 

humiliat. Feia quatre anys que teníem un estatut que enteníem que podia ser la 

solució als desitjos i les il·lusions del poble de Catalunya, i una sentència del 

Tribunal Constitucional en va laminar el poc que n’havia quedat després de passar 

pel Congrés de Diputats espanyol, i després que el referendés el poble de 

Catalunya. Aquella manifestació, doncs, va ser una manifestació de protesta, per 

exigir dignitat per a Catalunya i per als catalans. 

A partir d’aquell moment, aquests cinc anys han passat molt ràpidament. Han 

passat moltes coses, també el que deia el senyor Albareda: que un país trist i fosc 

s’ha anat convertint en un país amb il·lusió. Com diem sempre, a Catalunya no 

tenim ni grans estructures ni grans infraestructures, ni una gran maquinària 

d’estat, perquè durant molts anys no hem tingut institucions. Tenim, però, dues 

coses molt importants: la il·lusió i la gent. I això ho hem vist i viscut tots, aquell 

Onze de Setembre del 2012, i després el 2013, i el 2014, i espero que també ho 

veiem aquest 2015. No s’ha vist mai al món que més d’un milió i mig de persones 

surtin al carrer, famílies senceres, avis, pares, fills, néts, amics, i que tothom 

estigui content i feliç i al mateix temps reivindiqui un país diferent, el país que tots 

volem tenir en el futur. Això ens ha d’omplir de joia i satisfacció. 
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Això ha passat aquests darrers tres anys, mentre creixia aquest procés de transició 

nacional. Aquest parlament ha treballat el dret de decidir. Una delegació d’aquest 

parlament va anar al Congrés de Diputats per demanar la convocatòria d’un 

referèndum. Vam anar a dialogar. Se’ns va negar. Llavors vam fer la llei de 

consultes, per poder fer una consulta ciutadana, encara que no tingués valor 

jurídic, però sí polític. Tampoc ens la van deixar fer. Com la història de David i 

Goliat, però, David es va treure un roc de la faixa i va fer un procés participatiu en 

què vam poder votar. I encara que no tingués cap valor oficial, va servir per 

comptar la gent, va servir perquè més de dos milions de persones, aquell dia, 

contra tots els obstacles que ens van posar, anéssim a votar. Aquell dia, el 9 de 

novembre, ens va servir per provar-ho, va ser com l’aperitiu. Perquè encara hem 

de fer el que realment és el plat fort: el 27 de setembre, que el podrem fer 

legalment per mitjà d’unes eleccions convocades el 3 d’agost. Unes eleccions, però, 

que ningú no s’enganyi, que no són normals. L’aparença és d’eleccions normals, 

però en realitat són les eleccions en què el poble de Catalunya podrà dir “sí” o “no” 

a un nou país. 

I això surt de les mateixes arrels nostres, surt dels nostres sentiments de 

pertinença, surt d’una història que comença fa un mil·lenni, una història amb la 

Cort Comtal, amb les Corts... Com va dir Pau Casals en rebre la medalla de la pau 

de les Nacions Unides, a Catalunya tenim el parlament més antic. Som un país, per 

tant, amb una història de pacte, de negociació, que sempre ha volgut dialogar. 

Quan l’altra banda de la taula, però, no vol dialogar, quan l’altra banda de la taula 

et posa un mur de formigó, el diàleg no és possible. I quan surten veus que diuen 

que s’han d’utilitzar altres vies i s’han de fer unes altres coses, cal dir que ja ho 

hem fet, que ho hem fet durant trenta-cinc anys. 

A més, durant molts d’aquests trenta-cinc anys hem cregut, molts, en la possibilitat 

d’entendre’ns amb l’Estat espanyol, fins que al final t’adones que aquest no és un 

estat favorable a Catalunya, sinó un estat hostil. I, per tant, hem de buscar una 

solució, i el que no podem és esperar més. Així, doncs, aquest 27 de setembre 

podrem dir “sí” o “no” a un nou estat, podrem dir “sí” o “no” a aquest poble 

lluminós, amb un horitzó clar i unes possibilitats de futur que tenim a les mans. 
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Perquè el nostre poble és un poble treballador, és un poble emprenedor, és un 

poble que s’arrisca, és un poble que vol benestar per als seus ciutadans i és un 

poble solidari, i ho volem seguir sent, però decidint nosaltres. Volem que el 27 de 

setembre el poble de Catalunya digui què vol per al seu país. Som prou grans, som 

majors d’edat per poder decidir el nostre futur.  

Per tant, així com la primera vegada que vaig presidir aquest acte de presentació 

de la travessa ara fa cinc anys els vaig explicar la història d’aquest palau, avui he 

volgut acabar amb la història que ara mateix tenim a les nostres mans; una història 

molt i molt important que l’hem treballada entre tots, que l’hem feta amb la gent 

de Catalunya, amb la societat catalana. 

Què tenim? Il·lusió i gent. Altres tenen grans estructures, grans maquinàries, i les 

utilitzen, moltes vegades no gaire bé. Nosaltres tenim la gent i tenim la il·lusió, i 

amb això podem guanyar.  

Moltes gràcies, i felicitats per la Matagalls-Montserrat número 36. Que sigui un èxit. 

I, com dèiem, al cap de pocs dies d’aquesta travessa en tindrem una altra de molt 

important. 

Moltes gràcies. 

 


