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Lliurament dels premis i les borses 
d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans 

Barcelona, 21 d’abril de 2017 

 
Senyor Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; vicepresidents; 

membres de la junta de l’institut; guardonats i guardonades; senyores i senyors, 

amics i amigues de l’Institut d’Estudis Catalans, és un plaer ser avui aquí per cloure 

el lliurament d’aquests premis Sant Jordi i les borses d’estudi.  

El primer que he de fer, evidentment, en un acte de lliurament de premis és felicitar 

totes les persones guardonades per la seva feina. També vull agrair a l’Institut 

d’Estudis Catalans el suport que acaba d’expressar al Parlament i, naturalment, a la 

Jana les seves paraules. 

Avui, tots els guardonats i guardonades heu rebut un reconeixement, un suport, que 

no és fruit de l’atzar. És fruit de la vostra feina, de la vostra constància, del vostre 

esforç, del vostre rigor. De fet, la feina, la constància, el rigor, són necessaris en tots 

els àmbits, absolutament en tots els àmbits, de la vida, i per tant també ho són en 

la política. I aprofito ara, bé, per escombrar cap a casa, no?, per dir que al Parlament 

també s’hi fa una feina rigorosa, una feina constant, que s’hi treballa molt i bé. És 

veritat que per als mitjans de comunicació i l’opinió pública sempre són més visibles 

les picabaralles, les rodes de premsa, però jo vull reivindicar que tots els grups 

parlamentaris treballen molt i bé, en proposicions de llei, en projectes de llei, en 

declaracions, en mocions, i que treballen pel present i el futur d’aquest país. 

I, com que és veritat que he aprofitat els vostres premis per parlar de la política, ara 

ho faré al revés: aprofitaré la política per parlar de vosaltres. Deveu haver-nos sentit 

dir, als representants polítics, que treballem perquè volem fer un país millor. De fet, 

la política és això: treballar per un país millor, treballar pel benestar de tots els 

ciutadans i les ciutadanes, perquè, si no, no té sentit. Aquest és l’objectiu de la 

política: servei als ciutadans i les ciutadanes. Per tant, és cert que el futur del nostre 

país depèn molt de la política, però el futur del país també depèn de gent com 

vosaltres, també depèn molt de la recerca i de la investigació. Vosaltres també 
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treballeu, i molt, per millorar el futur d’aquest país, perquè la recerca i la investigació 

aporten coneixement, aquest coneixement que després ens serveix per canviar les 

coses, per transformar la societat, per fer la vida millor als nostres conciutadans, i 

no només de Catalunya, sinó d’Europa i el món, en molts casos. Vosaltres trobeu 

nous camins, trobeu nous escenaris de recerca, trobeu noves idees, feu noves 

propostes. Per tant, creeu més coneixement, que comportarà, a la llarga, més 

benestar. En conseqüència, tots els qui avui heu rebut aquest reconeixement 

contribuïu a això: a fer un país millor i a fer un món millor, sigui en l’àmbit de la 

ciència, la tecnologia o la cultura, perquè difonent la cultura catalana a l’exterior, 

com feu, com també ha dit la Jana que feia, aprofundiu en temes com el fet migratori, 

la història, la física, l’agricultura, la llengua, la filosofia, l’alimentació, l’economia, la 

biologia, de manera que la cultura catalana creix amb les vostres aportacions. 

Cadascuna de les vostres aportacions és molt valuosa per al nostre país.  

És a dir, no només cal felicitar-vos, sinó també agrair-vos la tasca que feu, i també 

cal donar les gràcies i felicitar l’Institut d’Estudis Catalans, que amb aquesta ja ha 

organitzat vuitanta-sis edicions d’aquests premis, uns premis, doncs, consolidats i de 

prestigi. I també vull felicitar-lo perquè han posat al premi el nom d’una dona, un fet  

important. M’ha agradat molt, això: Dones per canviar el món. He comptat que hi ha 

una quinzena de dones entre tots els premis, que tots, però, tenen nom d’home. Crec 

que és allò que dèiem, que cadascú ha de fer un petit pas, en aquesta qüestió, de 

manera que agraeixo molt a l’institut aquest pas. Moltes vegades, no tenim més 

premis, les dones, perquè no ens hi presentem, però estem tan o més capacitades 

que els homes. Això no ho nega ningú. I, per tant, faig, ara i aquí, una crida perquè 

us hi presenteu més. I també a l’institut, perquè en aquesta taula estic molt ben 

acompanyada, però... Per tant, aprofito l’avinentesa per fer aquesta crida i agrair a 

l’institut el nom del premi, un pas, un gest, que us agraeixo molt com a presidenta 

del Parlament i com a dona. 

Bé, vull insistir que és entre tots i totes, amb les institucions, les entitats, els 

ciutadans i les ciutadanes, entre tots, que es construeix el futur d’un país. I penso 

que això és el que fem ara, també. I estic segura que si ho fem amb el rigor, la 

constància, la il·lusió, la capacitat, la dedicació, les ganes, que hi poseu vosaltres 

aconseguirem aquest país millor, més just, més culte i més lliure. Sou un exemple 

per a nosaltres, també, els polítics, i crec que si tots treballem com vosaltres ens en 

sortirem i construirem aquest país millor. 
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Per acabar, com que d’aquí a dos dies és Sant Jordi, us vull encoratjar, que ja sé que 

ho fareu, perquè celebreu la diada, perquè sortiu al carrer, perquè regaleu roses i 

llibres, i si pot ser que us en regalin, també. Perquè és una diada que ens singularitza 

i que ens identifica arreu del món. Us animo a viure-la amb molta alegria, a sentir-

la i, sobretot, a conservar-la.  

Moltíssimes gràcies, i felicitats de nou als premiats i les premiades. 

 

 


