
 

1 7 

 

Presentació del llibre Les hores greus. Dietari 

de Canonges, de Quim Torra 

Barcelona, 12 d’abril de 2021 

Molt bona tarda a tots. És un plaer ser aquí, a la Llibreria Ona –jo, de fet, gairebé no 

me’n moc, veig també moltes persones que hi eren dissabte en la presentació del 

llibre Pinzellades de llibertat. És un goig, un privilegi i una gran sort tenir-los sempre 

disponibles, la Montse i tot el seu equip, ajudant a empènyer la cultura. 

Avui és un dia molt –molt– especial, perquè tenim el president Torra amb nosaltres, 

que m’ha fet el goig de demanar-me –jo crec que amb revenja, perquè ja vam ser 

aquí amb els papers canviats– que presentés el seu llibre, aquest Les hores greus. 

Dietari de Canonges, del qual jo he anat posposant la lectura gairebé fins al darrer 

moment, perquè llegir-lo també ha representat llegir-me, llegir el que jo vaig viure 

–o el que van viure el Francesc de Dalmases o altres companys– molt de prop, tot el 

que va anar passant en aquest any de pandèmia. 

Van ser uns temps molt intensos, molt convulsos, i el president ha fet aquest exercici 

de tornar-hi, de revisitar les seves pròpies notes i de posar-ho per escrit amb l’ús de 

la memòria. I aquest gest de compartir-ho crec que és un fet excepcional. Que algú 

amb una responsabilitat tan gran, la més gran que podem tenir al nostre país, que 

és fer de president de la Generalitat, en el decurs d’un any faci aquesta reflexió sobre 

un temps viscut, sobre una presidència en general, però sobretot sobre els mesos als 

quals fa referència el dietari, amb la irrupció d’un virus desconegut que ens ha 

transformat, que ens ha canviat la vida, em sembla que és un cas absolutament 

inèdit. En la història de la política, segur, però en la història de la literatura, també. 

I ho fa amb un gènere, el dietari, que, és clar, jo ara pensava que és una forma de 

l’escriptura autobiogràfica, és una forma del que els autors que han treballat aquest 

gènere literari han anomenat la «literatura del jo». La literatura del jo ens parla de 

la vida. La paradoxa d’aquest dietari és que, malauradament, ens dona notícia de la 

mort diàriament. La mort, diàriament, s’hi fa present, en aquest dietari. Abans de 

començar a llegir, la primera cosa de la qual tenim notícia és precisament del nombre 

de víctimes que la Covid s’anava cobrant dia a dia. I us puc dir que al president 

cadascuna d’aquestes morts el deixava absolutament colpit, com els qui heu llegit el 
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llibre ja heu pogut veure. I els qui ho fareu també us adonareu de com la 

responsabilitat política aquí esdevé una responsabilitat humana. Jo recordo el dia que 

vam arribar a les cent morts, per exemple. Aquell dia semblava que aquella xifra ens 

caigués damunt l’espatlla com un pes insuportable, el de pensar que es moria tanta 

gent a conseqüència de la pandèmia que vivíem. Fer-ho amb un dietari, que, malgrat 

el realisme o la veracitat que vulgui tenir, no deixa de ser un gènere literari, és una 

qüestió interessant. La literatura autobiogràfica, la literatura del jo, la literatura de 

reflexió... S’ha parlat de literatura confessional, en el sentit que d’alguna manera fa 

una confessió, de justificació, d’observació... 

Jo, aquest dietari, una mica el situo entre Les confessions –no les de Sant Agustí, les 

de Rousseau– i el Llibre dels fets, de Jaume I el Conqueridor. Estem, una mica, en 

un terreny entre aquests dos referents. Ell el pròleg el titula «Què us diré?», i això 

és una apel·lació directa a Ramon Muntaner, i jo, com Ramon Muntaner, puc dic que 

he vist amb els meus ulls i he sentit amb les meves orelles moltes de les coses que 

el president explica aquí. Dic que és un dietari i que el situo en aquesta complicitat 

històrica d’un gran rei català i Les confessions de Rousseau, perquè Rousseau, amb 

les seves confessions, el que fa és inaugurar per a la modernitat el gènere de 

l’autobiografia o de la literatura del jo. Les seves confessions ja no són com les de 

Sant Agustí, són dessacralitzades, ja són unes confessions laïcitzades, però sí que 

tenen com a objectiu una certa salvació. I jo crec que alguna cosa d’això hi ha, en el 

text del president Torra. No busca la gràcia divina. Busca, si de cas, la introspecció i 

l’autoconeixement per justificar, per autojustificar, segurament, la pròpia conducta, 

amb la finalitat de quedar-se en pau amb ell mateix i, segurament, poder donar 

comptes. És un exercici també de transparència, de retiment de comptes i de 

sinceritat, al cap i a la fi, el que ha fet el president amb aquest llibre. 

Hi deurà haver gent que quan el llegeixi –a mi m’ha passat alguna vegada– digui: 

«No és tota la veritat.» Però l’escriptura comporta la selecció, decidir 

discrecionalment què incorpores, què apartes i per què, i fer-ho al servei d’allò que 

vols explicar. Segurament, més que la realitat, el que ens diu aquest llibre, a banda 

de consignar..., i en aquest sentit hi ha uns annexos on tenim un conjunt de gèneres 

diversos, des dels DM fins als WhatsApp, o els SMS, les cartes privades, la 

correspondència oficial, les notes de premsa, els fils de tuit... Tenim una varietat 

textual segurament sense precedents, també, en la història dels dietaris. Però, una 

mica com deia Anaïs Nin, les coses no són com són. Les coses són com som. I això 

també es veu en el llibre del president Torra. La seva veritat és la que ens explica en 

aquest llibre, no perquè no digui o no doni comptes de la realitat, sinó perquè ens 
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explica la seva realitat, la que ell va viure, en les circumstàncies en què la va viure, 

en el context en què la vivia, i, sobretot, si m’ho permets, president, amb la pressió 

amb què ho vas fer, perquè inauguraves un territori desconegut i ho feies sol, i ho 

feies des de Canonges. Per tant, la força d’aquest text rau precisament en aquesta 

creença que dius la veritat, la teva veritat, i, per tant, en aquest exercici de sinceritat.  

Però, és clar, qui escriu és algú com el president Torra, que ha llegit i llegeix molt, i 

va compartint aquí les seves lectures. Tant de bo que tothom que llegeixi aquest 

llibre pugui acabar llegint també les referències literàries que hi fa –jo me n’he 

apuntat moltes. Perquè de vegades descriu moments, descriu situacions, descriu 

escenes, i diu: «A Rodoreda li agradaria, la imatge.» Amb això t’he de dir que ja està, 

que ja te’m vas guanyar, quan vas arribar a aquest moment. Explica que veia els 

últims raigs de sol, que és veritat, marxant del Pati dels Tarongers i que es col·locava 

com un nen buscant-ne les últimes carícies. Descriu una imatge ja literaturitzada en 

ella mateixa, i es permet dir que a Rodoreda li agradaria, aquella imatge. Hi ha un 

moment, per exemple, també, en què ens descriu el moment de quan es filtra l’última 

llum del capvespre per la rosassa de la Capella de Sant Jordi. És a dir que enmig d’un 

escenari de desolació, de patiment i de mort, i de molta angoixa i de molta 

responsabilitat, que és el que ell sentia, com ningú, es permet aquestes bombolles 

gairebé d’oxigen d’estar en un espai on ell mateix diu que pateix la síndrome de 

Stendhal, perquè la bellesa del Pati de Tarongers, la bellesa del Palau de la 

Generalitat, amb les obres que hi ha... Us recomano que pareu atenció a la descripció 

que fa del Desconsol de Llimona, a la consideració que fa de Llimona com a escultor. 

De Desconsol en tenim un al Parlament, i ell va decidir que si marxava del Parlament 

el Desconsol havia de marxar amb ell, i en va portar la còpia del MNAC al Palau. I 

allà és, i ell explica com l’ha mirat des de tots els angles possibles. I és veritat, que 

no et canses mai de mirar-lo. Jo canviava les rutes, precisament, per passar per 

davant del Desconsol. Perquè hi ha rutes, al Palau de la Generalitat, i de vegades 

decideixes baixar a veure el Sant Jordi de Montserrat Gudiol, necessites fer alguns 

canvis. Però el Desconsol l’arrossega molt, i ell, per tant, el descriu amb l’estima que 

li té. 

A banda de molta literatura, perquè, com dic, és un president que llegeix molt, i 

d’anar veient els llibres que llegeix, també ens parla de quines sèries de televisió 

veu, i veiem amb ell The west wing, The Durrells, The English game... De vegades 

també pel·lícules. Hi apareix Hitchcock, i fa valoracions, entre d’altres, de Cary Grant 

o Ingrid Bergman. Això, també com una disciplina, sobretot perquè li ho demanava 
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l’Helena, la seva filla, i també perquè necessitava aquests moments per 

desconnectar. 

Hi ha coses, a més, que el president les fa en forma de recomanacions. Jo t’he de dir 

que aquí fallo una mica, i això segurament no t’ho esperaves. Hi ha un moment que 

diu: «Es dona per descomptat que qualsevol polític ha llegit» –i, atenció, d’això en 

farem un test ara al Parlament, a veure quants el passem– «Notícia de Catalunya, 

de Jaume Vicens Vives» –bé– «Les formes de la vida catalana, de Josep Ferrater i 

Mora» –bé– «Quina mena de gent som, de Gaziel» –bé– «Com han estat i com són 

els catalans, de Rodolf Llorens» –aquest jo no l’he llegit, ho confesso, aquí estem 

entre amics– «a banda» –diu ell– «d’uns quants volums de l’Obra completa de Josep 

Pla», probablement les cinc obres canòniques sobre el caràcter i la personalitat dels 

catalans. Nosaltres, la resta de polítics catalans, segur que no les hem llegit. Ell sí, i 

més de cinc volums. 

Per tant, és un retrat d’un temps, d’un país, d’un moment absolutament terrible, però 

que el president aconsegueix també convertir en un text que es llegeix amb aquesta 

riquesa literària. Hi apareixen fragments de Carner, de Simona Gay, de Gerard 

Vergés, de Lluís Solà, de Wordsworth, de Ferrater i Mora, de Rovira i Virgili, de Marià 

Manent... No ho sé, n’hi ha tantíssims... 

També fas recomanacions als polítics. Ja has vist que me les he apuntat totes, 

aquestes coses. Diu: «Tot candidat a polític ha de tenir present que, com a futur 

membre de la vida pública, tot el que digui o no digui, faci o no faci, piuli o no piuli, 

serà escrutat, analitzat, criticat o distorsionat pels mitjans de comunicació, els 

periodistes, els tertulians i el món de les xarxes socials.» I dono fe que realment és 

així. Si fas, perquè fas, i si no fas, perquè no fas, i tu ho has viscut en primera 

persona. 

Jo crec que has tingut una presidència singular des de molts punts de vista, però la 

manera que ara tens de rememorar almenys aquest període del primer confinament 

i aquest inici de la primera onada de la pandèmia –perquè el seu editor ens anuncia 

que properament vindran altres hores, aquestes són les «greus», després vindran les 

«incertes»– és, a banda d’un exercici de compromís, de sinceritat, d’autojustificació, 

com dèiem abans, de justificació i d’autojustificació, un striptease emocional, i 

m’imagino que per a tu deu haver estat molt difícil també d’escriure-ho. 

Explica’ns per què vas necessitar escriure aquest llibre. 
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(...)  

President, hem d’anar acabant. El dia que vas fer la primera presentació aquí, que la 

vas fer amb l’Antonio Baños, jo encara no havia llegit el llibre –és clar, tot just el vaig 

comprar llavors– i no sabia tot el que hi expliques. 

Jo, abans d’acabar, també vull rompre una llança a favor d’aquesta humanitat que 

les persones que et coneixem sabem que traspues. I és que aquí has fet aquest 

exercici de mostrar-te en la feblesa, de mostrar-te en la vulnerabilitat, de mostrar-

te en el patiment i l’angoixa. I això, que segurament també trenca molts motlles 

respecte a la masculinitat, perquè no són escenaris, tipologies, que tinguem a l’abast, 

perquè no s’expliquen, crec que també t’humanitza, i més en aquesta figura de 

president. 

Jo no hauria explicat mai una conversa que tenim tu i jo i que l’expliques aquí. No 

l’hauria explicat mai perquè jo quan trucava ho feia per saber com estava el 

president. Nosaltres ens vam conèixer treballant junts com a diputats, i trucava per 

saber com estava la persona, l’amic. I, és clar, quan el president se’t trenca... No 

has volgut obviar aquests moments, els plors, tota la part de patiment. Jo vaig pensar 

que hi havia coses que les hauries mantingut al marge, i crec que això també ha 

estat un exercici de confiança, segurament, en tu mateix, i de sinceritat amb tothom 

en aquest retiment de comptes que deia al començament que has volgut fer. 

No hi surten les converses que vam tenir tots els qui vam patir pel president. Heu de 

saber que hi havia una xarxa de poetes i músics que gravaven versos i cançons 

perquè el president els pogués sentir en les estones de Canonges. Les converses que 

teníem –eh, Carola?, un dia tu i jo escriurem la cara B de Les hores greus– per com 

patia ell. Perquè tots els qui parlàvem amb tu vèiem la dificultat de tot el que 

suportaves, i tots intentàvem fer-te costat. Parlàvem amb el metge quan sortia per 

la porta: «Com està? –com està?», li preguntàvem, per si ell no ens deia la veritat 

poder saber-ho pel metge. Després, pobre, també va agafar la Covid. Recordo que 

vaig estar debatent amb mi mateixa si anava a Canonges –te’n recordes, Carola?–, 

si m’hi instal·lava, perquè jo també ja l’havia passat, tot i que no teníem del tot la 

certesa... Després vam saber que encara tenia rastres de la malaltia, però no els 

anticossos. Ell no volia ningú. Va fer fora en Pere, va fer fora tothom. No volia ningú, 

en un exercici de responsabilitat, però també de soledat màxima, i crec que te n’hem 

de donar les gràcies profundament. 
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I alhora ets valent per dir coses que molta gent tampoc no ha gosat dir. Hi ha dues 

pàgines terrorífiques, la 84 i la 85, per als qui després vulgueu llegir-les, en què diu 

les coses d’una manera... És clar, ara que ho hem viscut ho veiem amb aquesta 

lucidesa; en aquell moment érem presoners, segurament, de tot el que passava. Diu: 

«La legislatura estava acabada abans de començar.» I parla de en què s’ha convertit 

el procés: «Dues línies que han avançat alhora, però que sovint s’han entrecreuat: 

el procés d’independència i la lluita a mort entre els espais de l’independentisme. 

Només tenint en compte aquesta disputa segon a segon s’entén la política catalana.» 

Diu: «És clar que per  tirar endavant ens calia que tots –exili, presó, institucions i 

entitats– avancéssim alhora, tots quatre alhora. Si algú es quedava enrere no 

funcionaria, seria impossible.» «Les dinàmiques guerracivilistes han estat un obstacle 

insalvable.» «Les confiances estan trencades.» Són frases d’aquestes dues pàgines. 

I aquesta conclusió: «Incomprensiblement, en un moment crític de la història de 

Catalunya no hem sabut trobar el camí de la lluita conjunta.» Abans et deia que 

parlaves molt de la decepció. Aquestes pàgines són el començament, però són la 

conseqüència de tot el que has viscut. I això no és ni vertader ni fals. És el que tu 

has viscut i com ho has viscut. I per això també t’agraeixo la valentia, president, 

perquè molt sovint potser no ho diem tot, potser no ho expliquem tot, perquè estem 

immersos, també, en aquesta lluita. 

I al final fas un epíleg: la nit del 14 de febrer. I la nit del 14 de febrer és ara mateix. 

Fa una valoració i una lectura de les eleccions que espero que tothom llegeixi. Parla 

de com l’independentisme ha apostat de manera clara per la confrontació 

democràtica. Fa recomanacions que espero, dic, que tothom tingui presents, perquè 

diu que hem d’aprendre dels errors del passat, que no podem fer govern al preu que 

sigui si no s’ha acordat una estratègia de país, no una estratègia de partits. I 

reivindiques una de les forces, si no la més gran, de l’independentisme, que és la 

seva pluralitat, la seva transversalitat, la seva riquesa, però alhora la seva unitat. I 

dius: «Que des d’un anticapitalista a un conservador, passant per un liberal o un 

socialdemòcrata, es puguin sentir implicats en un projecte comú és la clau de l’èxit. 

Aquesta va ser la força del Primer d’Octubre, i aquesta ha de tornar a ser la força 

que no podrà aturar cap repressió, per forta que sigui. Malmetre aquest mandat, el 

mandat de les urnes del 14 de febrer, aquesta confiança crítica de la gent» –ni ell 

mateix no entén com la gent ens ha fet confiança– «seria un desastre». I acabes 

mostrant-te com ets, com jo et veig, com t’he conegut en l’exercici del càrrec, abans 

i després. Fas un final amb què rebles tot l’aprenentatge del llibre: «Generositat, 

consens, estratègia unitària des de la diversitat, confiança i valentia davant de la 

repressió.» Dius que només així ens en sortirem. 
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Crec que el teu llegat és fer-nos veure la impotència, la desesperació, moltes vegades 

la decepció. I els qui continuem aquí t’ho devem a tu, que continuem i perseverem, 

com ho devem a tantíssimes persones, algunes de les quals han mort també durant 

la Covid i ja no ho veuran. Però hem de fer que aquesta riquesa, que tot aquest 

patiment, que el que tu mateix has viscut, serveixi per a alguna cosa. 

Ens ensenyes molt. Esperem rebre’n el testimoni. I hi som per perseverar, perquè 

tots vosaltres, perquè ell, perquè tothom, s’ho mereix, i ens ho mereixem. 

Moltes gràcies, president. 

 


