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Acte de col·locació de la primera pedra de 

l’Arxiu Comarcal de les Garrigues   

Les Borges Blanques, 16 d’abril de 2021 

Moltíssimes gràcies a tots els qui sou aquí: l’il·lustríssim senyor Enric Mir, alcalde de 

les Borges Blanques; el president del Consell Comarcal; els regidors de l’ajuntament; 

l’alcaldessa i companya diputada; tots els alcaldes que sou avui aquí; el director dels 

Serveis Territorials del Departament de Cultura; el delegat del Govern, i l’arquitecte 

municipal, que ens ha ofert llum sobre quines han estat les vicissituds del projecte i 

com ha pensat aquest equipament per a la ciutat i la comarca. 

Deia l’alcalde, i li ho vull agrair, que avui és un dia en què es compleixen els 

compromisos. I això, que no hauria de ser novetat, malauradament hem de celebrar-

ho. Es compleixen els compromisos, i aquest és el penúltim arxiu comarcal que falta 

per completar una xarxa que va dissenyar la Generalitat republicana. I, per tant, avui 

és un dia molt important per a la comarca de les Garrigues, tal com han especificat 

les persones que han fet ús de la paraula abans meu. 

En la recta final d’aquest projecte, però, hi ha hagut encara algunes dificultats que 

han estat difícils de solucionar. Pensem que és un projecte de l’any 2010, i, per tant, 

l’han hagut de tirar endavant diversos consellers de Cultura i ha estat afectat pel 

155, que el va deixar en una situació tècnica, pràcticament, de fora de combat. 

I és per això que també per a mi avui és un dia molt important, perquè quan vaig 

ser consellera de Cultura vaig rebre l’alcalde i tota la delegació que venia en nom de 

la comarca a reivindicar que es culminés aquest projecte. I vaig voler fer meva la 

seva reivindicació, i vaig ser la veu de les Garrigues per aconseguir, en només un 

any, posar fil a l’agulla a aquest compromís, aixecar els diners perquè avui puguem 

ser aquí posant la primera pedra d’aquest projecte que ben aviat serà una realitat. 

Recordo, també, fa dos anys quan vam venir amb el president Torra a rubricar, 

justament, el final del trajecte que ens porta fins avui mateix. 

És important reivindicar els compromisos i que es compleixin, i sobretot és molt 

important culminar un projecte de país, com fem avui aquí a les Garrigues. Ens queda 

encara l’últim arxiu, a l’Alta Ribagorça, que ja teu seu; ara falta que hi posem els 
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documents. A la inversa que aquí, que tenim els documents i el que ens falta és 

construir la seu. 

Que aquest acte el fem avui i aquí, dos dies després de la commemoració del norantè 

aniversari de la proclamació de la República catalana per Francesc Macià i en un solar 

que havia estat la seu d’una caserna de la Guàrdia Civil, és una doble victòria, és una 

doble victòria de justícia poètica. Perquè la Generalitat republicana va néixer per la 

força de les urnes, per la força de la raó democràtica. Quan el president Macià va fer 

la triple proclamació –la República catalana va durar dos dies, però sabeu que la va 

haver de proclamar tres vegades– el que feia era recollir el resultat d’unes eleccions 

espanyoles però que a Catalunya s’havien viscut com un plebiscit entre monarquia i 

república, i el que va fer des del balcó de la Generalitat proclamant aquest nou règim, 

una república catalana, va ser, justament, recollir l’esperit de la força de la 

democràcia, de la força dels vots. Tres dies després va haver de dir que vivia un dels 

dies més tristos de la seva vida, perquè canviava la República catalana per la 

recuperació de la Generalitat de Catalunya, una Generalitat que es triplicava en la 

figura de la presidència, com a institució, el Govern de la Generalitat i el Parlament 

de Catalunya. I és aquesta institució, de la qual avui som representants, la que va 

idear un pla per al país amb un conjunt de nodes, que són els arxius comarcals, que 

conformen l’Arxiu Nacional de Catalunya. Per tant, avui saldem un deute històric de 

la Generalitat republicana, i ho fem amb una Generalitat del segle XXI. 

I per què van dissenyar tota aquesta xarxa? Prat de la Riba, la Mancomunitat –també 

vaig poder ser aquí en el centenari de la biblioteca popular, la primera de tots els 

territoris de Ponent–, va pensar que cap poble no podia deixar de tenir un telèfon, 

una carretera i una biblioteca. Volia que tots els pobles del país, que feien Catalunya, 

estiguessin connectats per aquests instruments. I la Generalitat republicana, sobretot 

amb Duran i Sanpere, el que va fer és dissenyar tota aquesta xarxa d’arxius perquè 

els ciutadans s’empoderessin a partir del coneixement de tot el fons documental que 

ens explica qui som i llega aquest futur als qui vindran després nostre. Encara més: 

fer-ho avui i convertir aquest lloc en un equipament cultural significa posar al servei 

de la ciutadania aquests espais. Voldria recordar una frase de Josep Fontana que diu: 

«Els historiadors no desenterrem documents del fons dels arxius perquè vagin a parar 

al fons d’una biblioteca», volent dir que entremig el que hi ha d’haver és la circulació 

de la informació, la difusió del coneixement. I així és com es conceben els arxius en 

aquest moment, i això és el fa que hi hagi un valor afegir en el cas d’aquest 

equipament per a les Garrigues i les Borges Blanques. Per tant, avui culminem un fil 
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històric que ens ha portat fins aquí, i ho fem recordant el passat, però, sobretot, 

projectant-nos cap al futur.  

Que sigui un equipament que permeti que la cultura ens salvi de la barbàrie, de la 

barbàrie que ha fet que aquell projecte republicà de l’any 32 s’hagi de culminar l’any 

2021. Que totes les etapes de repressió que hem patit, i que encara patim –perquè 

tenim una presidenta del Parlament a la presó, tenim presos polítics, per tant tenim 

repressió–, s’esvaeixin i aconseguim per la força de la democràcia i de la voluntat 

popular que aquella república que es va proclamar ara fa noranta anys sigui 

perdurable, que sigui la república catalana que tots volem, que també es 

fonamentarà en equipaments culturals com aquest de què avui posem la primera 

pedra. 

Moltíssimes gràcies a tots. Salut i feina en temps de Covid i cultura sempre contra la 

barbàrie. 

Visca la república!  

Gràcies. 

 

 

 

 


