
 

1 3 

 

Acte «Lletres al Parlament»   

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021 

Bona tarda; benvinguts tots al Parlament de Catalunya. És un goig veure l’hemicicle 

ocupat, ocupat en el millor dels sentits de la paraula, per persones que s’estimen la 

llengua, que s’estimen la literatura, que s’estimen la nostra cultura i que han volgut 

participar en aquest acte que fem de «Lletres al Parlament». 

Vull agrair molt la presència, naturalment, del vicepresident del Govern, el senyor 

Pere Aragonès, dels membres de la Mesa, del president del grup socialista, del 

portaveu de Junts per Catalunya i de tots els diputats que ens acompanyen, en un 

acte forçosament reduït a causa de la Covid. Saludo també, naturalment, els 

membres del Govern que ens acompanyen, la consellera de Cultura, que ve en 

representació de tot el departament, perquè la festa de les «Lletres al Parlament» és 

una festa de la cultura; les directores generals; els membres de les organitzacions 

de les commemoracions, els comissaris dels anys de les tres personalitats que el 

Govern va decidir homenatjar enguany; també, naturalment, el fill de Joan Triadú, 

una d’aquestes personalitats, i l’ànima del projecte, el director de la Institució de les 

Lletres Catalanes, que, last but not least, m’ho he fet venir bé per saltar-me el 

protocol i fer que fos l’última de les persones que esmentés en aquesta part inicial 

de les meves paraules, precisament perquè aquest, «Lletres al Parlament», és un 

projecte de la Institució, que com molts altres el que busca és portar la literatura allà 

on habitualment no se l’espera. Aquests dies n’hi ha moltes, d’aquestes iniciatives, i 

avui ens fa moltíssima il·lusió ser aquí al Parlament de Catalunya i rebre els 

representants de la literatura, amb la Institució de les Lletres Catalanes i el 

Departament de Cultura al capdavant, per celebrar la Diada de Sant Jordi. 

Enguany poder-ho fer és, a més, doblement especial, perquè l’any passat no vam 

tenir Sant Jordi; va ser un temps de confinament, un temps de solitud en el sentit 

que no podíem socialitzar-nos. I Sant Jordi és la diada de la gent, la diada que tothom 

surt al carrer a celebrar, és també el nostre dia dels enamorats, amb el llibre i la 

rosa, i, per tant, era important recuperar la normalitat i fer-ho aquí al Parlament. Per 

això ho hem volgut fer a l’hemicicle, perquè les lletres ocupin aquest lloc d’honor que 

tenim el gran privilegi d’ocupar els qui representem la ciutadania. 
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Ja fa anys que per no tenir l’arbitrarietat de qualsevol tria el Parlament i el Govern 

van decidir homenatjar en aquest acte els autors de qui la Comissió de 

Commemoracions del Govern dicta que correspon celebrar els centenaris. 

Aquest any homenatgem la figura de Joan Triadú, un dels crítics literaris de 

referència, mestre, pedagog, mestre de mestres, també gosaria dir, a més a més 

d’escriptor, naturalment. També la figura de Felícia Fuster, una artista global, una 

persona que va viure uns temps complicats i va fer tries molt agosarades, que va 

viure gran part de la seva vida a París i de qui ara en molts casos descobrim l’obra; 

en aquest cas hi ha un doble comissariat, el de la part més artística i el de la més 

literària, precisament per donar compte de la dimensió global d’aquesta autora. I 

tenim una figura com Teresa Juvé, que molts consideren una autora jove perquè fa 

poc temps que va fer el salt al món de la literatura. En tenim uns quants casos, en 

la història de la literatura catalana, un dels darrers el de Montserrat Abelló, que va 

publicar el primer llibre havent superat ja els quaranta anys. En el cas de Teresa Juvé 

és un goig fer una commemoració de centenari amb una autora viva, cosa que, fins 

on jo sé i m’assisteix la memòria, només havia passat amb Joana Raspall, que a més 

a més va tenir l’absoluta delicadesa, enteneu-me, de morir el dia després de la 

cloenda de l’Any Raspall, de manera que va participar en tots els actes del seu 

centenari, que va poder viure i gaudir, per tant. D’ella, també, que se l’havia 

classificat molt en l’apartat de literatura infantil, molta gent en va descobrir els haikus 

i l’obra per a adults en la maduresa de la seva vida. Teresa Juvé no ens pot 

acompanyar, avui; tenim el confinament, té cent anys. Però és un goig que hi sigui i 

pugui viure el centenari, que estigui activa i que hagi publicat una novetat per Sant 

Jordi. Jo crec que això sí que és un cas absolutament insòlit. Per tant, avui 

homenatgem aquests tres autors. 

Vull explicar que als treballadors de la casa, del Parlament de Catalunya, els hem fet 

l’obsequi d’un llibre i una rosa, i el llibre triat és de Teresa Juvé. No és pas aquesta 

darrera novetat, sinó que, amb una vida plena de vicissituds com la seva, havent 

viscut moments tan complicats de la nostra història recent i havent viscut l’exili 

acompanyada de Josep Pallach, el seu marit, és aquest text biogràfic, que té un títol 

deliciosament poètic: Tu ets jo. Aquest és el regal que hem volgut fer a tots els 

treballadors del Parlament en un dia com avui. 

Parlament i literatura, diputats i poetes, escons i versos. Aquest és el context en el 

qual ens trobem. Gràcies per ser representants d’aquesta paraula que sona amb força 

a la seu de la paraula i de la sobirania nacional, el Parlament de Catalunya. És un 
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goig poder fer aquesta lectura trenada de diverses veus, dels textos que ha 

seleccionat el director de la Institució de les Lletres Catalanes, de què els nostres 

serveis aquí al Parlament sempre fan el lot amb cura i a què ara tots vosaltres posareu 

veu i donareu vida. 

Moltes gràcies per ser aquí. Celebrem la paraula, celebrem la literatura, celebrem la 

cultura i celebrem una diada, com és Sant Jordi, al Parlament. 

Moltíssimes gràcies a tots. 

 


