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Declaració amb motiu de la Diada de Sant Jordi   

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021 

Molt bon dia i bona Diada de Sant Jordi a tothom. Aquest és un Sant Jordi especial, 

encara diferent. Torna a ser un Sant Jordi d’anormalitat sanitària; continuem tenint 

la pandèmia que l’any passat ens va privar d’aquesta gran festa, que és la festa del 

llibre, que és la festa de la rosa, que és una diada fonamental a Catalunya, que es 

viu al carrer i d’una manera intensament col·lectiva. I també és un Sant Jordi 

d’anormalitat democràtica; continuem tenint presos polítics i exiliats, i aquesta és 

una anomalia que no ens cansem de repetir a fi que la puguem corregir. 

També és, però, un Sant Jordi d’esperança. Molta gent tenia ganes de Sant Jordi: el 

sector del llibre, de la cultura, els autors, els editors, els il·lustradors, els traductors, 

els llibreters, tota la gent que mou el món de la literatura. Per a ells avui és un gran 

dia, com ho és per al sector de les flors, que també ve de patir moments molt 

complicats. Avui, però, podem tornar a celebrar el Sant Jordi sortint al carrer. 

I el Parlament de Catalunya s’ha vestit de gala per a aquesta diada. Agraïm a la 

Federació Catalana de Catifaires que hagin reproduït l’escut de l’hemicicle amb un 

domàs, amb una catifa de flors que s’ha posat al peu de l’escala que ens porta cap a 

la planta noble. 

I ahir també van tornar les «Lletres al Parlament». Vam fer la lectura de Sant Jordi, 

amb un format reduït per aquestes condicions derivades de la pandèmia, però va ser 

un acte ben solemne a què van assistir membres del Govern –el vicepresident i la 

consellera de Cultura–, diversos directors generals i també diputats –membres de la 

Mesa i presidents de grups parlamentaris. Vam celebrar el Sant Jordi al Parlament 

amb els autors que la Comissió de Commemoracions del Govern, com cada any, va 

escollir perquè se’n commemorés el centenari. Aquest any són tres, els autors 

homenatjats: Joan Triadú, Felícia Fuster i Teresa Juvé. Vam fer aquesta lectura a 

l’hemicicle acompanyats dels comissaris de les commemoracions d’aquests 

centenaris i de familiars dels autors. Les primeres paraules que s’han sentit a 

l’hemicicle aquesta legislatura, doncs, han estat paraules literàries, paraules de l’obra 

d’aquests tres grans autors. 
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A més, per tot el Parlament, en espais estratègics, hi ha reproduïdes diverses 

citacions d’aquests autors –hi seran aquesta setmana i la que ve– per tenir 

l’oportunitat de descobrir-los ensopegant amb aquestes lletres. 

Desitgem una molt bona diada a tothom. Als treballadors de la casa els hem fet 

l’obsequi d’una rosa i un llibre. En aquest cas, el llibre que hem triat és de Teresa 

Juvé, una de les autores de qui enguany commemorem el centenari, l’única que hi 

arriba amb vida, amb cent anys de vida. I arriba també amb una novetat editorial. 

No hem triat, però, aquesta novetat, sinó un llibre de l’Editorial Meteora que té un 

títol extraordinàriament poètic, Tu ets jo, i que recull les seves vicissituds. És un llibre 

autobiogràfic. Ella era l’esposa de Josep Pallach, i van tenir una vida intensa, amb 

vicissituds com l’exili. Aquest és el llibre que hem regalat a tots els treballadors de la 

casa. 

Ara també us donarem unes roses a tots els qui sou aquí.  

Moltíssimes gràcies per venir i que tinguem tots una bona Diada de Sant Jordi. 

  


