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Lliurament del premi BBVA Sant Joan 2017  

Sabadell, 19 de juny de 2017 

Alcalde, director i representants territorials del BBVA, president i representants de la 

Fundació Antigues Caixes Catalanes, també de Caixa Sabadell, regidora de cultura, 

guardonat, guardonada de l’any passat, escriptors i escriptores, senyores i senyors, 

amigues i amics, és un veritable plaer tornar a ser avui entre tots vosaltres per segon 

any consecutiu en aquest acte de lliurament del premi BBVA Sant Joan. 

En primer lloc, vull felicitar el guanyador, el senyor Rafael Vallbona, per aquest 

merescut reconeixement i perquè, ja ho ha dit l’alcalde, a partir d’ara ja forma part 

d’aquesta llista tan selecta d’autors i autores que han guanyat el premi Sant Joan. 

Tinc ganes de llegir el llibre, amb la història d’aquesta nissaga que ens has explicat. 

Estic segura que, com l’obra guanyadora de l’any passat, també m’agradarà molt.  

Vull agrair així mateix a la fundació que mantingui viu aquest premi, tan important 

per a la literatura catalana i la cultura en general, i també per al nostre país i la 

nostra ciutat. 

Ens podem sentir molt orgullosos de la nostra cultura, perquè tenim referents de 

primer nivell, referents mundials en molts àmbits, com la música, la pintura i, 

evidentment, també la literatura. Tenim una cultura molt viva, dinàmica, una cultura 

realment oberta, disposada a assumir i a fer-se seves les innovacions que arriben 

d’arreu, una cultura que s’adapta a qualsevol repte. I penso que això és així perquè 

nosaltres, els catalans i les catalanes, també som així. Som un poble obert, sempre 

al costat de la llibertat, disposat a enriquir-nos amb aportacions d’altres pobles i 

cultures. Perquè, en definitiva, la cultura és això: un reflex dels que som i del que 

volem ser, dels nostres anhels. Per tant, és un reflex del nostre poble, de la nostra 

gent. Per això la importància de mantenir viu aquest premi. 

Vull reivindicar la creació literària. Vull reivindicar la literatura precisament perquè 

som en un món digital, en el món de les tecnologies de la comunicació i la informació, 

un món on l’oci cultural és eminentment audiovisual. Per això, vull reivindicar la 

literatura, i no només com a font de plaer personal, com a font de coneixement, com 

a eina, com ha dit l’alcalde, que ens fa més savis, que també, sinó com a valor 
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estratègic, perquè la literatura és un valor potencial, un valor cultural expansiu, 

perquè és a l’origen de moltes pel·lícules, sèries, obres de teatre, guions, 

documentals... És a l’origen de tot aquest món audiovisual actualment tan 

sobredimensionat. Per tant, la literatura és creació i l’origen de moltes altres 

expressions culturals. 

Per acabar, deixeu-me fer un paral·lelisme entre la creació literària i els projectes 

polítics. Per escriure el llibre que avui ha guanyat aquesta trenta-setena edició del 

premi cal molta tenacitat, moltíssima feina, molta perseverança i molta creativitat 

per superar obstacles, per superar entrebancs, però també cal posar-hi l’ànima, un 

tros d’ànima, cal posar-hi passió. Amb els projectes polítics passa exactament igual. 

Cal tenacitat, perseverança, molta feina, però cal posar-hi passió. Perquè sense 

passió la vida no és res. Per exemple, aquí hi ha l’alcalde i la regidora de cultura de 

Sabadell, que estic segura que també treballen amb passió per fer d’aquesta ciutat 

una ciutat millor. I estic segura que si els projectes polítics els treballem amb 

tenacitat, perseverança i passió reeixirem, igual que ha reeixit avui Rafael Vallbona 

amb aquest premi. 

Moltes gràcies i moltes felicitats. 


