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Glossa de la celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Marçà, 6 de setembre de 2021 

Molt bona tarda. Estic molt contenta de ser avui aquí amb vosaltres. Acabo 

d’arribar de París, on he anat a deixar la meva filla, que hi va a estudiar, 

i demà marxo cap a Brussel·les. Com sabeu, París és a prop que 

Brussel·les, i m’hi hauria pogut quedar, estar una estona més amb la 

meva filla i marxar demà cap a Brussel·les. Però soc aquí a Marçà, 

perquè em vaig comprometre amb aquesta idea que va tenir la 

delegada del Govern al Camp de Tarragona de fer una commemoració 

de la Diada i fer-la a Marçà, al cor del Priorat, i per tant amb aquesta 

idea, com ella ha expressat tan bé amb les seves paraules, de construir 

el país des de tots i cadascun dels seus indrets, de conèixer-ne les 

necessitats i de ser al costat de totes i cadascuna de les seves 

persones. I per això per a mi és un gran honor ser avui aquí. No és una 
expressió protocol·lària, ho dic de cor. Em fa molta –molta– il·lusió ser 

aquí per fer aquesta glossa de la commemoració de la Diada Nacional del 

nostre país.  

No he fet les salutacions protocol·làries de rigor. Em sembla que tots els ciutadans de 

Marçà que sou aquí sabeu totes les autoritats que ens acompanyen, a les quals agraeixo 

molt sincerament que avui també siguin aquí i facin costat a aquesta idea de 

commemorar un acte d’aquestes característiques en un municipi com el vostre. Crec 

que és un gran encert, i felicito la delegada per haver tingut aquesta idea. 

Fa una estona era a l’Ajuntament amb l’alcalde i tot el consistori, i també amb el 

president del Consell Comarcal i alguns diputats que ens han acompanyat, i, com sempre 

faig en les visites institucionals, he lliurat una senyera que forma part d’una sèrie 

numerada, d’una edició especial, i que és una rèplica de la que tenim a l’hemicicle del 

Parlament de Catalunya, a la seu de la sobirania del nostre país, presidint els plens. És 

una mostra de com el Parlament serà a partir d’ara aquí a Marçà simbòlicament, com hi 

és en tants altres municipis de Catalunya. 
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És important que estiguem oberts a tot el que passa, i ho vaig dir durant el discurs de la 

meva presa de possessió; vaig expressar aquesta voluntat d’obertura, d’apropament de 

la institució parlamentària a tota la ciutadania i a tots els racons del país. Perquè és 

veritat que el Parlament de Catalunya s’identifica sobretot amb un espai físic: el palau 

del parc de la Ciutadella, i, sobretot, amb l’hemicicle, que és el que més persones veuen 

del Parlament, però que és l’espai relacionat amb una part de la feina que fem. Però el 

Parlament, com a institució que exerceix el poder legislatiu, i per tant com a seu de la 

sobirania del nostre poble, no és només un espai físic: som també tots i cadascun dels 

ciutadans del nostre país, que som representats pels diputats, que escollim 

democràticament entre tots perquè facin aquesta feina. Per això, el deure del 

Parlament, com a institució formada pels representants de la ciutadania, és justament 

ser a prop de la gent per recollir-ne les inquietuds, les propostes, les reivindicacions i 

també les queixes, com ara hem atès, a l’entrada, el col·lectiu que vol el riu i vol que 

Siurana pugui gestionar la seva aigua. Per tant, es tracta d’això, de copsar el batec del 

nostre país, i de fer-ho des de tots i cadascun dels seus racons. Aquest és el principi que 

ha guiat la meva actuació els primers mesos des que soc presidenta del Parlament, i 

espero que també sigui el tarannà que em guiï la resta de la legislatura al capdavant de 

la institució. 

L’escenari d’aquest acte és impressionant –jo no el veig, el veieu vosaltres. És un 

avantatge: si no voleu sentir el que dic, us extasiareu veient el turó de la Miloquera, 

aquesta serra magnífica, que és el millor dels escenaris possibles. Però vull insistir que, 

més enllà de l’escenari, el contingut de l’acte és també important. 

Tot sovint volem mirar el futur, però és bo de vegades saber d’on venim. I fer reflexions 

sobre qui som i d’on venim és especialment adequat en moments de commemoració, 

com el que farem el proper Onze de Setembre; esbrinar alguna cosa més sobre el 

significat de la Diada Nacional de Catalunya. I per fer-ho he pensat que potser seria bonic 

girar una mica els ulls enrere i recordar una experiència personal que vaig viure a Bòsnia 

fa molts anys quan em vaig trobar explicant per què els catalans celebrem el que tothom 

considera que és una derrota. 

Abans d’arribar a aquesta anècdota personal, però, us explicaré que 

l’any 1980 el Parlament de Catalunya va aprovar la seva primera llei. 

La primera llei que va aprovar el Parlament després de la restauració 
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de la democràcia va ser, precisament, la que declara l’Onze de 

Setembre Festa Nacional de Catalunya. I ho fa en els termes següents 

–us en llegiré un fragment molt breu. Diu la llei: «El poble català en 

els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l’Onze de 

Setembre, com a festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el 

dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l’Onze de Setembre de 

1714, i una actitud de reivindicació i de resistència activa enfront de 

l’opressió, suposava també l’esperança d’un total recobrament 
nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del 
poble creuen que la cambra legislativa ha de sancionar allò que la nació unànimement 

ja ha assumit. Per això, el poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu 
Parlament, la següent llei:  

»Article primer. Es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l’Onze de Setembre.»  

El 1980 el Parlament declara, doncs, la Diada, l’Onze de Setembre, Festa Nacional de 

Catalunya. I no és menor l’adjectiu que s’utilitza, perquè «nacional» significa «relatiu o 

pertanyent a tota una nació», i això va passar vint anys abans que les Corts espanyoles 

primer i el Tribunal Constitucional després impugnessin i diluïssin la definició de 

Catalunya com a nació, que queda recollida a l’Estatut que havia estat aprovat per una 

majoria qualificada de diputats. Per això m’agrada recuperar aquesta primera llei, i 

recuperar-ne el text original, fer esment d’aquest «temps de lluita» i de l’«actitud de 

reivindicació i» –recordeu– «de resistència activa enfront de l’opressió», perquè algú 

diria que no ha canviat gran cosa.  

És en aquests termes a què fa al·lusió el proemi de l’esmentada llei on em sembla que 

es troben les claus del perquè de la celebració que fem amb la Diada. Miraré d’abocar 

una mica de llum sobre el perquè de la commemoració i el perquè també de l’himne 

nacional, no només rememorant els fets històrics, sinó recuperant-ne i llegint-ne el 

sentit en la cultura catalana dels temps moderns i a partir dels seus ingredients 

fonamentals.  

D’entrada, en diem «diada». És una referència lingüística clara. «Diada» vol dir «dia 

gran». És un augmentatiu, com ho és, malauradament, quan parlem de «riuada» –

l’alcalde ho ha recordat, i des d’aquí tota la solidaritat amb els afectats pels aiguats de 

les Terres de l’Ebre. Però els catalans també fem servir la paraula quan engrandim: una 
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«calçotada», per exemple, una pràctica culinària força espectacular que requereix tanta 

experiència com desimboltura. Per tant, el sol nom, «diada», ja marca la importància de 

la data, perquè la festa nacional no deixa de ser, aquí i en qualsevol lloc del món, una 

data de gran significació que simbòlicament adopta la nació i amb la qual es contribueix 

a la unió del seus ciutadans.  

És habitual trobar que la celebració es correspon amb el dia en què se celebra la 

independència. Per tant, nosaltres encara hi som a temps. Això passa als Estats Units: la 

seva diada és el Dia de la Independència. També passa al Canadà. Però hi ha altres casos 

amb altres singularitats. A Itàlia, per exemple, la diada és el dia en què es va fer el 

referèndum en què havien de triar entre monarquia o república. Van considerar que la 

decisió que es prengués era prou important com perquè constituís el naixement de la 

nació italiana en un temps contemporani. I també hi ha altres nacions que rememoren 

fets decisius i, per tant, dignes de ser recordats, com és el cas de França, que celebren 

la seva diada el 14 de juliol, dia de la Presa de la Bastilla l’any 1789, que és el símbol de 

la Revolució Francesa, que en certa manera va canviar la història no només de França, 

sinó també de la vella Europa. És com si estigués fent festologia nacional comparada, 

però no aniré més enllà. No parlaré de l’Estat espanyol, perquè sabeu que fa la seva 

diada el 12 d’octubre, la data en què es commemora el mal anomenat «descobriment 

d’Amèrica». I dic «mal anomenat» perquè ja estaven descoberts; ells ja s’havien 

descobert. És molt important, el llenguatge, perquè ens explica des d’on veiem les coses 

i com les representem, i per tant ja és explícit de tota una manera de pensar. No faré, 

doncs, comentaris sobre aquesta altra diada. 

Si ens fixem en la nostra, és també important que aquest país petit, aquesta nació que 

és Catalunya, hagi escollit com a dia de la seva festa nacional una derrota bèl·lica, la 

commemoració d’una derrota bèl·lica. I ara torno a allò que deia al començament, quan 

em vaig trobar que a Bòsnia, després de la Guerra dels Balcans, reconstruint una escola 

amb una delegació de la Creu Roja a Travnik, em van preguntar com és que els catalans 

celebrem una derrota militar. Segurament, si els interlocutors balcànics em fessin la 

pregunta ara ja sabrien més coses de Catalunya, perquè abans l’alcalde parlava d’aquest 

mirar enrere, i en aquests deu anys les mobilitzacions populars al voltant de la Diada 

l’han convertit en un esdeveniment que ha tingut un amplíssim ressò mediàtic més enllà 

de les nostres fronteres, de manera que la nostra festa queda lluny de ser una festivitat 
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regional, com més folklòrica millor, pròpia de qualsevol regió o comunitat autònoma. La 

commemoració de la Diada, l’Onze de Setembre, va més enllà d’aquesta derrota. I és 

interessant constatar que en l’àmbit dels Països Catalans tots els regnes que 

conformaven la corona catalanoaragonesa trien com a diades fets que els signifiquen, 

d’una manera o una altra, respecte de Castella. Clarament Mallorca, i també l’Aragó i 

València, però sobretot Catalunya, que escull la derrota com a data emblemàtica  

perquè recordem el que vam ser i el que vam perdre. I és eloqüent la manera com la 

versió oficial de la història espanyola justifica la guerra i la violència per adequar-les a 

l’encaix de la seva unitat territorial. Però és davant d’actes, d’invasions, de submissions, 

militars que els catalans reaccionem amb actes de record i d’explicació. Recordar que 

podem construir sobre terra ferma no les bases del demà, sinó les d’ara mateix. 

Sempre hi ha hagut predicadors de la submissió. N’hi va haver aleshores, el 1714, i n’hi 

ha ara. Tal vegada són els qui no s’adonen que si més de tres-cents anys després 

d’aquella desfeta continuem recordant-la, i des del 1886 ho fem en situacions 

d’opressió, de discriminació i de maltractament continuat, que en aquests moments 

troba un dels seus cims més repressius, és perquè encara hi ha qui busca recuperar la 

dignitat política i unes condicions de govern, d’autogovern, és a dir, d’independència, 

que són les que vam perdre el 1714 i per les quals van lluitar els qui el 14 de juliol d’un 

any abans van resistir a Barcelona, van resistir en un gran setge que durant un any va 

ser recordat i tingut en consideració des de tots els punts de vista per la gran defensa 

que van fer de la ciutat i, en definitiva, del país. Cito textualment: «Aquell dia es 

defensaven les llibertats i prerrogatives dels catalans que els nostres antecessors, a 

costa de la sang gloriosa, van alcançar i nosaltres devem així mateix mantenir.» És aquest 

manteniment que es fa viu en diades any rere any i en actes com aquest. Hi recordem 

el que vam perdre, el que volem ser.  

I per fer-ho, per poder fer aquesta commemoració, un cop establerta la data, també va 

caldre establir un himne. Aquests dies el sentim contínuament: Els segadors. Però abans 

no va ser establert com a himne se’n va haver de triar un, i hi havia diversos candidats a 

la tria. Fa una estona n’hem sentit un amb la coral de Marçà i de Falset. De la bandera 

no en parlaré, perquè ja sabeu que té llegenda pròpia. Tothom la coneix. I, com passa 

amb totes les llegendes, si non è vero, è ben trovato. I, per tant, ja tenim el perquè de la 

nostra bandera. Però no sé si coneixeu algunes de les propostes que van ser esgrimides 
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com a possibles himnes de Catalunya en aquell moment en què s’havia de fer aquella 

primera llei. L’estaca, de Lluís Llach, va ser una de les cançons que va ser proposada com 

a himne. De fet, va funcionar com a himne durant tot el temps de la repressió franquista. 

També El cant de la senyera, que és el que hem sentit, va ser un dels candidats. És una 

composició amb música de Lluís Millet sobre un poema de Joan Maragall que es va fer 

com a himne de l’Orfeó Català i es va estrenar a Montserrat l’any 1896 en la cerimònia 

de bateig, de benedicció, de la senyera. És un himne que devia molestar molt, perquè 

va ser prohibit pel règim franquista durant trenta-un anys. Trenta-un anys sense poder 

sentir aquesta peça tan bonica que hem sentit avui com a inici d’aquest acte. I un altre 

dels cants que molta gent va demanar que fos l’himne de Catalunya és L’emigrant, un 

poema amb lletra de Mossèn Cinto Verdaguer i música d’Amadeu Vives. 

Us voldria llegir un fragment –com que gairebé no he passat per casa he hagut 

de demanar que me’n fessin una foto, perquè no he pogut agafar el llibre– d’un 

dietari, terrible, d’Artur Bladé i Desumvila que ens repassa el trajecte des de 

França fins a Mèxic de tots els qui havien travessat la frontera per, «nord enllà, / 

on diuen que la gent és neta, / i noble, culta, rica, lliure, / desvetllada i feliç!», 

mirar de salvar la pròpia vida. Per mar, van passar per la costa catalana, i van 

passar per davant de la ciutat de Barcelona. I quan van veure el Castell de 

Montjuïc, va passar això. Explica Artur Bladé: «Passar més a prop no era 

possible, però tots volíem veure el cap i casal. Com li ho podrem agrair al 

comandant? El francès geògraf que viatjava amb nosaltres es gira, i sorprès ens 

diu: “Voyez-la: Barcelone, messieurs, pour vous”, “veieu-la: Barcelona, senyors, per 

a vosaltres.” Sobre la plataforma de popa, el grup, de sobte, s’ha engrandit. 

Tothom ha pujat. De sobte, enmig del silenci, una veu tremolosa: “Dolça 

Catalunya, / pàtria del meu cor, / quan de tu s’allunya / d’enyorança es mor.” Els 

altres segueixen i la veu corre tot al llarg del vaixell. Hi ha qui se li trenca la veu 

i hi ha qui treu un mocador, s’eixuga els ulls i el fa voleiar. Ningú el veu, però de 

seguida sembla que hi hagi un vol de coloms a la barana. Tornem al silenci.» És 

un moment molt colpidor –perdoneu que hagi cantat. Us imagineu aquest 

moment, tots a la popa veient el territori que voldrien trepitjar i del qual són 

expulsats? I des del vaixell, enmig d’aquell silenci que els trenca qualsevol 

possibilitat de dir alguna paraula, el que surt és la cançó, el que surt és aquesta 

poesia del poble, perquè és Mossèn Cinto qui va escriure la lletra d’aquest 

possible himne. Si ens critiquen Els segadors perquè és un himne molt bèl·lic, 
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imagineu-vos si haguéssim triat L’emigrant, perquè, és clar, ploraríem gairebé cada 

vegada que el sentíssim. 

L’any 93, una llei del Parlament de Catalunya, la del 25 de febrer, va fixar 

definitivament Els segadors com a himne nacional de Catalunya. El text actual és 

d’Emili Guanyavents i utilitza molts elements que provenen de la tradició oral, del 

romanç popular conegut com Els segadors o Catalunya, comtat gran, que és un text que 

segur que tots coneixeu i que es va cantar a Canet en una reivindicació feta per Rafael 

Subirachs, també històrica. És un text que explica totes les malvestats que es van produir 

en la Guerra dels Segadors. 

Amb aquesta història de la Guerra dels Segadors feta romanç anem als temps de 

l’antecessor a Àustria de Felip V, Felip IV de Borbó, a la revolta pagesa que hi va haver, 

a la Diada del Corpus de Sang i als incidents que es van produir amb el frec a frec 

constant amb els soldats espanyols, que suposadament només havien de travessar 

Catalunya per anar cap a França a lluitar, però que a la pràctica tenien instruccions clares 

d’alimentar l’odi i aixecar la revolta entre la població civil per fer entrar Catalunya en 

guerra i després poder-la esclafar militarment.  

Abans he parlat dels predicadors de la submissió. En aquest himne s’hi esperona el 

contrari: s’hi esperona la revolta. Segurament, és una lletra que ens converteix tots cada 

vegada que cantem l’himne en predicadors de la revolta, perquè és un himne, el d’Els 

segadors, solemne, però ferm, un himne que fa referència explícita a la suma de les 

voluntats ciutadanes a favor de la supervivència d’un poble que proclama la seva 

voluntat de ser, nacionalment en plenitud.  

En conclusió, si mai us trobeu en la necessitat d’explicar per què celebrem una derrota, 

deixeu ben clar que els catalans no som masoquistes i que el que fem és recordar el 

darrer dia que vam ser un país lliure.  

Aquest himne recorda les nostres institucions, les institucions pròpies: el Consell de 

Cent, la Generalitat, la Diputació. Ens recorda que la nostra bandera i la nostra llengua 

van ser de primera, ni regionals ni sotmeses.  
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És una diada que, com resen els prolegòmens de la designació de la seva oficialitat, es 

va haver de fer ja en llibertat, un cop mort el dictador, que va esdevenir un rostre més 

dels opressors de Catalunya des de Felip IV. Recordeu el text que llegia al començament, 

que deia que «si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats» també 

portava implícita «una actitud de reivindicació i de resistència activa enfront de 

l’opressió», una reivindicació i resistència que suposaven, també, i això ho van escriure 

l’any 1980, «l’esperança d’un total recobrament nacional», que avui, quaranta anys 

després, encara no s’ha produït.  

La Diada Nacional de l’Onze de Setembre que avui commemorem no ens parla, doncs, 

només de la caiguda de Barcelona després d’una resistència considerada modèlica per 

militars europeus de l’època en aquesta confrontació entre Àustries i Borbons, sinó que 

representa el record de la magnitud del que es va perdre amb la fragmentació i 

l’allunyament progressiu dels territoris que havien estat units: l’Aragó, València, 

Mallorca, Catalunya i també l’Alguer. En definitiva, va ser el darrer moment de 

l’existència d’una consciència nacional forta, sense complexos, sobirana i de ple dret.  

D’aquí la importància de la commemoració, encara que es tracti d’una derrota. O 

precisament pel fet de ser-ho, perquè, bo i derrotats, sabem qui som i d’on venim, 

i sabem també cap on volem i on podem anar en una Europa que es diu oberta, 

democràtica i plural. Per això cal sempre evocar, rememorar, commemorar; fer 

memòria, en definitiva, del que vam ser per agafar embranzida i tornar a ser-ho 

plenament. 

Tenim motius per enorgullir-nos del que som i per no renunciar mai al que volem ser. La 

història de qualsevol nació és la suma de moltes diades i de moltes dates que són 

històriques. Recordem que la història de Catalunya recull desfetes, com la de l’Onze de 

Setembre, però també grans victòries, com la victòria democràtica que va significar 

l’exercici d’autodeterminació col·lectiva que vam fer l’U d’Octubre. I és precisament per 

la força d’aquest triomf democràtic que els enemics de la llibertat de Catalunya el volen 

reduir a una derrota a mans de la repressió de l’Estat espanyol. Mal que els pesi, però, 

ha esdevingut una data inesborrable i de gran significació en el procés que hem iniciat 

cap a la independència del nostre país. 
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I cal recordar-ho, perquè, com deia Raimon, i ho explicava la delegada, «qui perd els 

orígens perd identitat». I, per tant, el que hem de fer és no oblidar, no només mirant el 

passat, sinó aprenent de les lliçons que ens dona la història, perquè només així podrem 

construir el futur que molts, cada cop més, volem imaginar.  

I per això avui voldria acabar amb el breu discurs que va fer Pau Casals quan va recollir 

la Medalla de la Pau i abans d’interpretar El cant dels ocells a les Nacions Unides, una altra 

gran contribució que Catalunya ha donat al món, aquest El cant dels ocells. Pau Casals 

va dir, ho deveu recordar, amb orgull i amb la veu gairebé trencada: «Soc català» –«I am 

a Catalan», recordeu segur aquella imatge, amb aquella força tot i la fragilitat del seu cos. 

«Catalunya és avui una província d’Espanya» –parlem de l’any 71. «Però, què ha estat, 

Catalunya? Catalunya ha estat la més gran nació del món. I us explicaré el perquè: 

Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra, i Catalunya va 

representar el començament de les Nacions Unides, perquè totes les autoritats de 

Catalunya, al segle XI, es van trobar en una ciutat de França, que en aquell temps era 

Catalunya, per parlar de pau; el segle XI per parlar de pau. Pau en el món, i sempre 

contra les guerres i la seva inhumanitat. Això va ser, Catalunya, i ara és per això que jo 

em sento tan emocionat avui aquí.» Fins aquí Pau Casals. 

En un context com el que vivim, en què cal tornar a parlar de pau, d’absolució, de 

llibertat i de respecte bàsic als drets fonamentals, jo, com Pau Casals, i espero que com 

tots vosaltres, em sento molt orgullosa de ser catalana. I estic feliç de ser avui aquí a 

Marçà –símbol d’aquesta força de la terra, de tota la terra, des del poble més petit fins 

a la capital, on hi ha la seu del Parlament, que avui represento– per fer aquesta glossa 

de la commemoració de la Diada. 

Moltíssimes gràcies. Visca Marçà, visca el Priorat i visca Catalunya! 

 


