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Celebració de la Diada Nacional de Catalunya a 
la Delegació del Govern davant la Unió Europea 

Brussel·les, 9 de setembre de 2021 

President Puigdemont, consellers Comín, Ponsatí i Puig, Valtònyc... Députés et 

représentants de l’Union européenne et des pays divers de tout le monde qui sont 

aujourd’hui ici avec nous; Gorka Knörr, représentant du Gouvernement de la 

Catalogne à l’Union européenne, et qui n’a jamais laissé déchanter..., en effet, la 

semaine dernière il était à Miravet en faisant parti de l’hommage rendu au Président 

Quim Torra; Tatxo Benet, journaliste, entrepreneur; chers amis de la communauté 

catalane à Bruxelles, je suis très heureuse d’être ici à Bruxelles avec vous pour faire 

la célébration de la Fête Nationale Catalane, et je vous remercie tous de votre 

présence. 

I am here as the President of the Catalan Parliament. We held an election a few 

months ago, and the result of this election gave to the pro-independence parties their 

greatest victory ever: 74 MPs out of 135 represent 52 percent of the people who 

voted in an election that was imposed by a Spanish court and in the middle of a covid 

wave.  

The will of Catalan society in favour of independence is directly proportional to the 

defence of the democratic values that represent the European foundational principles. 

And so it will be, although today, here in Brussels, capital of Belgium, but also of the 

European Union, at the very heart of Europe, we are celebrating the Catalan National 

Day in a context of repression. And that is why it is still necessary to denounce the 

existence of exiles and thousands of people under political prosecution. And we are 

here today, where our colleagues and friends in exile, members of the Government 

that made possible the greatest exercise of self-determination in contemporary 

Europe, on October 1 2017, can freely carry out their political activity in the European 

Parliament. «Exile» and «freedom», two words that might seem to be opposites but 

that go together when associated with the words «Europe» and «Catalonia». 
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És per a mi un plaer participar en aquest acte, que s’engloba en les celebracions de 

la Diada Nacional de Catalunya. I fer-ho aquí, en «terres estrangeres», que escrivia 

i descrivia Josep Carner al seu poema «Bèlgica». Brussel·les, ho he dit, com a capital 

de la Unió Europea i Bèlgica com a país europeu al llarg dels anys han tingut una 

significació molt especial per a Catalunya. Europa és l’ideal que els catalans hem 

cultivat al llarg dels anys com a terra de llibertat, d’esperança, com a model d’una 

vida millor. Europa és el «nord enllà» espriuà on els catalans hem abocat les nostres 

esperances a la recerca d’ajuda i complicitats quan casa nostra ha estat víctima de 

guerres, de cops d’estat o de repressió i venjança revestides de justícia i legalitat. 

Europa és aquella terra on milers de catalans han trobat refugi quan al llarg dels 

segles reis, conde-duques, dictadors i governs suposadament democràtics els han 

forçat a l’exili.  

Voldria compartir amb vostès un petit fragment, una carta que Francesc Trabal, un 

escriptor que fugia, que marxava cap a l’exili, adreçava a la seva neboda Anna Maria. 

Li deia Francesc Trabal: «Algun dia, Anna Maria, comprendràs per què et parlo de la 

Catalunya que un dia d’un mes de gener deixàvem d’esquena a França, enllà 

d’Agullana. La deixàvem i no sabíem si per sempre. I ens aturàrem abans de dir-li 

adeu. Érem una colla de catalans que deixàvem totes aquelles coses per defensar-

les. Estàvem muts, aleshores, perquè sabíem que un crit, que una paraula 

pronunciada en català, hauria provocat una catàstrofe. Hauríem caigut de genolls, 

qui sap sense coratge de girar l’esquena. Ningú pronuncià un mot. Drets, dalt de tot 

del cim, els cabells rebent la darrera carícia del nostre Pirineu, teníem les boques 

tancades, el cor estret, l’ànima eixuta. Quant de temps estiguérem així? Ningú no 

podrà precisar-ho mai. Ningú no digué una sola paraula. Deixàvem Catalunya per tu. 

Per defensar-te, per tornar-te la Catalunya que ens endúiem. Callàvem per poder-te 

tornar la paraula. Guardàvem la llengua que anaven a arrencar-te. No sabíem si 

podríem tornar. No sabíem, no sabem, si mai podrem tornar amb tu, però sabíem, 

sabem, que la llengua catalana tornaria a tu, que la llengua catalana seria la teva 

llengua, que tu eres Catalunya. I si la deixàvem era per no deixar-te. Un de nosaltres 

s’ajupí. Es posà de genolls, en calma, i besà la terra. Era l’adeu? Era l’arreveure? 

Drets de cara a Catalunya, muts i guardant en el cor el tresor de la nostra llengua, 

sentíem una infinita tristesa. Mai com aleshores confegírem amb unció i a cor 

aquestes paraules. De sobte, “dolça Catalunya, / pàtria del meu cor, / quan de tu 

s’allunya / d’enyorança es mor.” I cada lletra era una llàgrima, i cada síl·laba era un 

plor. “Dolça Catalunya”. Cap més paraula no fou dita. I els nostres cors repetien en 

veu baixa “pàtria del meu cor, pàtria del meu cor, pàtria del meu cor.”» 
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Molts ens diuen que celebrem una derrota com a diada nacional. Una vegada em vaig 

trobar a Bòsnia i Hercegovina havent d’explicar que no celebrem una derrota, que el 

que commemorem és el darrer dia que vam ser un país lliure, una resistència heroica 

dels defensors de Barcelona, però també el darrer moment d’existència d’una 

consciència nacional forta, sense complexos, sobirana i de ple dret. D’aquí la 

importància de la commemoració. Perquè hem de saber cap on anem sabent d’on 

venim. I cal recordar l’Onze de Setembre de 1714, perquè ja llavors, quan es lluitava 

per la supervivència de les institucions catalanes, els catalans vam mirar Europa en 

busca de suport i ajuda a la nostra causa. De la mateixa manera que ho vam fer el 

2017, quan vèiem en l’ideal d’Europa un aliat que garantís que el procés 

d’independència es pogués completar amb l’estricta obediència dels principis 

democràtics i amb respecte dels drets humans. És a dir, tot el contrari del que va 

acabar imposant l’Estat espanyol.  

Enguany hauré commemorat la Diada al cor del Priorat, dilluns a Marçà, un poblet de 

cinc-cents habitants, i aquí al cor d’Europa, a Brussel·les, a la capital de la Unió 

Europea. Demà ho farem al Parlament de Catalunya. Atorgarem les medalles d’honor. 

L’Estat espanyol s’ha fet un fart de repartir medalles entre els repressors. Nosaltres 

les donarem als reprimits i als qui els han prestat assistència jurídica per, també, 

lluitar i oposar-se a la repressió.  

La intenció és, precisament, de donar un acompanyament institucional a les persones 

que han patit o pateixen persecució per defensar la llibertat de Catalunya. És un acte 

amb un esperit crític, però també autocrític. No són cap condecoració. Són un 

reconeixement, un posar dins del focus allò que molts voldrien desenfocar; una 

medalla que s’atorga a una quantitat indeterminada de persones, entre 3.500 i 4.500 

segons els col·lectius, i que serà lliurada al Museu d’Història de Catalunya perquè hi 

entri el capítol repressiu de la nostra història més recent, una història, la de 

Catalunya, feta a base de grans desfetes, com la de l’Onze de Setembre de 1714, 

però també de victòries inapel·lables com la de l’U d’Octubre de 2017; una victòria 

que, mal que els pesi als qui intenten reescriure’n el significat, forma part de la 

història del nostre país com el dia en què els catalans, determinats i autodeterminats, 

vam respondre als cops de porra amb urnes i vots, vam respondre a les amenaces 

amb dignitat, vam contraposar a la por l’esperança, i a la submissió, llibertat. Fixem-

nos si va ser una victòria que l’Estat espanyol fa anys que intenta esborrar-la amb 

repressió i venjança. I davant d’aquesta repressió, de nou, l’esperança i la llibertat 

venen d’Europa, de les victòries judicials de l’exili; una lluita resilient i constant que 

alguns s’escarrassen a menystenir, però que, gota a gota i victòria rere victòria, ens 
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apropa a un futur de llibertat completa; una lluita, la de l’exili, que ens ensenya el 

camí a seguir: persistir. Perquè persistint, al final, guanyarem. 

Així, doncs, avui que commemorem aquesta Diada Nacional de Catalunya i que ho 

fem en aquest espai de llibertat que, malgrat tot, és encara avui dia Europa, acabo 

aquestes paraules amb el desig que ben aviat puguem commemorar la Diada 

Nacional en una Catalunya sense exiliats, en una Catalunya sense repressió, en una 

Catalunya independent, en una Catalunya lliure.  

Força gràcies. 

 


