
 

1 3 

 

Acte de lliurament dels Premis Octubre 

València, 30 d’octubre de 2021 

Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Eliseu, autoritats, guardonats, amics que 

ens acompanyeu, em sento molt feliç de tornar a aquesta festa com a representant 

d’una institució, aquest cop com a presidenta del Parlament de Catalunya. 

Vaig tenir la sort, com hem pogut veure en aquest recull d’imatges que ens heu ofert 

al començament de la gala, de poder-vos acompanyar l’octubre d’ara fa tres anys 

quan els consellers de Cultura de les Illes, del País Valencià i del Principat de 

Catalunya ens vam trobar per primera vegada en el lliurament dels premis, un fet 

que demostrava, d’alguna manera, la situació de precarietat en la qual ens trobàvem, 

perquè van caldre quaranta-set anys de Premis Octubre perquè es produís aquesta 

trobada. Tant de bo que aquella coincidència feliç no sigui mai més excepcional i que, 

com avui, puguem coincidir amb normalitat representant les institucions dels 

principals territoris de parla catalana.  

Si llavors va ser especial, per moltes circumstàncies, enguany el fet que arribi a la 

cinquantena edició encara converteix aquesta gala en molt més especial. No són 

gaires les iniciatives, ni culturals ni d’altra mena, que assoleixen mig segle d’història. 

Per tant, cal, com s’ha fet, felicitar molt efusivament Edicions Tres i Quatre i el seu 

creador, l’Eliseu Climent, per tot el camí fet des dels anys setanta. Sovint, i no només 

quan qui va donar nom al franquisme era viu, ho ha fet en circumstàncies ben 

adverses. 

També és de justícia felicitar i recordar tots els guanyadors d’aquests premis, que 

marquen una trajectòria per a les lletres catalanes. Deia Fuster que «morir deu ser 

deixar d’escriure» i que «llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seua manera». 

Tota aquesta nòmina d’autors ens han donat molta, molta, moltíssima, vida, a les 

lletres catalanes.  

En tercer lloc també m’agradaria posar de manifest tot el que els Premis Octubre, 

però també tota la resta de propostes que al llarg d’aquest mig segle han anat sorgint 

dels premis, han proporcionat a les societats dels nostres països. Penso, sobretot, 

també se n’han vist algunes imatges, en els encontres d’escriptors, que van ser una 

veritable escola de tardor per a escriptors, per a estudiants, per a gent de lletres de 
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tot el país, o en tot aquest teixit institucional que han anat ordint l’Eliseu Climent i la 

Rosa Raga i tots els equips que els han anat acompanyant en aquests anys. Això ha 

estat possible gràcies a la seva tenacitat, i així han vertebrat tot un espai cultural, 

de comunicació i econòmic d’aquest arc mediterrani que anomenem «Països 

Catalans».  

Però els Països Catalans només ens tenen a nosaltres. La nostra llengua i la nostra 

cultura només ens tenen a nosaltres, a les institucions públiques i a la societat civil 

organitzada, com vosaltres, que durant molts anys heu fet una feina imprescindible 

de substitució del que les institucions pròpies no van fer durant massa temps. I 

confiar que algú des de fora ens ajudarà és com a mínim agosarat, i encara més si 

l’ajuda ha de venir d’un estat, com l’espanyol, que no reconeix la seva naturalesa, 

que no es reconeix com és: plurinacional i plurilingüe. La seva ha estat una feina 

constant de minorització i de destrucció de la llengua i de la cultura catalanes, i 

atenent el que han fet i fan, i no el que diuen que faran, mantenen invariable aquesta 

seva determinació. És per això que nosaltres també hem de mantenir invariable la 

nostra. 

Acabo, i ho voldria fer amb paraules d’Enric Valor. Enric Valor deia: «La gran 

Catalunya, des del Rosselló fins a Oriola, la que dona àmplies llibertats i propis 

parlaments a les terres que la integraven, el gran bressol i foguera de llibertat i de 

democràcia, el guardià de les llibertats de tots els països de la península, la de la 

llengua immortal que ressona maltractada i escarnida i desfigurada per aquestes 

terres d’Alacant. Catalunya, nacionalitat oprimida, esquarterada i destrossada, de la 

qual el País Valencià és un tros importantíssim, lluminós, avui amb grans desitjos de 

llibertat.» Deia això, Valor, i malauradament les seves paraules es mantenen en gran 

part vigents. Que des del Principat i des del País Valencià, tan lluminós, sapiguem 

ser, encara avui més que mai, «foguera de llibertat i de democràcia». 

Els Octubre fan possible el vers de Pere Quart: «I una pàtria tan petita / que la somio 

completa.» La nit dels Octubre la pàtria és completa. Una nit com la d’avui encara ho 

és més. Sense els Octubre, sense aquest mig segle d’història que has estat capaç de 

construir, Eliseu, amb la tenacitat i la tossuderia que tots et coneixem, avui els Països 

Catalans serien molt més febles, serien molt més pobres i també serien molt més 

petits. Els has fet grans, ens has fet grans; s’han fet grans, també, els Premis 

Octubre. I t’ho devem.  

Visca els Octubre!, que sigui per molts anys. I visca els Països Catalans! 
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Moltes gràcies. 

 


