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40a Festa de la Ratafia 

Santa Coloma de Farners, 12 de novembre de 2021 

Molt honorable president Torra, president, diputat, alcalde, regidors, confrares, 

amics, Fel Faixedas, que deus ser per aquí darrere, és un honor molt gran ser avui 

aquí amb vosaltres aquesta nit en aquesta festa de la ratafia. 

Felicito, naturalment, l’organització, que després de quaranta edicions manté aquesta 

festa, aquesta tradició, convertida ja en una institució colomenca, sobre una beguda 

nacional, com sempre ens recorda el president. Per tant, felicitats per fer present el 

passat i llegar-lo al futur amb aquesta renovació generacional.  

Felicito també tots els participants; dues-centes catorze ratafies, em sembla, si no 

vaig errada. I, naturalment, felicito les guanyadores. Perquè, on són les dones? Fent 

ratafia aquí a Santa Coloma. Per tant, felicitats a les guanyadores.  

Felicito també els nous confrares, i, naturalment, el confrare d’honor, el president, i 

estimat amic, Quim Torra. Us confessaré un secret. Sabeu que jo hi he vingut moltes 

vegades, a Santa Coloma; hi estic lligada per vincles literaris, per l’Any Espriu, per 

l’Any Vinyoli, i he vingut a la biblioteca de la vostra ciutat a parlar del que hagi 

convingut sempre que se m’ha demanat. Ara presideixo una altra casa de la paraula, 

que és el Parlament de Catalunya. Sempre he sabut, però, que la principal casa de 

la paraula la teniu aquí a Santa Coloma. Però us he de confessar un secret. Jo soc 

molt vinyoliana, i Vinyoli té uns versos que diuen: «No crec en els beuratges / ni 

tampoc en els altres / consols», i jo la veritat és que, vinyolianament, no soc gaire 

de beuratges, però l’any 2017 el president Puigdemont ens va fer coincidir a algunes 

persones que no havíem participat mai en la vida política del nostre país, en aquell 

moment que vivíem d’excepcionalitat i que encara es perpetua fins avui, i quan vam 

acudir a la seva crida l’atzar va voler que compartíssim despatx el diputat Francesc 

de Dalmases, el llavors diputat Quim Torra i la diputada Laura Borràs, i des d’aquell 

moment la ratafia va entrar a les nostres vides. Avui el president Torra ha fet aquí 

solemnement una promesa. Us he de dir que ja l’ha complert des de fa molt de 

temps. Ell ha posat sempre la ratafia per davant de qualsevol altra beguda i finalment 

ha aconseguit que en siguem fans. I en tenim sempre, moltes vegades perquè ens 

en feu obsequi, però perquè a partir d’aquell moment sempre ha format part de les 

nostres vides. 
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És un honor ser aquí en aquesta festa d’aquests quaranta anys celebrant una collita 

que també crec que serà especial. Perquè aquesta ratafia de l’any 2021 segurament 

serà especial, perquè la nit de Sant Joan, o quan collíeu les nous verdes per començar 

a preparar-la, vam rebre la notícia de la sortida de la presó dels qui fins llavors eren 

presos polítics i que no hi haurien hagut d’entrar mai, i després dels quaranta dies 

de sol i serena, després d’haver-la colat, filtrat i deixat reposar en ampolles, també 

vam rebre la notícia de la nova victòria judicial i política del president Puigdemont a 

l’Alguer. Per tant, aquesta ratafia del 2021 segurament serà una ratafia amb regust 

de llibertat, una llibertat que encara no és completa, perquè hi ha exiliats, perquè hi 

ha represaliats. I, per tant, desitjo que molt aviat pugueu fer la ratafia de la llibertat 

completa, la ratafia de la independència del nostre país. 

Visca la confraria, visca la ratafia i visca Santa Coloma! 

Moltíssimes gràcies. 

 


