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Nit de les Revistes i la Premsa en Català 

Barcelona, 30 de novembre de 2021 

Bona nit. Representants de les associacions que ens heu convocat avui aquí, 

membres de la junta, diputats, secretaris generals, directors generals, guardonats i 

tot el públic que avui ens acompanyeu, ara comentàvem que la Nit de les Revistes i 

la Premsa en Català es va posar en marxa quan l’Associació de Publicacions 

Periòdiques en Català la presidia l’avui diputat Francesc de Dalmases i hi havia com 

a vicepresidents Frederic Callís i Lluís Gendrau. I aquest esdeveniment arriba avui a 

la vint-i-unena edició, cosa que és, sense cap mena de dubte, un motiu d’alegria i 

felicitat. I per a mi, que hi he assistit molts altres anys, és molt especial fer-ho ara 

com a presidenta del Parlament de Catalunya. 

Enguany tenim una nova associació que s’afegeix a l’organització d’aquests premis, 

cosa que també és motiu d’esperança. Ens hem d’anar fent forts i anar-nos ajudant 

entre tots. Singularitzaré la meva felicitació, doncs, en els dos presidents de les 

associacions, que a més a més són a punt d’arribar als quaranta anys. A l’Associació 

de Publicacions Periòdiques en Català li falten molt pocs anys per fer-ne quaranta, i 

l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ja els ha fet o els farà ben properament. 

No agrairem mai prou al seu president, el senyor Francesc Fàbregas, la feina que va 

fer la tardor del 2017 amb el seu El Vallenc, el compromís que va tenir amb el país 

publicant un determinat anunci quan altres capçaleres d’abast nacional es van 

mantenir en una posició segurament més confortable però molt menys determinada 

i compromesa amb el país. I encara avui en pateixen les conseqüències ell mateix, 

la seva família i els seus treballadors. 

Deia en començar quan en Màrius m’ha rebut que aquí, venint del món de les lletres, 

venint del món de la cultura, em sento com a casa.  

Molts premiats heu dit que les revistes que feu, i moltes d’altres, són la porta d’accés 

per a molta gent jove al món de la cultura, i feu aquesta feina a partir dels seus 

interessos, de les seves aficions, i la feu també, quan tracteu tots i cadascun dels 

temes que ens interessen com a societat, en la llengua que ens és pròpia. 
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I és bonic veure la diversitat del país, amb aquesta dimensió de Països Catalans, des 

de Camacuc fins a SomGarrigues, des de l’esport o la música fins a cadascun dels 

àmbits de què tracten les capçaleres que han estat reconegudes.  

I els premis especials del jurat, que presideix l’estimat Carles Duarte, també fan 

èmfasi en la qüestió de la llengua. Avui també han estat reconeguts la contribució de 

Gustau Alegret a la comunicació en llengua catalana des del rigor professional, feina 

feta des de lluny i de prop; el Grup Bonpreu, que ha convertit tots els seus centres 

comercials en petits quioscs o espais on podem comprar revistes, diaris i fins i tot 

llibres, demostrant que un projecte empresarial també pot mostrar aquest 

compromís, com ara explicava l’Anna, amb la llengua, amb la cultura i amb el país, i 

la meva estimada Carme Junyent, lingüista i professora, col·lega i amiga, una 

persona determinada, ferma, que treballa, fins i tot si cal contra corrent, per defensar 

tot allò en el que creu i que ha fet unes aportacions extraordinàriament significatives 

en l’àmbit de la nostra llengua. Per tant, felicitats a tots els guardonats i gràcies als 

qui impulseu aquests premis.  

Hem anat fent èmfasi en la qüestió de la llengua, perquè la llengua és el que ens 

vertebra com a nació, i la llengua és també el que vertebra aquests premis i els 

guardonats. I la llengua passa per moments certament complicats. Ara ha patit 

l’enèsim atac, amb aquesta implacable col·laboració juridicopolítica. En un estat que 

es diu plurilingüe és difícil entendre aquesta obsessió per la persecució de la nostra 

llengua, i és que en lloc de reconèixer-la com una riquesa i protegir-la, com diu el 

text de la seva mateixa Constitució, en molts casos l’assetgen, la menyspreen i fins 

i tot n’arriben a fer befa.  

I aquests premis, en aquest moment i en aquestes circumstàncies, tampoc no són 

gens menyspreables. Gràcies per la determinació, la fermesa i també l’actitud de no 

subordinació a l’hora d’utilitzar la nostra llengua i d’utilitzar-la amb absoluta 

normalitat. Perquè, segurament, el motiu de tanta persecució de la llengua catalana 

no deu ser pas casual, sinó que més aviat deu ser causal. És possible que molts 

pensin que és la llengua el que ens fa independentistes, i no s’adonen que potser és 

a la inversa, que potser molta gent s’ha acabat adonant o arribat a la conclusió que 

només tenint un estat propi podrem protegir i tenir una oportunitat de normalitat per 

a la nostra llengua. Al capdavall, si no som els catalans els qui defensem poder llegir, 

escriure, viure i pensar en català és evident que no ho farà ningú més. Gràcies, doncs, 

per la feina que feu tots els qui la impulseu, la practiqueu, hi llegiu.  
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I com que avui és l’aniversari de la mort de Vinyoli, que també es va mantenir ferm 

en la llengua, amb una absoluta convicció, m’agradaria recordar un vers seu que diu: 

«Però de cop s’il·luminen les nits / amb paraules com flames.» Avui, la vint-i-unena 

Nit de les Revistes i la Premsa en Català s’ha il·luminat amb totes aquestes paraules 

com flames. Que entre tots sapiguem fer viure la flama de la llengua per poder viure 

amb normalitat en la nostra llengua arreu del nostre país, els Països Catalans. 

Moltíssimes gràcies. 

 


