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22a edició de la Festa de l’Esport Català 

Barcelona, 15 de gener de 2018 

Autoritats, director del diari Sport, president de la UFEC, amics i amigues, esportistes, 

diuen que l’esport és un mirall de la societat, que reflecteix el que som com a societat, 

als camps de futbol, als estadis, a les piscines, a qualsevol àrea, a qualsevol lloc, a 

qualsevol barri, on es practiqui. I en els premiats d’avui, que són exemples de 

compromís i d’èxit en l’esport, hi podem veure, efectivament, no només els valors 

que volem que ens representin com a societat, sinó també, sobretot, els èxits que 

volem aconseguir com a país. 

A l’esport català hi ha talent, molt de talent. Hi ha molt de talent que s’ha anat veient 

al llarg del temps però que ha viscut un moment d’eclosió espectacular aquests 

darrers anys. Sense esforç, però, aquest talent, aquesta vocació innata de fer les 

coses bé, no serviria absolutament de res. Sense hores d’entrenament, sense esforç 

més enllà dels focus, de les càmeres, no s’aconseguirien els èxits; no només en 

l’esport, sinó en qualsevol altre àmbit de la vida. 

Però no només hi ha talent i capacitat d’esforç, sinó també una altra cosa 

imprescindible, per a l’esport i també per al país: la capacitat de sobreposar-se, de 

sobreposar-se a les dificultats, als problemes, a les derrotes, als moments més durs, 

en la carrera esportiva d’algú i en la història d’un país. 

Hi ha també, a l’esport i a la nostra societat, al nostre país, la voluntat d’innovar. Els 

èxits s’aconsegueixen moltes vegades fent les coses de manera diferent, no fent-les 

com s’han fet sempre, i aquí hi ha aquesta capacitat d’innovar, aquesta voluntat, el 

no tenir por de fer les coses de manera diferent, encara que no surtin bé, com 

voldríem, al primer intent. Com deia Johann Cruyff, «l’única manera d’aprendre és 

equivocar-se. Perquè si no hi ha error, no hi ha aprenentatge, no aprens.» Per tant, 

aquesta també és una vocació que assumim com a esport i que volem com a país. 

Volem efectivament, des de l’esport, incorporar al nostre país aquest talent, aquesta 

vocació d’esforç, aquesta vocació de superar-nos davant de les dificultats. 

I també volem el compromís que representeu, el compromís amb el que feu cada dia 

entrenant i aixecant-vos a les cinc del matí per posar-vos en una piscina, però també 

el compromís social, com el compromís amb la integració i la inclusió de la Federació 
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Catalana de Paralítics Cerebrals o el compromís que fa que es travessi nedant l’estret 

de Gibraltar per recaptar fons per a Open Arms.  

Per cert, avui que justament premiem aquest compromís amb la solidaritat aprofitem 

per reclamar al Govern espanyol que deixi sortir del port de Barcelona el vaixell 

d’Open Arms. Aquest país vol acollir i vol ajudar a evitar que hi hagi morts a la 

Mediterrània. I el mínim que es pot fer és deixar que els vaixells surtin, que els 

vaixells ajudin perquè això sigui així. Que la Mediterrània, com es deia ara fa un 

moment, sigui un mar on només passin coses felices, no desgràcies. 

Com deia, l’esport i el nostre país van intrínsecament lligats. Hi han anat al llarg de 

la història, però segur que també hi aniran en el futur. Amb valors importantíssims 

que es demostren cada dia; no només en uns jocs olímpics, no només en una final 

de la Champions, sinó en tots i cadascun dels racons de tots els barris del nostre 

país. L’esport i la societat han d’anar, en efecte, absolutament lligats.  

I en aquest sentit permeteu-me acabar amb una anècdota del Corinthians de 

Sócrates, de la Democràcia Corinthiana, d’aquell equip de futbol que en plena 

dictadura brasilera, en plena dictadura dura militar, es va atrevir a reclamar moltes 

coses, es va atrevir a cridar ben alt a favor dels drets i les llibertats fonamentals. Un 

equip, el de Sócrates, aquell Corinthians famós, que es va permetre en una final, en 

una final en la qual, evidentment hi ha tensió esportiva, sortir al mig del camp amb 

una pancarta que deia: «Guanyar o perdre, però sempre amb democràcia».   

Enhorabona a tots, enhorabona als esportistes; gràcies per donar-nos aquest 

exemple. I, sobretot, gràcies a la UFEC i al diari Sport per premiar aquests exemples 

de valors que, hi insisteixo, han de ser presents no només en l’esport, sinó també en 

la nostra societat. 

Moltíssimes gràcies. 

 


