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Acte de lliurament del Premi ICIP Constructors 
de Pau 2018 

Palau del Parlament, 12 de març de 2019 

Gràcies, conseller. Tal com deia el conseller, que la història d’aquest edifici serveixi 

de metàfora del que som, però que sobretot ens serveixi de discurs del que volem 

ser sempre, que és el temple de la paraula, el temple del diàleg. Per tant, el temple 

del millor instrument per construir la pau, que és parlar, que és dialogar, que és 

també l’empatia entre totes les formes de veure el món representades al Parlament 

de Catalunya, i espero que a tots els parlaments democràtics del món. 

És un honor –ho deia al principi– acollir-vos tots, especialment els amics mexicans, 

aquí al Parlament. I és un honor i una satisfacció que ens hi puguem trobar tots. Però 

aquesta vegada no hi som tots. Avui són importants les presències, però deixeu-me 

parlar també de les absències. Especialment avui. Deixeu-me parlar dels nostres 

predecessors: de la presidenta Forcadell, la meva predecessora, i del predecessor del 

conseller Bosch, el conseller Romeva. Carme Forcadell i Raül Romeva, una dona i un 

home de pau que en aquests moments són acusats d’uns alçaments violents que no 

s’han produït mai. Justament ells, que són constructors també de pau per mitjà de 

la seva activitat política, de la seva activitat acadèmica també en el cas del conseller 

Romeva –que, per cert, justament va ser professor meu a la universitat en matèries 

de resolució de conflictes i cultura de pau–, avui són acusats d’alçaments violents, 

uns alçaments que no s’han produït mai i una acusació que els ha portat a complir 

en un cas 355 dies i en l’altre 386 a la presó. 

El conseller Romeva, en el llibre que ha publicat recentment, en el qual hi ha 

reflexions de caràcter personal i polític lligades a la seva activitat precedent, però 

sobretot a la seva experiència actual entre reixes, fa una referència al concepte de 

resiliència. Diu literalment: «La resiliència és molt més que resistir. És també 

aprendre a viure, consisteix a saber adaptar-se, a transformar-se.» De fet, fa servir 

una metàfora per explicar què és, per ell, la resiliència. Explica que la resiliència li 

recorda el procés de les ostres amb les perles. Diu que en un determinat moment un 

granet de sorra entra en una ostra, cosa que és una agressió, però que l’ostra va 

segregant el nacre i va convertint l’agressió, el granet de sorra, en una joia, en una 

perla. 



 

Roger Torrent i Ramió 

President 

 

2 3 

 

Cauce Ciudadano també parla de resiliència, de resiliència individual i col·lectiva; de 

resiliència de les persones, però també dels moviments, del moviment feminista, del 

moviment per la pau, del moviment que aporta i que vol un món millor, que vol, per 

tant, construir joies socials, com la metàfora que ens explica el conseller Romeva.  

Per tant, moltes gràcies, amics de Cauce Ciudadano, per la feina que feu –seguint 

amb aquesta metàfora– com l’ostra, aconseguint aquestes joies socials i, sobretot, 

treballant les possibilitats i els instruments perquè aquestes persones, els vostres 

conciutadans, puguin desenvolupar-se en pau i llibertat. 

Deia que volia recordar les absències. He parlat del conseller Romeva, i també haig 

de parlar, òbviament, de la presidenta Forcadell. La presidenta Forcadell, quan 

parlava de pau, de drets humans i de llibertats, parlava fonamentalment de justícia 

social. Deia que no pot haver-hi pau social, no pot haver-hi igualtat, no pot haver-hi 

drets de les persones, si no hi ha llibertat, si no hi ha lluita contra les desigualtats, si 

no hi ha, sobretot, respecte per la dignitat humana. 

De fet, ho dèieu vosaltres: no n’hi ha prou a construir la pau; s’ha de transformar la 

societat perquè les causes que porten a la violència puguin ser erradicades. Perquè 

la pau no és només l’absència d’actituds violències, l’absència de l’exercici de la 

violència. La pau es construeix contra la repressió, contra la imposició, contra 

l’amenaça, contra un determinat sistema que genera aquestes situacions de 

violència. Ho deia també el senyor Masllorens: no és només la pau, sinó que és fer 

les paus. Justament, fer les paus és el que hi ha en el fons, també, de l’activitat de 

Cauce Ciudadano. 

Com he dit, és un plaer i un honor acollir-vos a Catalunya i en un Parlament en què 

intentem sempre no només practicar la pau, sinó parlar de pau, i no només al nostre 

país, sinó arreu del món. No és un problema només dels mexicans, del general serbi 

que defensava Sarajevo, de les guerres llunyanes que hi ha arreu del món i que, 

evidentment, afecten les nostres consciències. És un problema comú, conjunt, 

mundial; és un problema també nostre.  

Des del Parlament de Catalunya intentem, en la mesura que podem, en la mesura 

que humilment i modestament podem, treballar per la pau, no només al nostre país, 

sinó arreu del món. Aquí al Parlament, per exemple, hem aprovat la Llei de foment 

de la pau o hem creat per llei l’ICIP, entitat a què agraeixo no només el premi, sinó 

tota la feina que feu. 
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Per tant, intentarem sempre ser dignes de la història d’aquest edifici, de la metàfora 

de l’arsenal i del temple de la paraula. Procurarem també sempre contribuir a la pau 

no només amb premis, efectivament, sinó cridant ben alt que darrere la pau hi ha 

d’haver el compromís públic de les institucions i de tots els qui hi estem al capdavant, 

i també de tantes i tantes entitats com Cauce Ciudadano que fan un món molt millor, 

en aquest cas a Mèxic. 

Gràcies per la feina que feu i gràcies a tots per acompanyar-nos un any més. Espero 

que l’any que ve ens puguem tornar a trobar aquí i ja no haguem de parlar 

d’absències. 

Moltíssimes gràcies. 

 


