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Acte amb motiu del Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 

Palau del Parlament, 16 de maig de 2019 

Conseller, conselleres, directora general, membres de la Mesa, diputades, diputats, 

comissari en cap de la prefectura de policia, autoritats, membres de les entitats, 

senyores i senyors, amics i amigues, és un honor i un orgull rebre-us al Parlament 

de Catalunya un any més, i fer-ho en un acte com aquest, un acte que procurem fer 

cada any no només per reivindicar, sinó sobretot per recordar el que ens queda 

pendent de fer. 

Deia la filòsofa Ágnes Heller que la vida quotidiana és el ferment secret de la història. 

Dit d’una altra manera, la història es fa de gestos, de moments i de moltes persones 

que lluiten, moltes vegades silenciosament, moltes vegades silenciadament, per 

construir la societat en què vivim, per construir societats millors. La història, per tant, 

no és feta de grans proclames, no és feta amb lletres daurades, amb grans 

frontispicis, sinó de petites i heroiques aportacions. I justament perquè la història és 

feta de petites coses, és important que posem en valor totes les idees, tots els 

conceptes i totes les paraules que fem servir quotidianament. De vegades correm el 

risc, precisament per aquesta grandiloqüència, i a còpia de fer-les servir, de vegades 

d’una manera banal, de treure sentit, valor i significat a paraules com «llibertat», 

com «igualtat» o com «defensa de drets». Conceptes com la llibertat, la igualtat o la 

fraternitat es construeixen diàriament. Als carrers, a les places, a cada racó de les 

ciutats i els pobles del nostre país, en cada ciutadà d’aquest país. La llibertat, la 

igualtat i la fraternitat es construeixen en les relacions socials que fem cada dia, més 

enllà del que diguin les grans proclames, més enllà del que diguin les lleis, més enllà 

del que diguin els discursos. Es construeixen en el dia a dia, en la quotidianitat de les 

nostres relacions interpersonals. I és aquí on encara ens queda molt per treballar. 

Ho heu dit en tots els discursos que heu fet: encara ens queda molt per avançar, 

encara hem de fer molts esforços. Perquè, hi insisteixo, més enllà del que diguin els 

papers, del que diguin els documents, del que puguem dir, també en un lloc com 

aquest, l’important és el que passa als carrers, el que passa entre nosaltres. I és en 

aquest sentit que ens cal encara treballar, que ens cal encara avançar.  
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I sobretot ens cal parlar dels riscos i les amenaces que vivim avui al nostre entorn. 

Hi ha un creixent discurs de l’odi, hi ha l’aparició de discursos feixistes, de discursos 

que persegueixen la diversitat, que persegueixen la pluralitat i la riquesa social. 

Arreu. No només a països del nostre entorn europeu, sinó també a casa nostra. 

I aquests discursos, aquest creixent discurs de l’odi, ens recorden diàriament, en 

aquesta quotidianitat històrica que dèiem abans, que no hi ha res assegurat, que no 

hi ha cap dret, cap llibertat, que s’hagi conquerit per sempre. No hi ha res del que 

haguem fet abans, no hi ha cap passa que haguem fet, cap recorregut que, 

col·lectivament o individualment, haguem fet, que estigui lliure de ser reversible. 

I és per això que avui, i precisament enguany que fa cinquanta anys de Stonewall, 

ens hem de comprometre a lluitar contra aquests discursos, a mantenir-nos ferms 

en la defensa dels drets i les llibertats que hem conquerit. Però no només això, sinó 

que ens hem de comprometre a avançar. Perquè la millor manera de blindar el que 

hem aconseguit fins ara és mirar endavant, és avançar, és construir, és blindar, 

encara més, els drets i les llibertats. Com deia el conseller, blindar el fet que cadascú 

es pugui identificar com vulgui, amb absoluta normalitat i amb orgull, que cadascú 

pugui estimar com vulgui qui vulgui i que mai no hagi de donar explicacions per això. 

Avui que celebrem aquest 17 de maig, enguany que, com dic, fa cinquanta anys de 

Stonewall, avui que a Europa hi ha una altra amenaça, l’amenaça, una altra vegada, 

del fosc núvol del feixisme i el discurs de l’odi, avui més que mai, comprometem-nos 

tots en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives. Si volem un país lliure, si 

volem un país que estima la llibertat, és perquè volem un país que estima les llibertats 

de tots i cadascun de nosaltres i que no pregunta a ningú qui estima, com estima i 

com es defineix. 

És un honor, com deia al principi, acollir avui aquest acte. Però també és un 

compromís i una responsabilitat. Jo represento, avui, el Parlament de Catalunya. Per 

tant, la institució on es fan les lleis. I deia al principi que per més lleis que fem, per 

més que aquí ens posem d’acord i votem textos legals, si això no baixa al terreny de 

les nostres vides quotidianes no serveix gairebé per a res. Per tant, ens hem de 

comprometre tots plegats –tots– perquè el que proclamem solemnement en aquesta 

cambra sigui efectivament real per a tots i cadascun dels ciutadans, i no només 

d’aquest país, sinó, com s’ha dit, d’arreu del món, perquè, efectivament, també tenim 

un compromís fraternal amb tothom, amb les ciutadanes i els ciutadans europeus i 

del món; un compromís amb els drets, amb les llibertats i amb l’amor, perquè tothom 
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estimi com vulgui qui vulgui, sense haver de donar explicacions, sense que això 

comporti cap tipus de discriminació. Ens hi comprometem tots una altra vegada aquí.  

Espero que l’any que ve puguem tornar-nos a trobar i dir que hem avançat una mica 

més i que l’amenaça de l’extrema dreta no només queda enrere, sinó que està 

absolutament erradicada. 

Deixeu-me acabar amb uns records que no seria just que no fes: un record per a la 

presidenta Forcadell, que anys enrere va acollir aquest acte diverses vegades i que 

avui no pot ser entre nosaltres, i un record per a l’exconsellera Bassa, presidenta del 

Consell Nacional. Dues dones, la consellera Bassa i la presidenta Forcadell, que si 

una cosa han fet a la seva vida és lluitar sempre per les llibertats individuals i 

col·lectives. Justament a causa de la seva lluita per les llibertats avui són on són. No 

les oblidem, i tampoc normalitzem que no puguin ser avui aquí perquè són entre 

reixes. 

Gràcies per la vostra assistència. Insisteixo que és un orgull i un honor acollir-vos, i 

insisteixo també en el compromís de continuar lluitant. 

Moltíssimes gràcies. 


