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Homenatge a Antoni Rovira i Virgili amb motiu 
del setantè aniversari de la seva mort 

El Portús, 14 de desembre de 2019 

Senyores i senyors, amics i amigues, primer de tot deixeu-me agrair a l’Ajuntament 

del Pertús la benvinguda que ens ha donat. És un honor per mi ser de nou a la 

Catalunya Nord, un paisatge, un entorn, que no només m’és proper des d’un punt de 

vista institucional, sinó també des d’un punt de vista emocional, personal. És una 

terra que estimo profundament. 

I és un honor ser-hi amb motiu de l’homenatge al president Rovira i Virgili, i aquí, al 

peu de la seva tomba, una tomba que s’arrela al territori, en aquest cas a la Catalunya 

Nord, la tomba d’un home nascut al Tarragonès, una tomba, per tant, que representa 

una metàfora del conjunt del Principat, la metàfora d’abraçar el conjunt del país. 

Això era Rovira i Virgili, el quart president del Parlament de Catalunya. Ell representa 

la continuïtat històrica de les institucions, la continuïtat històrica del Parlament de 

Catalunya. Ell va haver d’assumir, en un moment molt greu, complicat, convuls, 

dolorós, a l’exili, la presidència del Parlament de Catalunya. I és gràcies a ell, a aquest 

quart president del Parlament, i a tots els qui van mantenir viva la flama de les 

nostres institucions, que avui, des del punt de vista del Parlament, podem ser aquí. 

És gràcies a ell que jo avui tinc l’honor de representar la cambra legislativa, la seu 

de la sobirania popular del nostre país, l’honor de ser el quinzè president del 

Parlament de Catalunya. 

Per tant, en primer lloc hem de fer aquest agraïment des d’un punt de vista històric, 

hem de retre homenatge a tots els qui van mantenir aquesta flama i dignificar-ne la 

memòria, i particularment en el cas de Rovira i Virgili, que representa molts dels 

valors que avui encara ens agermanen, que encara avui ens guien, que encara avui 

constitueixen el nostre ideari polític. Rovira i Virgili representa els valors fonamentals 

del republicanisme, del bon republicanisme, el que s’inscriu en uns principis històrics, 

la igualtat, la fraternitat, la llibertat, però que sobretot ens projecta cap a un futur 

millor.  
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Rovira i Virgili pensava en la república no només des d’un punt de vista emocional, 

no només des d’un punt de vista històric, ell era historiador, sinó sobretot com un 

element de regeneració, de radicalitat democràtica, de construcció d’una societat que 

havia de llegar a les futures generacions un entorn millor, un món millor, del que 

havien heretat. Rovira i Virgili n’era molt conscient, d’això. En el seu paper 

d’historiador tenia una visió global i holística del que passava, del que vivia i del que 

li tocava assumir, des d’un punt de vista de responsabilitat política, però també de 

responsabilitat institucional.  

I és des d’aquesta perspectiva que avui nosaltres hem de dignificar la memòria no 

només del president, sinó de tots els homes i totes les dones que van deixar la vida, 

que van deixar-ho tot, perquè avui nosaltres puguem ser aquí. I ho hem de fer no 

només pensant en el passat, sinó sobretot projectant-nos en el futur, pensant que 

nosaltres, com ells, som una baula d’una cadena, d’un fil roig que ens connecta amb 

uns principis que venen de lluny, però sobretot amb un horitzó que serà esplendorós. 

Acabo aquest homenatge, aquesta dignificació de la memòria del president Rovira i 

Virgili, amb una idea que ell repetia i que crec que té molt de sentit. Tenia sentit els 

anys trenta, tenia sentit en el moment dolorós de l’exili i té molt de sentit avui. Ell 

deia que no ens hem d’impacientar perquè no arribi encara la victòria final per al 

nostre objectiu, per al nostre moviment, però sí que ens hem d’impacientar si veiem 

que no fem tot el que hauríem de fer. 

Siguem fidels a la memòria del president Rovira i Virgili, siguem fidels als valors que 

el movien, siguem fidels a la nostra dignitat i a la nostra història. 

Moltíssimes gràcies. 


