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l calendari cívic de Catalunya té tres dates assenyalades: la d’avui, 23 d’abril, la 

de l’11 de setembre i la del 15 d’octubre.  

Són tres commemoracions amb orígens, significats i expressions diferents, però 

que configuren el relat simbòlic de la catalanitat. 

La diada de Sant Jordi és la nostra festa de la primavera.  

Amb els anys n’hem fet una celebració de la cultura i dels llibres. 

El Sant Jordi és l’expressió d’un poble en pau i d’una complicitat: amb la 

compra de roses i llibres, un dia feiner es converteix en un dia de festa. 

La diada de l’Onze de Setembre és la nostra festa nacional.  

És la festa que ens aplega a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, sense 

cap excepció.  

És la celebració del compromís per una Catalunya més lliure, més justa i més 

fraternal. 

L’any passat la Diada va adquirir la solemnitat institucional que li corresponia i 

que li correspon. 

El quinze d’octubre commemorem la figura del President Lluís Companys.  

Catalunya vol restituir l’honor, la dignitat i la memòria de totes aquelles 

persones que donaren la vida pel país. I el President Companys les representa 

totes, les representa millor que ningú. 



El Govern de Catalunya vol vincular aquestes commemoracions amb un avenç 

real en les nostres finalitats, en els nostres objectius com a poble.  

Aquest any podem celebrar un Sant Jordi lligat al reconeixement de la llengua 

catalana a la Unió Europea.  

Catalunya és una nació. Catalunya és una nació d’Espanya i d’Europa.  

Formem part d’una Euroregió, la de l’antiga Corona d’Aragó, que va arribar a la 

seva plenitud amb un Rei nascut a Montpeller, format a Monzón; Compte i Rei a 

Barcelona i conqueridor a Mallorca i València.  

Amb tots ells, agermanats, celebrarem, l’any 2008, el vuitè centenari del seu 

naixement.    

Mai havíem avançat tant en el reconeixement de la nostra llengua i en tan poc 

temps. Mai un Govern espanyol havia arribat tant lluny en el seu deure 

constitucional de protegir la llengua catalana.  

Mai s’havia plantejat amb tantes expectatives d’èxit el reconeixement oficial del 

català a Europa, tot i que encara hi ha molt camí per fer.   

També enguany ens podem felicitar per haver resolt amb èxit una qüestió 

pendent de fa molt temps.  

Per fi es farà realitat la restitució dels documents confiscats, tant a la Generalitat 

de Catalunya com a persones físiques i jurídiques, per part del règim franquista 

al final de la Guerra Civil.  

Aquesta restitució és un acte de justícia històrica. 

Com també ho és la rehabilitació política i moral del president Lluís Companys.  

El Govern espanyol ha fet les primeres passes, començant per manifestar la 

voluntat de restituir públicament i legalment l’honorabilitat del president 

assassinat.  

S’han fet gestos i està en marxa la iniciativa legislativa que ho farà possible.  



S’estan trencant els darrers tabús. El que no vam acabar de fer en els anys de la 

Transició democràtica ho acabarem ara. 

El català a Europa, la devolució dels “Papers de Salamanca”, la rehabilitació del 

president Companys constitueixen tres exemples positius del que aconseguirem 

si definim amb precisió els objectius i actuem amb determinació en les formes. 

És així com Catalunya avança: amb unitat política i cívica, amb determinació, 

amb rigor i amb diàleg. 

Actuarem de la mateixa manera en els grans temes de país que ara ens ocupen: 

en  l’Estatut i el finançament que són els mitjans. I en la reforma social, 

l’ambició econòmica i el respecte del territori i la transparència pública que, no 

oblidem mai, conformem els grans objectius del Govern que presideixo.  

Estic convençut que així ho farem. Una altra cosa no seria entesa ni admesa pel 

poble de Catalunya. 

Vull acabar les meves paraules amb un desig que és, també, un convenciment: 

l’any vinent celebrarem la diada de Sant Jordi amb un nou Estatut. I aquest 

Estatut haurà començat a esdevenir la millor eina per  les nostres finalitats, pels 

nostres objectius com a país, que, repeteixo, són la reforma social, l’ambició 

econòmica, el respecte del territori i la transparència pública.   

I haurà estat, un cop més, un èxit de la unió i la unitat. 

Serà un èxit col·lectiu del poble de Catalunya.  

Desitgem-nos tots un bon Sant Jordi! 

Moltes gràcies. 


