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ACTA DEL JURAT 
 
 
El Premi Internacional Catalunya, atorgat per la Generalitat de Catalunya des de 1989, es 

concedeix anualment a aquelles persones que han contribuït decisivament amb el seu treball 

creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. Aquest any 

2012 el guardó té una dotació de 80.000 euros i l’escultura La clau i la lletra d’Antoni Tàpies. 

 

Enguany, la convocatòria del Premi s’ha estès des del 3 de maig fins al 31 de desembre de 

2011 (Resolució PRE/1037/2011, publicada al DOGC núm. 5870) i hi han concorregut 177 

candidatures provinents de 57 països, presentades per 179 institucions de 39 països i pel 

mateix jurat. 

 

Des del mes de gener, el jurat ha examinat les esmentades propostes i n’ha efectuat la 

selecció. Finalment, havent procedit a la votació de les candidatures finalistes, el jurat ha 

decidit atorgar per unanimitat el XXIV Premi Internacional Catalunya a l’expresident brasiler 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

per la seva política al servei d’un creixement econòmic just, que ha posat el seu país al 

capdavant de la globalització, creant una classe mitjana i afavorint un repartiment més just 

de la riquesa i les oportunitats; i pel seu peculiar tarannà personal, des del qual ha estat 

capaç d’enfrontar-se, amb imaginació i coratge, a la pobresa i la desigualtat. 

 

Lula da Silva accepta la distinció i, si les condicions mèdiques li ho permeten, està disposat a 

venir a Barcelona el proper mes de juny, a recollir el guardó en una solemne cerimònia al Palau 

de la Generalitat. 
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Declaració del jurat 

 

El jurat del Premi Internacional Catalunya podria descriure la vida i l’obra de Lula da Silva, però 

tot això ho saben o poden trobar-ho fàcilment en la petita biografia que els adjuntem. D’aquí 

que el jurat vulgui destacar més aviat alguns dels trets de la seva acció política i el tarannà 

personal de qui ha estat l’artífex de la transformació d’un “país del tercer món” en una 

“potència emergent”.  

 

En els vuit anys del seu mandat, les polítiques pragmàtiques de Lula han fet el joc de mans (o el 

prodigi) d’apujar el salari mínim el 20% i alhora reduir un 16% la despesa pública, cosa que ha 

suposat (com acabaren reconeixent els mateixos Time i Newsweek) “el millor programa 

conegut de transferència de rendes del món”. I tot plegat, mitjançant l’operació combinada de 

programes com Bolsa Família, Bolsa Escola, i Fome Zero, que inclouen microcrèdits, habitatge, 

protecció de la selva amazònica, alfabetització, desfavelització i eradicació del treball esclau 

(hereu encara de l’estructura colonial). 

 

Però hem dit que el jurat ha volgut destacar especialment el tarannà personal de Lula da Silva, 

que entre altres coses es caracteritza per: 

 

1. La transformació d’una esquerra ideològica i doctrinària en una força més pragmàtica 

que radical; una política més inductiva que deductiva; una política que no ha tingut 

escrúpols a reprendre i valorar --més que no pas denunciar-- bona part dels 

plantejaments de l’anterior president Fernando Henrique Cardoso. Tot plegat fruit de 

l’extracció del sindicalisme no marxista d’on prové Lula. 

2. La capacitat de fer una política popular sense caure en el populisme en el qual tan 

sovint desemboquen processos semblants; una política transversal que sovint va més 

enllà de les caricaturals distincions teòriques entre conservadors i progressistes. 

3. La transformació del seu sindicalisme d’origen en una força política que es distancià 

dels reflexos estrictament corporatius que sovintegen en el món sindical. 

4. Una política exterior audaç que ha estat capdavantera de les relacions nord-sud i que 

des d’una política habitual de cooperació i amistat amb els EUA, ha recalcat el seu 

propi punt de vista quan ha cregut que calia (i no quan “vestia”). 
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5. La feina d’artesania amb el que ha aconseguit desenvolupar una societat civil i unes 

classes mitjanes que sembla que han de marcar la pauta dels anys que vindran.  

6. La tenacitat personal de qui a) no ha intentat, com passa tan sovint, canviar la 

Constitució a fi d’allargar el seu període presidencial sinó que ha deixat el poder en 

compliment exacte de les dates fixades; i b) ha tingut la tossuderia i la paciència de 

perdre tres vegades les eleccions enfront de Collor de Mello i de Cardoso (1989, 1994, 

1998) fins que a la quarta se’n va sortir.  

 

Lula deixa temes i problemes irresolts, certament, des de la corrupció fins a la insuficient 

protecció de l’àrea amazònica o l’aposta radical pel bioetanol. Però per rematar i no fer massa 

seriosa aquesta presentació, deixeu-nos dir que en el seu mandat el Brasil ha aconseguit 

celebrar el Campionat Mundial de Futbol el 2014 i els Jocs Olímpics el 2016. Què més voleu? 
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BASES 
 
 
1. El Premi Internacional Catalunya és atorgat anualment per la Generalitat de Catalunya. 

 

2. Formen el jurat del Premi Internacional Catalunya personalitats rellevants del món de la 

ciència, les arts i la cultura. 

 

3. Poden ser presentades per a la candidatura al Premi Internacional Catalunya aquelles 

persones que han contribuït decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors 

culturals, científics o humans arreu del món. 

 

4. Les candidatures al Premi Internacional Catalunya les presenten acadèmies, centres 

culturals o d’investigació i altres institucions semblants, o els membres del jurat, i han 

d’incloure un currículum de la persona candidata. 

 

5. El Premi Internacional Catalunya no es pot atorgar a títol pòstum. 

 

6. El Premi Internacional Catalunya ha de ser atorgat a una sola persona, tret que de forma 

motivada el jurat justifiqui la conveniència d’atorgar-lo de forma conjunta a més d’una 

persona. 

 

7. El Premi Internacional Catalunya s’ha de lliurar a la persona guanyadora en el curs d’un acte 

que és presidit pel president o presidenta de la Generalitat de Catalunya i al qual es convoquen 

les persones membres del jurat. 

 

8. El XXIV Premi Internacional Catalunya té una dotació de 80.000 euros i l’escultura La clau i la 

lletra d’Antoni Tàpies. 
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JURAT 
 

 
 
President       
 
Artur Mas i Gavarró      
President de la       
Generalitat de Catalunya 
 
 
President delegat 
Xavier Rubert de Ventós 
Filòsof 
 
 
Membres 
 
Ricard Bofill      Ambler Moss 
Arquitecte      Diplomàtic 
 
Juan Manuel Bonet     Mary Ann Newman 
Crític d'art      Lingüista 
 
Josep Maria Castellet     Josep Ramoneda 
Escriptor i editor     Escriptor i filòsof 
 
Agustí Colomines     Richard Sennett 
Historiador      Sociòleg 
 
Jacques Delors      Gianni Vattimo 
Polític i economista     Filòsof 
 
Barbara Hendricks     Anna Veiga 
Soprano      Biòloga 
 
Edgar Morin      Jorge Wagensberg 
Filòsof       Físic 
 
 
Secretaria 
 
Teresa Sala 
Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència 
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GUARDONATS ANTERIORS 
 
 
I Premi Internacional Catalunya 1989  Karl R. Popper, filòsof anglès 

II Premi Internacional Catalunya 1990  Abdus Salam, físic pakistanès 

III Premi Internacional Catalunya 1991  Jacques-Yves Cousteau, oceanògraf francès 

IV Premi Internacional Catalunya 1992  Mstislav Rostropòvitx, violoncel·lista rus 

V Premi Internacional Catalunya 1993  Luigi Luca Cavalli-Sforza, genetista italià 

VI Premi Internacional Catalunya 1994  Edgar Morin, filòsof francès 

VII Premi Internacional Catalunya 1995  Václav Havel, polític txec 

(compartit)     i Richard von Weizsäcker, polític alemany 

VIII Premi Internacional Catalunya 1996  Yashar Kemal, escriptor turc 

IX Premi Internacional Catalunya 1997  Amartya Sen, economista indi 

X Premi Internacional Catalunya 1998  Jacques Delors, polític francès 

XI Premi Internacional Catalunya 1999  Doris Lessing, escriptora anglesa 

XII Premi Internacional Catalunya 2000  Abdallah Laroui, historiador marroquí 

XIII Premi Internacional Catalunya 2001  Andrea Riccardi, historiador i cooperant italià 

XIV Premi Internacional Catalunya 2002  Harold Bloom, assagista nord-americà 

XV Premi Internacional Catalunya 2003  Nawal al-Sa’dawi, escriptora i activista egípcia 

XVI Premi Internacional Catalunya 2004  Sari Nusseibeh, filòsof palestí 

(compartit)     i Amos Oz, escriptor israelià 

XVII Premi Internacional Catalunya 2005 Claude Lévi-Strauss, antropòleg francès 

XVIII Premi Internacional Catalunya 2006 Pere Casaldàliga, bisbe brasiler 

XIX Premi Internacional Catalunya 2007  Edward O. Wilson, biòleg nord-americà 

XX Premi Internacional Catalunya 2008  Cynthia Maung, metgessa birmana 

(compartit)     i Daw Aung San Suu Kyi, política birmana 

XXI Premi Internacional Catalunya 2009  Bill Viola, videoartista nord-americà 

XXII Premi Internacional Catalunya 2010 Jimmy Carter, polític nord-americà 

XXIII Premi Internacional Catalunya 2011 Haruki Murakami, escriptor japonès 
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SOBRE LULA DA SILVA 
 
Infantesa i joventut  
 
Luiz Inácio da Silva neix el 27 d’octubre de 1945 al petit poble de Caetés, a l’estat brasiler de 
Pernambuco, al centre est del país, en una família de camperols, i és el setè de vuit germans. 
Ja des de petit se’l coneix amb el sobrenom de “Lula”, diminutiu de Luiz, molt comú al Brasil, 
que significa calamar en portuguès: el 1982 agrega Lula oficialment al seu nom. 
 
Fins els 5 anys no coneix el seu pare, que havia marxat a São Paulo, on feia d’estibador. El 
1952, quan Lula té 7 anys, es trasllada amb la seva mare i germans primer a Guarujá i després a 
Santos, fugint de la misèria. Els pares se separen el 1956. 
 
Lula compagina l’escola primària amb diverses feines (enllustrador, venedor ambulant, noi 
d’encàrrecs...). S’especialitza com a torner mecànic i treballa a vàries empreses 
metal·lúrgiques. El 1964 perd el dit petit de la mà esquerra a una premsa hidràulica. 
 
Del sindicalisme a la política 
 
El 1966 és contractat per Industrias Villares, de São Bernardo do Campo, on s’inicia en el 
sindicalisme atès que el seu germà gran Frei Chico, anomenat “José”, militant comunista, és 
arrestat i torturat pels militars. Des d’aleshores Lula participa de forma activa de la vida 
sindical, defensant els drets dels treballadors i repartint pamflets polítics clandestins que 
critiquen el règim militar, encapçalat pel mariscal Artur da Costa e Silva. 
 
Lula es casa el 1967 amb Maria de Lurdes, treballadora del sector tèxtil, que queda 
embarassada i contrau una hepatitis que no és diagnosticada a temps: mare i fill moren al part. 
Vidu, es relaciona amb la infermera Mariam Cordeiro, amb la que té una filla. El 1974 es casa 
amb la seva actual esposa, Marisa Letícia da Silva, vídua i mare d’un nen, amb la que té tres 
fills més. 
 

El 1972 Lula és elegit secretari del sindicat metal·lúrgic local, que 
passa a presidir tres anys més tard, amb la qual cosa esdevé líder 
sindical de la zona industrial més important del país. 
 
El 10 de febrer de 1980, a l’emparament de l’amnistia i una tímida 
obertura, Lula participa en la fundació del Partit dels Treballadors 
(PT). D’orientació socialista, el PT compta amb el recolzament sindical 
i de diversos intel·lectuals, clergues i professors. L’abril del mateix any 
Lula encapçala una vaga de 41 dies, durament reprimida, en la qual 
participen gairebé 300.000 treballadors. El 26 d’agost de 1983, 
diversos sindicats es fusionen en la Central Única de Treballadors 
(CUT), vinculada al PT. 

 
Restablerta la democràcia, a les eleccions constituents del 15 de novembre de 1986, el PT és la 
primera força de l’esquerra, amb el 6,9% dels vots i 16 diputats, Lula entre ells, que defensen 
algunes de les reivindicacions de la CUT: dret de vaga, reducció de la jornada laboral, vacances 
parcialment pagades i revisions salarials en funció del cost de la vida. 
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El 17 de desembre de 1989, a la segona volta de 
les primeres eleccions presidencials directes, 
Fernando Collor de Mello, candidat conservador 
del Partit de la Renovació Nacional (PRN), 
derrota Lula, que obté el 47% dels vots: per 
primera vegada a Brasil un líder obrer presenta 
un programa alternatiu, de ruptura amb el 
sistema. 
 
 
 
 

 
Evolució ideològica com a líder de l’esquerra 
 
En el congrés nacional del PT de l’1 de desembre de 1991, Lula, reelegit president, propugna 
una revisió ideològica en nom de la moderació. Superats els inconvenients de les escissions 
dels grups més radicals, el PT encapçala una campanya popular i una sèrie de mobilitzacions 
contra la corrupció, que precipiten la dimissió del president Collor de Mello el desembre de 
1992. A les eleccions presidencials d’octubre de 1994, Lula és derrotat per Fernando Henrique 
Cardoso, del Partit per la Social Democràcia Brasilera, intel·lectual molt respectat que havia 
estat exiliat durant la dictadura militar. El 1998 Cardoso torna a guanyar, si bé el PT manté el 
seu ascens. Lula mitiga el radicalisme del seu programa per seduir les classes mitjanes i ampliar 
la seva base electoral. 
 
Presidència del Brasil 
 
El 27 d’octubre de 2002 Lula da Silva guanya les 
eleccions a la presidència del Brasil, amb més de 50 
milions de vots (el 61,27%), convertint-se en el 
candidat més votat a la història del país. La seva 
victòria marca una fita a Llatinoamèrica, ja que és la 
primera vegada que l’esquerra arriba al poder 
mitjançant les urnes. En el discurs de presa de 
possessió, l’1 de gener de 2003, Lula declara: “Eu, que durante tantas vezes fui acusado de não 
ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da 
República do meu país”. 
 
Amb l’hegemonia indiscutible del seu partit a l’esquerra, el govern de Lula té com a prioritats 
la reforma agrària i el combat contra la pobresa, amb un desafiament: trobar les majories 
necessàries per propulsar reformes sense dividir el país: ni espantar els empresaris ni 
impacientar els obrers, els camperols sense terra i les classes mitjanes empobrides. 
 
Malgrat voler oposar-se al model econòmic  del seu predecessor, Fernando Henrique Cardoso, 
Lula segueix a la pràctica principis fonamentals molt similars. La política en taxes d’interès, 
càrregues tributàries, responsabilitat fiscal, la relació del govern amb el Banc Central i amb el 
Fons Monetari Internacional (FMI), segueixen essencialment el mateix rumb. 



 

 11 

 
Els resultats econòmics són la baixa inflació, el creixement del PIB, la reducció de l’atur i una 
major divisió d’ingressos i augments de la balança comercial. Algunes de les mesures que pren 
passen per incentivar les exportacions, crear microcrèdits i liquidar anticipadament el 
pagament dels deutes amb el FMI i el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRD). El 
mercat intern és enfortit mitjançant l’augment dels salaris, la diversificació dels crèdits i 
facilitats per a l’accés als mateixos per part de les classes mitjanes. 
 

En el pla internacional, el govern de Lula s’alia amb els països 
més importants en desenvolupament en el fòrums IBSA (Índia, 
Brasil, Sudàfrica) i BRIC (Brasil, Rússia, Índia i la Xina), busca la 
democratització del Consell de Seguretat de l’ONU, promou el 
G20 en les negociacions comercials amb el nord, dialoga amb 
un G8 en crisi i llença una creuada contra la fam. En el seu 
continent, referma el lideratge de Brasil en pro de la integració 
regional. 
 
Pel que fa a les millores socials, promou importants programes, 

d’ajut econòmic a milions de famílies, d’escolarització dels nens i beques per a l’accés a la 
universitat, i, sobretot, per lluitar contra la pobresa, com el “Fome Zero”. 
 
Lula da Silva acaba el seu segon mandat amb el 87% d’aprovació, esdevenint un dels 
presidents més populars de la història del Brasil i un dels polítics més respectats del món. El 
balanç és positiu: en els vuit anys de presidència de Lula, el Brasil experimenta un fort 
creixement econòmic, acompanyat d’uns avenços socials molt importants, amb milions de 
ciutadans rescatats de la pobresa. Algunes xifres: reducció d’un 73% de la desnutrició i un 45% 
la mortalitat infantil; generació de llocs de treball, que passa de 5 milions a 14; reducció de la 
pobresa, del 21’1% al 10’5; i ampliació de la cobertura sanitària pública, de 60 a 100 milions 
d’habitants. 
 
Lula a l’actualitat 
 
Lula da Silva presideix l’Instituto Lula, abans Instituto Cidadania, think-tank l’objectiu del qual 
és formular projectes de desenvolupament, sobretot per a països de l’Amèrica Llatina i Àfrica. 
La idea és adaptar programes socials i de desenvolupament que han estat adoptats amb èxit al 
Brasil, com els de la lluita contra la pobresa i la generació de llocs de treball, i aplicar-los a 
països en desenvolupament. 
 
L’octubre de 2011 li és diagnosticat a Lula un càncer 
de laringe, per al qual ha seguit un tractament 
combinat de ràdio i quimioteràpia. El desembre el 
tumor s’havia reduït en un 75%. En aquests 
moments continua la recuperació a la seva 
residència, a São Bernardo do Campo, on rep 
assistència fonoaudiològica i fisioteràpia. 


