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El Govern i el Parlament celebren la Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte dedicat al concepte de la “terra” 
entesa com a país i com a món sencer 
 

 Amb el títol “Aquesta terra”, l’espectacle farà referència a la part de 
terra que habitem i des del qual compartim lluites amb la resta de la 
humanitat, amb un homenatge especial al comportament dels 
ciutadans durant la pandèmia i un record a les víctimes 
 

 L’acte institucional, que serà sense públic de manera excepcional 
per la crisi de la Covid-19, serà emès el dia 10 de setembre per TV3 i 
per les xarxes del Govern 
 

 L’esdeveniment es desenvoluparà a la Plaça Sant Jaume i al Palau 
de la Generalitat com a símbol de la casa de tots els catalans 
 

 L’acte, dirigit per Lluís Danés, comptarà amb la participació de Xavi 
Lloses, Lídia Pujol, el Cor Jove de l’Orfeó Català, l’Escolania de 
Montserrat i Sopa de Cabra, entre altres 
 

 Les delegacions del Govern a Catalunya i a l’exterior també 
celebraran la Diada amb actes arreu del món  

 
El Govern i el Parlament celebraran conjuntament la Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte institucional organitzat pel Govern que tindrà com a eixos 
principals el concepte de la “terra”, entès com a país i com a món sencer. Amb 
el títol “Aquesta terra”, l’espectacle farà referència al tros de terra que habitem i 
des del qual compartim lluites amb la resta de la humanitat. 
 
Enguany, l’acte serà sense públic de manera excepcional per la crisi de la Covid-
19 i la necessitat d’aplicar mesures que evitin els contagis. Serà emès per TV3 
a partir de les 22 hores aproximadament i s’oferirà senyal institucional per a tots 
els mitjans que també ho vulguin retransmetre, a més de la retransmissió per a 
les xarxes socials del Govern. L’acte institucional es desenvoluparà per diferents 
espais de la Plaça Sant Jaume i el Palau de la Generalitat, com a símbol de la 
casa de tots els catalans, en homenatge a una societat que ha viscut confinada 
durant mesos. 
 
L’acte, dirigit per Lluís Danés, començarà a la Plaça Sant Jaume. S'iniciarà amb 
la solemne hissada de la bandera presidida pel president de la Generalitat, Quim 
Torra, acompanyat per la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra. En aquest 
moment també hi assistiran en nom del Govern el vicepresident, Pere Aragonès 
i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tot seguit, El Cor Jove de l’Orfeó 
Català, acompanyat per Xavi Lloses al piano, interpretarà El cant de la senyera. 
 
La cançó de Raimon sobre el poema de Salvador Espriu, He mirat aquesta terra, 
arrencarà la primera part, que farà referència a la terra vista des del confinament. 
La interpretarà Lídia Pujol des del pont gòtic del carrer del Bisbe. Es podrà veure 
des del carrer i des de l’interior del Palau de la Generalitat, fent referència a com 
les persones hem hagut de veure el món des de l’interior de les cases. Des de la 
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porta de la capella de Sant Jordi, al claustre gòtic, la coral In Crescendo 
acompanyarà la cantant.  
 
Entre les actuacions hi haurà interludis durant els quals, amb la música de Xavi 
Lloses al piano, ballarins de dansa contemporània encapçalats per Ariadna 
Peya, conduiran a l’espectador a espais insòlits i poc coneguts del Palau de la 
Generalitat. Durant els interludis, Ivan Benet recordarà textos de Josep Carner i 
Joan Perucho, dels quals aquest any se’n fa la commemoració oficial.  
 
Després del primer interludi, el Saló Sant Jordi serà l’escenari de l’homenatge a 
les víctimes de la Covid-19 i a la terra que les ha acollit. Serà amb la col·laboració 
de l’Escolania de Montserrat, acompanyada pel seu pianista, que per primera 
vegada cantarà dins del Palau. Ho farà amb la cançó Nigra Sum, composada per 
Pau Casals, del qual aquest any es commemora el centenari de la fundació de 
la seva orquestra, i que explica que després de l’hivern, per cru que sigui, sempre 
ve la primavera. Durant la interpretació, al centre de la sala, actuarà l’acròbata 
Eva Szwarcer.   
 
Després d’un nou interludi, en la tercera peça es parlarà de la terra com a país i 
de la llibertat com a condició imprescindible perquè un país evolucioni. Estarà 
dedicat als presos i exiliats polítics. El grup Sopa de Cabra interpretarà la cançó 
La Llibertat al pati gòtic davant de l’estàtua El desconsol, de Josep Llimona. 
Estarà acompanyat per l’orquestra i la coral In Crescendo. 
 
Si bé en altres edicions de la Diada, s’ha pogut escoltar la veu dels presos i 
exiliats i s’han llegit els seus textos, aquest any es podran veure dins del Palau 
gràcies a les imatges que es projectaran a les parets. Serà una manera de 
visualitzar el retorn i de fer arribar aquest desig i reivindicació a les persones que 
veuran l’espectacle des de casa.  
 
Després d’un nou interludi, l’acte se situarà al Saló Torres Garcia on la cantant 
Suu interpretarà la cançó Pare, de Joan Manuel Serrat, que parla de la terra com 
una gran casa que cal cuidar entre tots, en aquest cas des d’un punt de vista 
ecologista. L’orquestra simfònica i la coral In Crescendo també l’acompanyaran. 
L’espai estarà cobert de sorra, com si es tractés d’un terreny àrid, sobre el qual 
també hi haurà el ballarí contemporani Andrés Corchero.  
 
A continuació, després d’un nou interludi on la dansa, la música i la paraula en 
seran les protagonistes, la Santa Espina indicarà que arriba el final del recorregut 
per aquesta gran casa de tots que és el Palau de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Cor Jove de l’ Orfeó Català tancarà l’acte amb la interpretació d’Els Segadors 
des del Pati Gòtic. 
 
Els artistes que participaran a l’espectacle són Lluís Danés, Xavi Lloses, Alfred 
Tapscott, Montse Colomé, Ivan Benet, Cor Jove de l’Orfeó Català, Lídia Pujol, 
Escolania de Montserrat, Sopa de Cabra, Suu, Andrés Corchero i In Crescendo.  
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El cartell de la Diada 2020 
 
El cartell fa referència a la Terra des del punt de vista més ampli de la paraula. 
D’una banda, la Terra com a un tros d'espai, més petit o més gran, des d'on 
aquests dies de pandèmia la gent ha viscut i ha observat tot el que passava al 
seu voltant. Els quadrats en blanc i negre indiquen aquest petit espai on la gent 
s'ha reclòs, un petit espai que la gent ha fet seu i des d'on s'ha viscut un dels 
moments més durs de la història dels nostres temps. Aquests quadres, a més, 
també fan referència a les relacions que hem tingut entre nosaltres, al 
distanciament social i a la falta de contacte que ens ha portat la Covid-19 però 
alhora també la necessitat d'aquest contacte entre els individus i el pes que s'ha 
demostrat que tenim com a societat. Amb relació a la pandèmia, el color negre 
d'aquesta terra pretén indicar el dol per totes les víctimes que hi ha hagut, i també 
és un homenatge a aquesta terra que les ha acollit. 
 
El cartell també pretén reflectir la Terra com a país, com a identificador social i 
cultural, remarcant clarament les quatre barres de la bandera catalana, 
sobreposades a la resta de quadrats de terra i essent element principal del 
cartell, amb un marcat esperit de pertinença. Parlem de la NOSTRA Terra. 
 
Finalment cal remarcar la Terra com a casa nostra, el nostre planeta, del qual en 
formem part i que hem de cuidar entre tots. Això indica també els quadrats de 
terra i la importància dels espais en blanc, ens estem quedant sense la nostra 
mare, l'estem perdent de mica en mica i si no canviem les coses la dinàmica 
embogida que seguim ens portarà a perdre-ho tot. 
 
Tot i aquest marcat punt negatiu d'enguany, la gràfica desprèn força i energia, 
desprèn ambició i una voluntat enorme en voler canviar les coses i en lluitar. El 
marcat color vermell ens mostra aquesta idea de força i de canvi cap a un futur 
més esperançador. 
 
L’autora del disseny del cartell Diada 2020 és Cèlia Martín 
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ALTRES ACTES DE LA DIADA 
 
Dijous, 10 de setembre  

 

 20.00 hores. Palau del Parlament. Acte de lliurament de la Medalla 
d’Honor del Parlament, en categoria d’Or, als i les professionals del 
sistema de salut de Catalunya. 
 

 21.00 hores aprox. Missatge institucional del president de la 
Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que serà 
retransmès per TV3. 
 

 22.00 hores aprox. Acte institucional de la Diada, que portarà per títol 
“Aquesta Terra”. Serà sense públic i es desenvoluparà a la plaça Sant 
Jaume i al Palau de la Generalitat, i serà emès per TV3, i per les xarxes 
socials del Govern  

 
 
Divendres, 11 de setembre 
 

 

 Durant tot el dia. Jornada de portes obertes virtuals al Palau de la 
Generalitat a través del web gencat.cat 
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ACTES DE LA DIADA ORGANITZATS A LES DELEGACIONS 
 
Girona 
 
Divendres, 11 de setembre 
 

 9.00 hores. Cementiri de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)  
El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, assistirà a l’ofrena floral a la 
tomba de l’expresident de la Generalitat, Josep Irla.  
 

 11.00 hores. Pati de les magnòlies de l’edifici de la Generalitat a 
Girona (Gironès) 
El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, assistirà a l’acte institucional de 
commemoració de la Diada, organitzat conjuntament per la Delegació del 
Govern de la Generalitat a Girona, l’Ajuntament de Girona i la Diputació 
de Girona. Aquest any, a causa de les restriccions per la pandèmia de la 
Covid-19, només estarà obert als membres de les institucions 
organitzadores.  
 

 
Lleida 
 
Dijous, 10 de setembre 
 

 18.30 hores. Pont llevadís del Turó de la Seu Vella. Lleida (Segrià) 
El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, participarà a l’acte 
institucional de commemoració de la Diada, que inclourà una ofrena floral 
als lleidatans defensors de les llibertats de Catalunya. És un acte 
organitzat per la Delegació del Govern a Lleida, la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de Lleida, que tindrà un aforament molt limitat i serà 
retransmès per Lleida TV. 

  
Tarragona 
 
Dijous, 10 de setembre 
 

 18.00 hores. Claustre de l’arxiu de Tarragona, Rambla Vella, 30. 
Tarragona (Tarragonès) 
El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Perís, participarà a l’acte 
institucional de celebració de la Diada a porta tancada, que es podrà 
seguir en streaming. També hi assistirà la presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó.  

 
Divendres, 11 de setembre 
 

 09.00 hores. Passeig marítim Rafael Casanova, 11. Tarragona 
(Tarragonès) 
El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Perís, participa a l’ofrena floral 
al monument de Rafael Casanova de Tarragona.  
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Catalunya Central  
 
Dijous, 10 de setembre 
 

 11.00 hores. Plaça de la Fira, 16. Cardona (Bages) 
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, participarà 
a l’acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze de 
Setembre. S’encendrà la flama de la resistència catalana custodiada per 
Cardona i, posteriorment, se sortirà en comitiva cap al castell on es farà 
una ofrena floral al baluard de Sant Llorenç, en memòria dels defensors 
de la fortificació durant la Guerra de Successió. 

 

 19.30 hores. Cruïlla de la rambla Davallades amb carrer Verdaguer. 
Vic (Osona) 
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, participarà 
a l’ofrena floral davant la placa commemorativa del patriota osonenc 
Francesc Macià i Ambert, conegut com a “Bac de Roda”.  
 
 

Terres de l’Ebre  
 
Dijous, 10 de setembre 
 

 21.00 hores. Emissió per Canal TE i Canal 21.  
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, farà un 
discurs institucional amb motiu de la Diada, que s’emetrà per les 
televisions territorials Canal TE i Canal 21.  

 
 
Madrid  
 
Dilluns, 14 de setembre 

 

 19.30 hores. Jardins de l’edifici Zurich (al costat de la delegació del 
Govern de la Generalitat)  
Acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Madrid presidit 
per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. 
Obrirà l’acte la intervenció del delegat del Govern a Madrid, Gorka Knör. 
A continuació, el programa inclourà una conferència-glossa a càrrec del 
periodista Tatxo Benet. Seguirà amb una interpretació musical de Gemma 
Humet i el lliurament dels reconeixements Amic del Blanquerna, enguany 
en la seva quarta edició, que distingeixen aquelles persones que s’han 
significat amb el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna i les Aules de Català 
a Madrid. 
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ACTES DE LA DIADA ORGANITZATS A LES DELEGACIONS A 
L’EXTERIOR 
 
 
Delegació del Govern a la UE 
 
Dimecres, 9 de setembre 
 

 18.30 hores. Esdeveniment virtual. 
Amb motiu de la Diada, la Delegació del Govern davant la Unió Europea 
organitzarà un esdeveniment virtual. L’acte, que serà moderat per la 
delegada Meritxell Serret, consistirà en apropar Catalunya a través de la 
inauguració de l’exposició ‘Catalunya: 7,5 milions de futurs’, la difusió de 
la gastronomia i amb un concert de ‘Carlos Cano en Clau de Jazz’. 

 
 
Delegació del Govern a França 
 
Divendres, 11 de setembre 
 

 Tot el dia. Esdeveniment virtual.  
La Delegació del Govern a França organitzarà una jornada virtual sota el 
hashtag #DiadaDesDeCasa que estarà centrada en la gastronomia 
catalana. La jornada es desenvoluparà durant tot el dia i comptarà amb 
les intervencions de la xef catalana Carme Ruscalleda, el xef francès 
d’origen català Kevin de Porre, el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, Bernat Solé, i el delegat del Govern a 
França, Daniel Camós 

 
 
Delegació del Govern a Alemanya 
 
Divendres 11 de setembre 
 

 12.00 hores. Esdeveniment virtual.  
L’acte institucional de la Diada comptarà amb la participació de la 
comunitat catalana a Alemanya, a través d’un missatge de vídeo de dos 
cuiners catalano-alemanys que prepararan un menú tradicional i 
finalitzarà amb un concert de jazz a càrrec d’Armando Carrillo Zanuy, 
director de la Humboldt Bigband de Berlin, el guitarrista Raúl Bastida i el 
baixista Francesco Beccaro. 

 
 
Delegació del Govern a Europa Central 
 
Dijous, 10 de setembre 
 

 18.30 hores. Seu de la Delegació del Govern a Europa Central 
(Seilerstätte 11/6, 1010 Viena) 
Acte institucional de celebració de la Diada que comptarà amb la 
col·laboració del Conservatori del Liceu, la Sala Parés i el canal cultural 
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del diari Neue Debatte, així com Eugenia Bieto (Esasde), Andreas 
Schmidt (Cambra de Comerç d’Àustria a Barcelona), Juan Maragall (Sala 
Parés) i Alicia Edelweiis and Band. 

 
 
Delegació del Govern als Països Nòrdics 
 
Dimarts, 8 de setembre 
 

 15.00 hores. Esdeveniment virtual. 
Conferència en línia (en anglès) “Noruega-Catalunya: art medieval, un 
patrimoni artístic compartit”, que comptarà amb la participació del Dr. 
Justin Kroesen, medievalista i conservador al Museu Universitari de 
Bergen, i el Dr. Marc Sureda, medievalista i conservador al Museu 
Episcopal de Vic. Els dos ponents parlaran de la importància d’aquestes 
obres artístiques als dos països. Comptarà també amb la participació de 
la Dra. Anne Lene Melheim, cap del departament d’Arqueologia del 
Museu d’Història Cultural de la Universitat d’Oslo, que parlarà del paper 
dels museus en la difusió de l’art com una eina clau d’educació.  

  
Dijous 10 de setembre 
 

 18.00 hores. Esdeveniment virtual.  
Acte institucional de la Diada, en el marc de la celebració del centenari de 
la creació de l’Orquestra Pau Casals (1920-2020). L’acte comptarà amb 
un missatge institucional del Conseller d’Acció Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Participaran a l’acte 
David Rodriguez i Luke Prunty, creadors i intèrprets de l’espectacle de 
dansa “Peace, Peace, Peace”, que incorpora la música de Pau Casals 
com un dels seus elements vertebradors; i Núria Ballester, directora de la 
Fundació Pau Casals. L’acte també comptarà amb un arranjament 
del Cant dels Ocells i de l’Himne Nacional de Catalunya -Els Segadors, a 
càrrec de “SoNA - espai d’aprenentatge músical”.  

 
 
Delegació del Govern a Suïssa  
 
Dijous, 17 de setembre 
 

 18.30 hores. Château de Penthes. Chemin de l'Impératrice, 18. 
1292 Pregny-Chambésy. 
La delegació del Govern a Suïssa celebrarà l’acte institucional de la Diada 
al Château de Penthes.  
 

 


