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Bon dia a totes i a tots. És un honor compartir amb vosaltres el lliurament dels Premis 

Nacionals de Cultura. Avui la consellera també ens voldria acompanyar. Aquests 

reconeixements del tot necessaris són una de les millors formes d’empoderar la ciutadania.  

D’oferir-li totes les eines per esdevenir realment lliures i per tant impulsar així un país millor, 

una societat i un mon millors. Una societat inconformista i amb ganes d’avançar. 

Per això sempre he defensat una concepció de la cultura —de tota la cultura— com un bé en 

moviment. Que no és estàtic, que es transforma cada dia. Sinònim de sacsejada, sinònim de 

transformació i de progrés, des de la base més tradicional, fins la més innovadora i trencadora. 

I perquè, sigui quin sigui el seu punt de partida, tota cultura comparteix la capacitat de generar 

referents, de crear espais compartits. D’aglutinar-nos i ajudar-nos a sentir part d’un tot 

compartit des la pròpia diversitat i pluralitat de la societat. 

Per això diem que la cultura ens enriqueix. Perquè crea ciutadania i és precisament aquesta 

funció social de la cultura abans també s’ha dit, d’aquesta funció política, que cal potenciar.     

D’aquí la importància dels Premis Nacionals de Cultura. Imprescindibles per posar en valor 

l’excel·lència, la creativitat, el talent de la nostra cultura. De reconèixer la tasca d’aquelles 

persones i d’aquells projectes que des de les diferents disciplines ens alimenten l’esperit crític 

i ens alimenten la humanitat.  

Però indubtablement, els Premis Nacionals de Cultura també serveixen per reforçar la cultura 

entesa com a bé comú, com un bé compartit, que defuig d’interpretacions simplistes que la 

veuen com un luxe de les societats avançades i en canvi, abraça una dimensió molt més 

àmplia sobre la nostra manera d’aglutinar-nos i d’entendre i interactuar amb el món. Això 

també és la nostra cultura.  

És a través de la cultura que ens expliquem qui som, amb tota la complexitat de la nostra 

societat i d’un món en constant evolució. És a través de la cultura que ens projectem 

col·lectivament més enllà de les nostres fronteres i és a través de la cultura que ens dotem de 

les eines individualment i col·lectivament per trobar una llibertat individual i col·lectiva, que 

mai ens poden arrabassar.  

Per això vull acabar felicitant en Jordi Casanovas, la Rosa Fabregat, la Núria Guiu i els 

projectes Càntut i PEN Català. Autèntics referents culturals del país que amb la trajectòria  

feta i la que tenen per davant constaten que tenim una cultura vivia pel simple fet que cada 

dia ens ajuda a cohesionar-nos i enfortir-nos com a país. 
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I vull fer també una reivindicació a l’autoestima cultural de aquest país. Moltes vegades, al 

llarg de la historia, ens han dit que som un país petit amb una cultura petita. Perquè som 

poquets en població. Però som un país gran. Perquè els projectes culturals que tenim són 

grans. Podem defensar projectes culturals en tota i cadascuna de les disciplines artístiques. 

La cultura catalana, en la seva diversitat, amb la seva pluralitat de disciplines, d’expressions, 

d’orígens, i també de projectes, està al primer nivell. I necessita de totes les eines perquè 

continuï sent així. Per tant, això és gràcies a tots els que construïu cultura casa dia. Els que 

ho feu des dels escenaris i els que ho fan des dels bastidors, els que ho fan des de l’àmbit 

professional amb tots els aspectes tècnics i els que permeten que cada dia s’obrin espais 

culturals arreu del país. També volia aprofitar per fer aquesta a la autoestima cultural. Moltes 

gràcies a tots i avui més que mai diguem: Visca la cultura!, que és la millor manera de dir: 

Visca la llibertat!. 


