
 

Bona tarda, 

Moltes gràcies per convidar-me a dirigir-vos unes paraules en aquest espai tan 

significatiu per a la catalanitat i en un dia tan especial com el d’avui, vigília de 

Sant Joan, una festa que se celebra arreu dels països de parla catalana amb un 

protagonisme especial per al foc. 

Parlant de Països Germans, la setmana passada vaig ser a Xàtiva, commemorant 

el 307 aniversari de la crema de la vila per odre de Felip V.  

No us menciono Xàtiva pel foc sinó per què el Tricentenari tampoc hi entén de 

fronteres. Unes fronteres que ens han separat més del que ho haurien hagut de 

fer. Avui qüestionem aquesta arbitrarietat rebent la flama del Canigó i fent-la 

arribar fins a l’últim racó del país. I ho fem des d’aquest cim administrativament 

francès però que sentimentalment té un vincle indestructible amb la identitat 

catalana. 

Com el té, però més recent, Prats de Molló. En uns fets que per al gruix de la 

ciutadania catalana potser passen desapercebuts però crec que la majoria dels 

que som avui aquí coneixem i valorem en la seva justa mesura. 

Va ser una mica més enllà, a Prats de Molló, des d’on Macià volgué enderrocar 

una dictadura que estava anorreant Catalunya. Fixeu-vos com ho justificava, ja 

als anys 20. 

No era una acció a benefici d’uns o altres, ni d’ells mateixos de fet. Tampoc a 

favor d’una classes social determinada o d’una part del territori. Era una 

defensa a ultrança de la catalanitat, absolutament transversal. 



 

Va fracassar el fet bèl·lic, com tots sabem, però l’objectiu propagandístic va ser 

abastament aconseguit, ja que l’acció tingué un gran ressò internacional que va 

posar la qüestió catalana sota els focus. 

Però vull que us fixeu en un detall, absolutament menor en tota aquesta 

història, que avui cobra tot el sentit. Macià, durant la seva declaració al judici al 

qual va ser sotmès a França, afirmava: “Queremos liberar a nuestra patria 

catalana de la dominación española que pesa sobre ella desde 1714”. 

No és casual, en absolut. És una mostra, una més, de la importància del 1714 en 

el nostre capteniment col·lectiu. Una mostra més de la continuïtat entre passat, 

present i futur, d’aquest fil invisible que ho relliga i que amb el Tricentenari 

pretenem fer evident al conjunt de la ciutadania. Aquest “Érem. Som. Serem” 

que la commemoració té per divisa. 

Els fets de 1714, per les seves conseqüències negatives en tots els àmbits  

socialment rellevants, podrien haver suposat un trencament definitiu. Però avui 

sabem que són un nus que relliga i reforça encara més aquesta continuïtat. Vam 

passar del risc de la desfeta a disposar d’una referència col·lectiva, ineludible, 

per a la nostra història compartida.  

I, des d’allà, el fil s’engreixa i s’aprima, a mercè de l’esdevenir de la nostra 

història. Com amenaça amb trencar-se definitivament en alguns moments –

també al 39, per exemple, quan milers de catalans creuaven aquest Coll fugint 

d’una altra dictadura- i com en altres, com l’actual, creix, s’empelta de noves 

energies i es converteix en un cabal pràcticament imparable. 

El Tricentenari per tant, no celebra una efemèride puntual, un aniversari més o 

menys casual, sinó l’esforç col·lectiu durant 300 anys per mantenir viva la nostra 



 

identitat. Una identitat que, simbòlicament, flameja en el foc que protagonitza 

aquesta celebració. 

En el vostre manifest d’enguany hi llegim: 

“Tenim una flama que no s'ha apagat mai: la d'un teixit associatiu imparable, la 

d'un poble organitzat i organitzador que ha demostrat capacitat per resistir i per 

avançar. I que té visió, fa camí, obre camins.”  

 “Som –continua- història, som present i som voluntat de continuar sent amb 

alegria. Tenim aspiracions sense límits, tenim força de voluntat, tenim la cultura 

per bandera i ens reconeixem en la tradició per canviar el món. Som gent amb 

un passat mil·lenari que ens impressiona i ens cohesiona, però que és 

insignificant al costat del nostre futur.” 

En el fons, d’això tracta el Tricentenari. De recordar el nostre passat, 

d’homenatjar aquells que ens van precedir en la tasca, heroica, de defensar la 

nostra identitat col·lectiva. Però, per damunt de totes les coses, es tracta de 

donar-nos eines per construir plegats el nostre futur.  

I d’aprofitar l’avinentesa de l’efemèride, en aquesta nova cruïlla de la història. 

Crec que aquest 2014 serà un punt d’inflexió com va  ser-ho el 1714. Estic 

convençut que aquesta vegada ho serà a favor nostre.  

Ara és l’hora.  

 

Miquel Calçada i Olivella 

Coll d’Ares, 23 de juny de 2014 

 


