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Senyor Alcalde, 

Ciutadans de Lloret de Mar, 

En primer lloc, permeteu-me que us agraeixi, ben sincerament, l'amabilitat 
que heu tingut de convidar-me amb motiu de la vostra Festa. Podeu estar 
ben segurs que em sento molt honorat per la vostra atenció, a la qual hi 
corresponc de tot cor. 

Crec que tots vosaltres estareu d'acord en què constitueix un esdeveniment 
important que puguem celebrar aquest acte. I crec que tots plegats ens 
n'hem d'alegrar, doncs és un acte de franca comunicació ciutadana. 

Efectivament, en la història moderna de Catalunya, mai no s'havia donat el 
cas que una persona que ha tingut les més altes responsabilitats del govern 
de Catalunya, com jo vaig tenir, un cop deixades aquestes per pròpia 
voluntat, pugui saludar els seus conciutadans des d'una tribuna oficial que 
és testimoni de la nostra unitat. 

No fa gaire vaig arribar a Catalunya havent pogut complir el meu decidit 
propòsit de tornar-hi com a President de la Generalitat. Als qui ens ha tocat 
de viure en circumstàncies dramàtiques i plenes de perill, la situació actual 
de Catalunya i el fet mateix que jo us pugui parlar en aquests moments 
representa quelcom d'extraordinari. 

Per tant us dic: Gràcies i us en felicito. 

Tots plegats crec que som ben conscients que Catalunya no ha assolit del 
tot aquelles llibertats per les quals tants catalans han sofert i han fet tants 
sacrificis. Tots sabeu que les coses podien i poden anar millor i és, doncs, 
obligació de tots fer el màxim esforç possible per tal de què així sigui. Però 
:també s'enganyarien els qui pensessin que la nostra situació és pitjor que 
no era abans del restabliment de la Generalitat. 

Excuseu-me, ciutadans de Lloret, si tal volta us dóna la impressió que 
només tinc interès en parlar de coses que fan referència .a la vida política 
de Catalunya i, sobretot, del què ha passat aquests darrers temps. Però 
justament perquè m'ha tocat de viure en circumstàncies ben difícils, crec 
que és el meu deure assenyalar l'originalitat de la situació actual i l'abast de 
la nostra victòria. 

Tots vosaltres sabeu que jo no he amagat mai els meus punts de vista 
sobre l'Autonomia de Catalunya. Sempre he dit, i continuaré dient, que 
l'autonomia de Catalunya és més un problema polític que un problema de 
descentralització administrativa. I a més, crec que a Catalunya no hi haurà 
autonomia efectiva mentre subsisteixin, en la seva configuració actual, els 
Governs Civils i les Diputacions. 

Per tant, són ben clares i precises les meves reserves sobre el moment 
polític i institucional que viu avui Catalunya. Pr
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Però crec també que és un deure personal que m'imposa la meva 
experiència, el de dir-vos que Catalunya ha fet un gran pas endavant, des 
de l'any 1977 fins ara. I el que m'interessa més de remarcar és com fou 
possible que un poble vençut i llargament dominat, de sobte pogués refer 
les seves forces i recuperar una part important de les llibertats que li eren 
pròpies. 

No dubteu gens que això va ser possible perquè, per damunt de tot, i amb 
molts sacrificis, els Catalans vàrem saber ésser fidels a nosaltres mateixos, 
a les nostres Institucions i als nostres anhels de viure en pau i llibertat. 
Sense aquesta finalitat i sense la unitat que es va produir en moments de 
grans confusions i perills de tota mena, no hauria estat possible la transició 
política ni l'estat de coses present. 

Us dic això, amics de Lloret, perquè els meus deures envers el poble de 
Catalunya m'imposen l'obligació de recordar, sobretot als qui han de venir, 
que tots els drets i llibertats que vulgui conquerir Catalunya no seran mai 
possibles sense la nostra unitat. 

Que ningú no s'enganyi pensant que els problemes de Catalunya ens vénen 
solament de fora de Catalunya. Es ben bé al contrari. I tant és així que si 
analitzem fredament la nostra història veurem que la causa de les derrotes 
que hem sofert ha estat sovint la nostra falta d'unitat i el no haver sabut 
adoptar una posició de gran cohesió moral i política. 

En canvi, sempre que hem anat units i hem fet passar l'interès del país per 
sobre de les aspiracions d'alguns, Catalunya ha estat prou forta per fer 
sentir la seva veu i fer que aquesta veu fos escoltada i respectada. 

Com podeu veure, en el fons de les meves paraules hi batega - i crec que 
mai no deixarà de bategar-hi - un optimisme positiu, arrelat a la fe que 
tothora he tingut en els nostres anhels d'emancipació nacional i social. 

Jo voldria, amics de Lloret, que en aquest moment de reflexió, abans de 
l'inici de les vostres festes, cadascú de vosaltres els retrobés. 

És una constant de la nostra ja vella història que quan els catalans hem 
estat dividits hem perdut. I és també una altra constant que quan hem anat 
units hem guanyat. I aquesta ha estat també la meva experiència i és ella 
la que, al meu entendre, em dona autoritat per dir-vos aquestes coses. 

Malgrat les dificultats naturals amb què topem i toparem, malgrat les 
nostres mateixes febleses, crec que des de l'any 1977 s'ha obert a 
Catalunya un període que pot ser positiu per a la seva història. Cal però que 
la nostra fe estigui. ben arrelada en les nostres conviccions. 

En el començament de la vostra Festa és el meu desig que vosaltres, 
ciutadans de Lloret, pugueu veure una Catalunya forta i unida, que 
progressi cada dia en el camí de les seves llibertats i del seu benestar, 
juntament amb els altres pobles d'Espanya. 

JOSEP TARRADELLAS . (Ovació) 
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