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Mai no he lamentat tant com ara el fet de no tenir el do
de l'oratoria. Vull dir: no saber expressar-ho sense haver de
llegir-ho, quan tot el que sento em surt del fons de l'ánima.

Us prego que em creieu si us dic que jo no m'he reconegut
mai gaires gracies, i ara resul ta
donar moltes. A 11 Omni um Cultural",

que -sense tenir-ne- n'he de
al jurat del 11 Premi d 'Honor"

que ha estat tan generós amb mi, i a tots vosal tres que teniu loa
gentilesa de proporcionar-me el goig de la vostra companyia.

Per sentir-me, encara, més acompanyat ,em plau de creure que la
distinció que m'ha estat concedida no és per a mi tot sol, sinó
per a tota una generació que en el nostre pais i a l'exi1i va
conservar l'esperan9a. Sovint amb sacrifici i amb risc -més aqui
que no pas a fora- es va treballar tena9ment en una de les etapes
més tenebroses de la nostra historia. Em sembla miraculós que una
vida que comen9a a ésser raonablement llarga m'hagi permés
d'arribar a veure que no es va treballar en va.

A vegades, en el curs de converses per a ésser divulgades,
se'm sol fer la pregunta de si sóc optimista. I responc que si,
amb plena convicció, perqué he tingut la sort immensa d'ésser

identitat nacional que algú va creure que ens havia pres per
sempre.

Tenim molts problemes, moltes preocupacions, i és evident que
encara som lluny d'aLl ó que volem. Pero també ho és que ens hi
anem acostant: m'atreviria a dir que la feina que ens deixen fer
la fem ben feta, a desgrat de crítiques que no tan soIs són
inevitables, sinó segurament indispensables. Ens ajuden a afinar
la punteria.
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El cas és (1 aix6 compta) que podem constatar uns
resultats que ens inciten a persistir. Em consta que a tots els
nostres PaissossCatalans hi ha gent 1 grups que s'hi afanyen amb
profit.

Per acabar, deixeu-me que retorni a la qüestió de donar-
vos les gracies. Si existís un Banc que concedís crédits en
aquesta matéria, us asseguro que j o m'hi endeutaria, perqué mai
no en tindré prou per pagar totes les que us dec a tots
vosaltres. Gracies! Gracies ara 1 accepteu-m'ho, si us plau, com
a entrada deIs pagaments que m'agradaria de complir puntualment.

1,


