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He tingut la sort que vingués a parar a les meves mans el llibre Nou 
homenatge a Catalunya. Un cop llegit, la primera cosa que el cor 

i la ment em dicten és que m’ha deixat molt impressionat; fortament 
impressionat; molt positivament impressionat.

Efectivament, Vicent Partal ho ha sabut ordenar tot d’una manera 
impecable (tot molt ben travat i articulat) en tres capítols principals: 
«La sisena República catalana», «Què ens hi ha menat», «Els ins-
truments que hem fet servir», i encara un sucós i animador «Epíleg». 
Sens dubte, Partal, d’una manera diàfana i clarivident alhora, ens hi 
dóna un coneixement rigorós i diria gairebé exhaustiu de com ha evo-
lucionat la política dels nostres darrers temps. I senzillament em pre-
gunto: d’on ha tret aquest home tanta informació i tan creïble? Moltes 
de les coses que hi narra ja ens havien entrat pels ulls i per les orelles; 
però llegir-les amb tots els ets i uts del seu discurs i, a més, destri-
ant-hi, com a bon i sa periodista que és, el gra de la palla, fa que ens 
trobem davant, goso dir, veritats absolutes. 

A mesura que anava passant d’una pàgina a l’altra, el pensament em 
deia que aquest llibre, tot ell, és de lectura indispensable per a tot bon 
català, perquè a més de molta informació en Vicent ens injecta espe-
rança i coratge en la ruta ja empresa devers la llibertat, en la nostra ja 
recentment proclamada República. Aquest llibre serà tingut en compte, 
de ben segur, en els annals de la nostra història.

A part, hi he gaudit, pàgina a pàgina, per la qualitat del llenguatge. La 
lectura, en si mateixa, se m’hi ha fet altament agradable: rica, natural, 
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espontània... i fins i tot divertida. Partal, com si no digués res d’especial, en tot moment et clava l’es-
pasa en el cor, et condecora amb llorer i pètals de rosa, t’obre els ulls a la realitat, a la veritat no mani-
pulada. I encara, com que parlo de la qualitat del llenguatge, vull remarcar, com a corrector de català 
que sóc, que no sabria trobar-hi gairebé cap incorrecció; en algun lloc hi hauria afinat la puntuació 
(posar-hi o treure-hi alguna coma...). I encara haig de dir: m’hi agraden les cobertes, la tipografia, la 
maquetació. Tot un conjunt molt ben aconseguit! Un regal per a ser més bons catalans, per a saber 
viure el dia a dia amb il·lusió i empenta, per a no deixar-nos entabanar per qui ens vol esclaus presen-
tant-nos presons enlluernadores. 

L’enhorabona, doncs, al gran Partal i a tots els qui li han donat suport i li’n continuen donant. Els fets 
que s’esdevenen i que amb seguretat s’esdevindran donen per a molt, i, per tant, convido en Vicent a 
posar fil ja en un altre llibre, car hem de tenir la nostra gent ben informada i motivada. L’ànim sempre 
a dalt de tot.  
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