
 

Bon dia a tothom.  

 
L'Ajuntament de Masquefa, ens ha demanat que us adreci unes paraules en 

nom de l'entitat  a la qual tinc l'honor de presidir, La Societat Recreativa i 
Cultural L'Alzinar, i ens ho han demanat com a entitat cultural més antiga del 

municipi i per la nostra dilatada trajectòria, una de les més emblemàtiques de 
la Vila de Masquefa. Aquesta invitació, ens dona l'oportunitat avui 11 de 

setembre de compartir novament amb tots vosaltres el nostre inalterable 
compromís des de 1959 amb el país, la llengua i la cultura catalana. 

 
L'Alzinar va néixer fa 54 anys i des de els seus inicis és va convertir en una 

escola de democràcia i catalanitat en la llarga nit del franquisme. La nostra 
història està farcida d'episodis en defensa i dinamització de la nostra cultura, 

organitzant l'any 1960 el primer festival de la dansa i de la cultura catalana,  
impulsant la primera biblioteca popular, participant en el congrés de cultura 

catalana, creant una colla sardanista, aixoplugant en un inici a la Colla de 

geganters i grallers de Masquefa, als primers diables, i mantenint com a 
seccions la Colla de ball de bastons i la Coral de l'Alzinar que avui també ens 

acompanya. 
 

L'Alzinar també s'ha caracteritzat per la defensa del país i la llengua catalana, 
arriscant a portar a Masquefa als Setze Jutges l'any 1961 i col-locant una gran 

senyera catalana per la Festa Major que va ser retirada “ipso-facto” per ordre 
del senyor alcalde del moment. L'any 1962, l’Alzinar va crear la primera 

emissora de ràdio en època franquista en la que només és parlava en català, 
amb una antena que s'aguantava amb canyes de bambú, varem organitzar 

exposicions de llibres i discos en català, i varem donant suport a la Marxa de la 
llibertat de 1976. 

 
Han passat més de cinquanta anys i entre tots seguim escrivint pàgines de la 

nostra història, que també ho és de la nostra evolució com a país. Deia 

l'historiador Jaume Vicens Vives que la vida dels catalans, és un acte 
d'afirmació continuada, és el SÍ afirmatiu i no el SI condicional, per això el 

primer ressort de la psicologia catalana no és la raó, com en els francesos;  
l'empirisme, com en els anglesos; la intel·ligència, com en els italians; o la 

mística, com ens els castellans. A Catalunya el mòbil primari és la voluntat 
d'ésser'. I així malgrat els entrebancs de la història, hem recuperat 

institucions, drets i autogovern.  
 

 
Vam tenir voluntat d’ésser dins l’imperi carolingi, hem sigut a la corona d’Aragó 

i a la monarquia dels Austries, i hem sobreviscut a Felip V, als decrets de Nova 
Planta, al centralisme borbònic a al Generalíssimo Franco. I ho hem fet per què 

ens hem mantingut ferms a través de la història en la nostra voluntat d’ésser. 
 

 

 
 



Som i Serem, però tot i així, potser no ens hem explicat prou be o senzillament 

no han volgut entendre’ns. A finals dels anys 60, la revista cultural “Cuadernos 

para el diálogo”, va editar un número especial per allò que a Espanya 
consideren “cultures perifèriques”. En l’apartat literari, una sèrie d’escriptors i 

pensadors responien un petit qüestionari. Una de les preguntes era “¿Porque 
escribe Usted en catalán/gallego/vasco?”. 

Salvador Espriu, poeta i home meticulós, va explicar amb una lògica 
esclafant allò de la llengua materna, la naturalitat, les Homilies d’Organyà, les 

cròniques medievals, Narcís Oller i la repressió franquista, tot i així no el van 
entendre. En canvi la resposta del càustic assagista valencià Joan Fuster, va 

ser més directe i va respondre: “Escribo en catalán porque me da la gana” 
i d'aquesta manera el va entendre tothom.  

 
Ara, en aquests moments de la nostra història, ja és hora que passem de la 

pedagogia estèril a la “voluntat fusteriana”, ningú en el S.XXI podrà 
coaccionar la nostra llibertat, si realment volem decidir quin és el nostre encaix 

en el mon, ningú ho podrà aturar. Voldria acabar amb unes paraules més 

vigents que mai del poeta Vicent Andrés Estellés, un altre il·lustre valencià 
que també escrivia en català per que li donava la gana: 

 
“ No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i 

participa. Participa en el ball, en la festa, dona les mans al teu germà. No 
podran res davant d’un poble, unit, alegre i combatiu” 

 
Visca Catalunya Lliure! 

 
 

 
 

 
 

 
  


