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“I, mira, m’he de comunicar
de forma clandestina com, segur,
tu ho vas fer manta vegades”
Samizdat.
Marta Pessarodona.
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Onze setmanes de Judici a la Democràcia, i el compromís
amb la cultura, la cohesió i la llibertat és més fort que mai.
Vull compartir amb tots vosaltres la dolça abraçada que ens
vam poder fer amb la Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
Marta Pessarrodona, el Dia Mundial de la Poesia, en un
recés de migdia al Tribunal Suprem. Justícia poètica.
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A Òmnium, aquest Sant Jordi i tot l’any, seguirem treballant per
teixir complicitats en la construcció d’aquest futur compartit
que tant ens emociona. Des dels tribunals o a peu de carrer.
Situant la cultura i la llengua, la cohesió social i l’educació,
la defensa dels drets humans i el dret a l’autodeterminació
al centre de la nostra activitat diària. I ho farem com ens va
ensenyar la Muriel: perseverants, sempre oberts al diàleg i amb
una passió absoluta per les lletres, la paraula i el pensament.
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165.000
Segueix-nos
per estar al dia
de les mobilitzacions

L’1 d’Octubre va ser possible gràcies a la radicalitat democràtica de
milers i milers de persones. Vam fer l’exercici de desobediència
civil més massiu dels últims 50 anys a Europa, sense serne plenament conscients. Definida per l’acció no violenta
i l’assumpció de conseqüències, la desobediència civil és
un instrument imprescindible per millorar la societat.
En ple franquisme, abans de les marxes de Luther King pels
drets civils als Estats Units, la Vaga del Tramvia de Barcelona
era l’avantsala de la primera vaga general. Després, fins als
noranta, milers d’insubmissos van plantar cara al servei militar
obligatori. La campanya “No vull pagar” o les mobilitzacions
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca són altres exemples
de com als Països Catalans l’exercici de drets fonamentals i la
desobediència civil han estat una constant irrenunciable.
Però cal tenir clar cap a on anem. Una desobediència simbòlica,
retòrica, ens portaria a un carreró sense sortida. “Saber què cal
fer elimina la por”, recordava Rosa Parks. Per tant, ens cal tanta
empatia com exigència amb els representants polítics, però és
imperatiu que expliquin al conjunt de la ciutadania què volen fer.
“L’important de debò no és el nosaltres que érem, sinó
el nosaltres que serem”, com escriu Clara Alzina. I ho
serem sempre compartint l’humanisme a cada racó de
les nostres vides. Militants en la tendresa, la poesia i les
ganes boges de viure. Perquè la cultura ho inundi tot.

A Telegram: @OMNIUM
Amigues i amics, bona diada i sempre endavant!
A WhatsApp, obrint aquest
enllaç al mòbil:
omnium.cat/ca/whatsapp/

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural
Abril del 2019, presó de Soto del Real, Madrid
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ACUSEM
L’ESTAT
“El judici esdevé també una expressió més de la lluita
per l’autodeterminació de Catalunya i la defensa de la
democràcia i els drets civils i polítics que ens han estat
greument arrabassats”. Aquestes són paraules escrites
pel president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
a l’epíleg del llibre Jo acuso. La defensa en judicis
polítics, de l’advocat Benet Salellas. Unes paraules
per retratar un judici polític que vulnera drets bàsics
de tots els ciutadans com el dret de votar, el dret de
manifestació i de reunió, i la llibertat d’expressió. La
justícia espanyola intenta criminalitzar la desobediència
civil, una eina de transformació social que ha impulsat
tantes i tantes lluites compartides. No tan sols jutgen
el president d’una entitat cultural amb més de 57 anys
d’història i 11 dirigents polítics: ens jutgen a tots. És un
judici a la democràcia i per això acusem l’Estat espanyol
de vulnerar els drets fonamentals de tota la societat.
Acusem l’Estat | 3
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“ SOC UN
PRES
POLÍTIC,
NO UN
POLÍTIC
PRES”
JORDI
CUIXART
“La meva prioritat no és sortir de la
presó, sinó la resolució del conflicte”.
Amb aquestes paraules davant
els jutges del Tribunal Suprem, el
president d’Òmnium Cultural ha
deixat ben clar quin és el pensament
sobre el judici a l’1 d’octubre.
Cuixart va fer una intervenció
centrada en la defensa dels drets
fonamentals i a denunciar la
vulneració de drets que suposa el fet
que s’estigui jutjant dotze persones
per reivindicar el dret a votar i el
dret de reunió i de manifestació.
Cuixart també va recordar el
compromís vital amb el pacifisme:
“No hi ha lloc per a la violència. Tota
la meva vida he estat en contra de
la violència, i les mobilitzacions
d’Òmnium sempre han estat
pacífiques i festives”. A més, va
afegir que el cas català només
es podrà resoldre amb diàleg
polític: “La majoria dels poders de
l’Estat encara no ho han vist”.
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1.000 ACTES
DE JUDICI A LA DEMOCRÀCIA
“La justícia que no pot entendre la societat no és justícia,
és autoritarisme” (Jordi Cuixart)

Marcel Mauri
Vicepresident i portaveu
d’Òmnium Cultural

L’Òmnium més fort
Vivim temps de repressió. Cap al país,
cap a tantes persones. I també cap
a Òmnium. Ja sabíem que la nostra
entitat estava al focus de la persecució
política. Aquest judici a la democràcia
ho ha acabat de constatar.
Per això, la millor resposta davant
d’aquells que voldrien fer-nos
desaparèixer és fer l’Òmnium
més fort que mai. Davant la
intolerància, més cultura. Més
premis d’Honor, més premis Sant
Jordi i més premis Sambori.
Som fidels a aquell Òmnium
que van somiar els nostres cinc
fundadors. L’Òmnium que van fer
créixer en Jordi Porta i la Muriel
Casals. L’Òmnium d’en Jordi
Cuixart. Per això, lluny de viure els
somnis amb nostàlgia, treballem
incansablement per convertir
en realitat el seu projecte.
I ho fem gràcies a vosaltres. Perquè
en temps d’injustícia, ens emociona
que tanta gent, més de 165.000
persones, decideixin compartir el
mateix somni. Som un instrument
essencial per entendre el nostre país.
Una entitat que avui és generadora
de grans consensos al voltant
dels drets civils, de la llengua i de
la cohesió: consensos del 80%.
Això és Òmnium Cultural. Siguemne conscients. Sentiu-vos-en ben
orgullosos, perquè és ben vostre.
Visca la cultura, visca la llibertat
i visca la República!
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La campanya “Judici a la democràcia”, impulsada
per Òmnium Cultural, és ben present a tot el
territori, amb més d’una desena de formats
diferents. Tot plegat per fer arribar el missatge
que els nostres drets civils i polítics estan en
perill. El procés judicial al Tribunal Suprem és
l’altaveu que fem servir per dir ben alt i clar que
és un judici polític en el qual ens jutgen a tots.
En aquest sentit, s’estan fent centenars d’actes
arreu del país i diverses accions de campanya.
Mobilitzacions, encartellades, actes al territori,
exposicions, maratons de parades informatives,
streetmarketing, embustiada, botifarrades
supremes, actes de suport als familiars dels
presos polítics i exiliats, i el repartiment d’un
diari gratuït cada mes són mostres de tot allò
que ja s’està impulsant des de l’entitat.

“Democracy on trial”,
una campanya
per internacionalitzar
el judici
La campanya “Judici a la democràcia” també té una
projecció internacional. Amb el nom de “Democracy on
trial”, aquesta campanya arribarà a un públic potencial
de 20 milions d’europeus que estan interessats en els
drets humans, la cohesió social i la cultura. L’objectiu és
aconseguir la implicació de la societat europea en la defensa
dels drets humans a l’Estat espanyol i en la demanda d’una
solució política democràtica per a Catalunya.

IMPLICA-t’hi

ENS JUTGEN A TOTS

Olivier Peter, advocat de l’equip de defensa de Cuixart, amb Marcel Mauri

Fes-te voluntari
i ajuda’ns
a denunciar-ho!

www.judicidemocracia.cat/implicat

Campanyes | 7

SORTIM
AL CARRER
EN DEFENSA
DE LES
LLIBERTATS

16-F

BARCELONA

Un cop més la resposta ciutadana al
judici injust als presos polítics i a la
resta de processats per reivindicar el
dret a votar ha estat massiva. El 16 de
febrer milers de persones van omplir
de nou el centre de Barcelona per
protestar contra el judici al Tribunal
Suprem i reivindicar que el dret a
l’autodeterminació no és cap delicte.

16-M

MADRID
La capital de l’Estat va ser l’escenari d’una
nova manifestació contra la repressió i
en defensa dels drets fonamentals. Més
de 100.000 persones van desbordar els
carrers de Madrid, des del passeig Prado
fins a la plaça Cibeles. Milers de ciutadans
procedents de diverses comunitats van
expressar el seu rebuig al judici i van
reclamar la llibertat dels presos polítics.
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Un diàleg sense
murs entre
Cuixart i Nierga
Entrevista a Gemma Nierga
Tres dies a la presó. Un diàleg sense
murs. Aquest és el títol que dona
nom al llibre editat per Rosa dels
Vents, sorgit de les converses entre el
president d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, i la periodista Gemma Nierga.
Quan et van dir que en Jordi
Cuixart volia que fossis tu qui
fes el llibre et va sorprendre?
Em va sorprendre molt i fins i tot
vaig pensar que s’equivocava. Em
sentia periodísticament allunyada
de la informació política. Així li
vaig dir al Mauri i al mateix Cuixart.
Em vaig adonar que em feia por el
projecte i per això m’hi vaig llançar.
Amb quina sensació vas
sortir de la presó després de
la primera trobada amb ell?
La sensació que estava davant
d’un líder molt carismàtic i amb
unes creences molt sòlides. La
imatge pública que tenia d’ell no

es correspon amb la realitat. El
veia més dur i amb un discurs
més agressiu i em vaig trobar una
persona molt empàtica i amb una
gran capacitat d’escoltar i d’intentar
entendre els arguments dels altres.
Què pot aportar la lectura
del llibre a una persona que
no sigui independentista?
Li pot aportar arguments
o un punt de vista explicat
d’una manera pausada. Tot el
procés ha tingut moments de
polarització quan no s’ha pogut
aprofundir en els discursos.
Què et va semblar la declaració
de Cuixart al Suprem?
Extraordinària i molt encertada.
Una declaració que recordarem
durant molt de temps, es veia
molt pensada i amb una posada
d’escena creïble i enèrgica.
Es va veure un Cuixart amb
amabilitat i simpatia. Va haverhi grans frases i titulars.

“La declaració
del Cuixart
al Suprem va ser
extraordinària”
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ANAÏS
FRANQUESA
PORTAVEU
DE LA PLATAFORMA
D’OBSERVADORS
INTERNATIONAL
TRIAL WATCH
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“ El dret és una arma
de transformació social”
> Laura Pinyol
Anaïs Franquesa (Vilafranca del Penedès,
1983) és advocada penalista, directora de Litigi
d’Irídia, centre de defensa dels drets humans,
i portaveu d’International Trial Watch.
Què és Irídia?
Irídia és una associació sense ànim de lucre
que va néixer com un espai on la ciutadania
pogués rebre un servei d’atenció i denúncia davant una situació de violència institucional o de
maltractament policial. Assessorem, acompanyem i fem litigi estratègic per intentar generar
algun canvi legislatiu o polític. Entenem que el
dret és una arma de transformació social.
International Trial Watch ha estat buc de
proa per assegurar la presència dels observadors internacionals al Judici de l’1 d’octubre.
Amb altres entitats, vam creure important crear
una estructura per dur a terme una observació del judici de forma imparcial. Per això, era
important que hi poguessin haver tres grans
branques: acadèmics espanyols, membres
d’organitzacions internacionals o experts per
la seva trajectòria i advocats. Les entitats que
formem International Trial Watch som Irídia,
l’Institut de Drets Humans, Novact, l’Observatori del sistema penal i dels drets humans, el
Col·lectiu Praga i l’Associació Catalana per la
Defensa de Drets Humans.
En l’inici del judici, el Suprem va desestimar
la cessió de seients per als observadors, però
ara no hi ha tanta afluència. Heu aconseguit
que a cada sessió n’hi hagi?
Sí. El que fem és garantir que cada setmana hi
hagi persones observadores, tant acadèmics
espanyols de diferents universitats que són
molt primmirats amb les possibles vulneracions
processals, com, després, observadors internacionals. Més de trenta persones de quatre continents diferents han assistit al judici.
A hores d’ara, s’han produït vulneracions en
el dret de defensa?
La nostra feina també és donar una altra visió
del judici. Cada setmana publiquem les notes
respecte a allò que ens preocupa, i alguns fets
ens preocupen molt: per exemple, que no es
deixin mostrar vídeos en els testimonis. Això
impedeix que, quan sembla que hi pot haver
una contradicció, es pugui posar de manifest
i contrastar-la. En tots els judicis, quan hi ha la
fase testifical, si es fa necessari ensenyar un ví-

deo, s’ensenya Això determina o no la credibilitat dels testimonis! No té cap sentit que s’esperi
a la fase documental, perquè ningú no podrà
explicar què hi passa o en quina situació passa.
Si s’interroga un agent de policia –imputats a
Barcelona- i explica una situació que no té res
a veure amb les imatges que estan gravades, el
mínim que s’hauria de fer és mostrar-li i preguntar si el relat s’hi ajusta o no.
Però aquest criteri va canviar a mig judici.
Hi havia pressa per acabar, i no era creïble fer
declarar 525 testimonis admesos amb un mes i
mig, perquè és impossible practicar-los. Aquest
és un altre dels aspectes que preocupen: les
defenses no saben el calendari de les sessions.
Com pots preparar-te un judici si no saps quan
declararà cadascú?
La judicialització de la política institucional
és una oportunitat per explicar més àmpliament la vulneració de drets?
D’una banda, clarament, sí. Si hem de destacar-ne un aspecte positiu, és el fet que molta
gent desperti en relació amb allò que són els
drets humans i amb el fet de per què és important defensar-los. Una ciutadania conscient
és fonamental per a qualsevol societat democràtica. L’1 d’octubre el col·lectiu represaliat és
el gruix de la societat. Això desperta llaços de
solidaritat inaudits.
Hi ha una opinió generalitzada que tot
aquest procés judicial acabarà a Estrasburg.
Hi ha tres situacions diferents: el judici contra
els representants polítics, contra la presidenta
del Parlament i el cas dels Jordis, especialment
el de Jordi Cuixart. En tots hi ha vulneracions,
però que es criminalitzi la societat civil per organitzar manifestacions, que sempre s’han fet
des de la no-violència, i que s’estigui jutjant per
rebel·lió, pot generar el chilling efect: un efecte
desincentivador de la protesta. Si això acaba
amb una condemna, sigui quina sigui, serà
motiu d’acudir al TEDH, perquè, si criminalitzes
la protesta, atemptes contra els drets vectors (llibertat d’expressió, de reunió, de manifestació,
dret de vaga, d’associació, d’informació), que
són els que permeten defensar la resta de drets.
La sentència no està escrita?
Mentre s’està practicant el judici, no hem d’assumir sentències condemnatòries. L’escenari
no és esperançador però crec, sincerament,
que la sentència no està escrita.
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Som el 80%
reforça els grans
consensos de país

La plataforma
Som el 80%, impulsada
per Òmnium Cultural,
reivindica la llibertat
dels presos i una
solució política

La Plataforma Som el 80%,
impulsada per Òmnium Cultural,
és una iniciativa de la societat
civil que vol ser un mirall de la
societat plural, i representativa d’un
ampli espectre polític, cultural, del
món associatiu, sindical social,
acadèmic o de la comunicació.
És una articulació més dels grans
consensos que han permès
que el país avanci cohesionat
i com un sol poble des del
respecte a la pluralitat. Som el
80% ha nascut com l’expressió
de la unitat en la diversitat.
Sota el paraigua d’aquesta
plataforma hi ha la defensa
dels drets civils i de les llibertats
democràtiques i fonamentals. Els
impulsors comparteixen el rebuig a
la repressió i a la judicialització de la
política com a eina per resoldre els
conflictes. És per això que reclamen
la llibertat dels presos polítics.
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Alhora també defensen l’exercici
del dret a l’autodeterminació
com la solució perquè els
ciutadans puguin decidir
democràticament el futur del país.
Presentada el mes de novembre
de l’any passat, abans de l’inici
del judici al Suprem, Gemma
Ubasart i Àngel Castiñeira n’han
estat els portaveus. Inicialment,
comptava amb 120 adhesions, i
continua sumant compromisos
a través del web somel80.cat
Entre els signants hi ha Quim Nadal,
Pau Llonch, David Fernàndez, Pilar
Rahola, Vicenç Villatoro i Xavier
Domènech. Els signants de Som
el 80% demanen a tots els partits
polítics que incorporin en els seus
programes electorals els principis
que donen sentit a la plataforma.

Lliures, un projecte
per erradicar les desigualtats
Aquesta primavera, Òmnium
Cultural torna a sumar forces
amb Coop 57, la cooperativa de
finances ètiques i solidàries, i
ECAS, la Plataforma d’Entitats
d’Acció Social de Catalunya, per
rellançar el projecte Lliures. És
un fons solidari per finançar
projectes contra la pobresa,
l’exclusió social i les desigualtats.
La societat catalana és una de
les més desiguals d’Europa i
la pobresa colpeja el 23% de la
població. Lliures va néixer l’any

2016 per revertir aquesta situació
d’emergència i desigualtat social
creixent, amb la convicció que
un país més just és un país
més lliure, i amb la voluntat
d’impulsar aquest canvi des del
teixit associatiu cultural, social i
cooperatiu. També es va impulsar
amb l’objectiu de donar suport
econòmic i tècnic a projectes
de caire col·lectiu i comunitari.
L’any 2017, Lliures va recollir
48.000 euros en aportacions
individuals i col·lectives

per finançar la cooperativa
Mujeres Pa’lante de l’Hospitalet
de Llobregat, formada per
treballadores familiars
migrades; l’associació Escudella
Solidària, que impulsa projectes
interculturals, de formació
i emprenedoria des del seu
espai a Girona, i l’Ateneu
Popular Comacros de Salt,
que la Federació d’Entitats
Socioculturals de Salt gestiona de
forma comunitària a partir dels
eixos social, cultural i educatiu.

Futur compartit | 13

Cuixart: “No podem renunciar
a fer tants actes de desobediència civil
com sigui necessari”
L’Assemblea General
Ordinària aprova
per unanimitat el Pla
de Treball per al 2019

Gràcies a la força que dona ser
l’entitat civicocultural més important
d’Europa, Òmnium continuarà
amb la defensa dels drets i les
llibertats, fins i tot, quan calgui, amb
la desobediència de lleis injustes
que posin en perill aquests drets
i llibertats. Amb aquest missatge,
el vicepresident, Marcel Mauri,
va reiterar durant el decurs de
l’Assemblea General Ordinària,
celebrada al Teatre Victòria de
Barcelona, la fermesa de l’entitat per
defensar els drets fonamentals.
El president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, es va adreçar a tots els
socis a través d’una carta llegida per
l’actor David Selvas, per demanar
que es mantingui el paper actiu i
militant per més repressió que hi
hagi per part de l’Estat espanyol. En
aquest sentit, també va reivindicar la
desobediència civil com un exercici
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de radicalitat democràtica, i va posar
l’exemple de l’1 d’octubre.
L’assemblea general ha comptat
amb l’assistència d’un miler de socis
acreditats. Els socis van aprovar la
proposta de pressupost per aquest
any 2019, que és de 12.658.145
euros. Ni un cèntim no prové de
subvencions públiques. També es
va aprovar per unanimitat el Pla de
Treball per al 2019.
Durant l’assemblea es van presentar
les noves incorporacions a la
Junta Directiva: Iolanda Fresnillo,
Montserrat Ortiz i Gerard Pijoan.
L’entitat agraeix la dedicació i l’esforç
dels tres membres sortints, Eulàlia
Solé, Ignasi Termes i Montserrat
Gimeno. També es va reivindicar la
figura de Cuixart, en presó preventiva
des del 16 d’octubre de 2017, i la resta
de presos polítics i exiliats.

SOM MÉS
DE 165.000!
ORGULL DE SER D’ÒMNIUM!
58 anys després de la seva fundació,
Òmnium Cultural ja té més de
165.000 socis. Una xifra rècord
que arriba en ple procés judicial
al Tribunal Suprem contra el
president de l’entitat, empresonat
des de fa més de 17 mesos, i
contra la resta de processats
per l’1-O. La resposta de molts

ciutadans a la repressió de l’Estat
ha estat fer-se soci d’Òmnium.
Només el dia de la declaració de
Jordi Cuixart al Suprem, vam
registrar 6.000 nous socis.
Gràcies al suport i a la confiança
de tots els socis, Òmnium Cultural
és més fort que mai per continuar

amb la defensa dels drets i llibertats,
i per fomentar la llengua, la
cultura i la cohesió social. Els socis
atorguen independència financera
a l’entitat i un impuls necessari
per continuar amb les campanyes
de denúncia i sensibilització.

Increment socis Òmnium Cultural
(2018-2019)
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També s’han fet socis d’Òmnium...

Queco Novell
Gala Pin
Actor i periodista Política i activista

Mercè Arànega
Actriu

DESCOBREIX els nous
PRODUCTES de campanya
Jair Dominguez Mònica Glaenzel Quim Masferrer
Periodista i escriptor
Actriu
Actor i presentador

Entra a botiga.omnium.cat
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CULTURA CONTRA LA REPRESSIÓ
Diumenge 16 de juny
Santa Perpètua de Mogoda

El pròxim diumenge 16 de juny,
Santa Perpètua de Mogoda acollirà
de nou la jornada “Cultura contra
la repressió”, una iniciativa que
servirà per retre un homenatge a
Jordi Cuixart a la seva localitat natal
i per denunciar l’empresonament
injust del president d’Òmnium i de

la resta de presos polítics i recordar
tots els exiliats. Serà una jornada
farcida de concerts musicals i
servirà per reclamar amb cultura la
fi de la repressió de l’Estat espanyol.
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Marta Pessarrodona,
51è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
La poeta Marta Pessarrodona i Artigues (Terrassa,
1941) és la guardonada amb el 51è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes en reconeixement a la seva
prolífica obra en llengua catalana i per ser una de
les intel·lectuals més prestigioses del nostre país.
Poeta, assagista, traductora, narradora, crítica literària,
editora i articulista, cal destacar el seu primer recull
poètic, Primers dies de 1968, o la seva faceta com a
biògrafa de noms cabdals com Maria Aurèlia Capmany,
Federica Montseny, Mercè Rodoreda o Jacint Verdaguer.
El president Jordi Cuixart va comunicar-li per telèfon i
per carta el veredicte del jurat en l’última trucada que va
fer des de Lledoners, abans de ser traslladat a Madrid.

La història del
Premi d’Honor
ja té llibre
50 anys del Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes en un sol llibre que trobaràs
a les llibreries o a la botiga d’Òmnium.
Què tenen en comú Quim Monzó,
Mercè Rodoreda, Salvador Espriu,
Teresa Pàmies i Francesc de Borja Moll?
¿Haurien gaudit d’una bona tertúlia si
haguessin coincidit en el temps i l’espai
el geògraf Pau Vila, la poeta i traductora
Montserrat Abelló, el polifacètic Manuel
de Pedrolo o l’escriptora Isabel-Clara
Simó? Des de tribunes privilegiades
o des de la més absoluta discreció,
la cinquantena d’escriptors, poetes,
dramaturgs, lingüistes, historiadors,
traductors o crítics literaris que
han estat reconeguts amb el Premi
d’Honor han fet una feinada ingent
per recuperar i enriquir la llengua i la
cultura catalanes i projectar-les al món.
Amb pròleg de Jordi Cuixart, han
participat en la redacció, entre d’altres,
Marina Garcés, Sergi Pàmies, Margarida
Aritzeta, Roc Casagran, Xavier Antich,
Lluís Puig, Mireia Calafell, Raül
Garrigassait, Marta Buchaca o Tina Vallès.
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L’acte de lliurament es farà el pròxim
3 de juny al Palau de la Música Catalana.

“Som la generació
que vam triar com
a llengua literària
la llengua pròpia sense
haver-la après”
> Laura Pinyol
Marta Pessarrodona és la sisena
guardonada amb el Premi d’Honor,
després de Mercè Rodoreda, Teresa
Pàmies, Montserrat Abelló, Maria
Antònia Oliver i Isabel-Clara Simó.
Com es rep el Premi d’Honor?
Amb sorpresa, no m’espero mai
aquestes coses. Lamento que hagi
estat en un moment tan insòlit: que
m’ho comuniqui el president Cuixart
amb una carta des de Lledoners.
Hi ha una determinació conscient
de voler escriure en català?
Com tota la gent de la meva edat,
la formació és en castellà. Estaven
a punt de publicar-me, a Cuba dos
poemes en castellà. No podia ser.

Vaig comprar la gramàtica del Fabra,
i em vaig tirar a la piscina.
Poeta, traductora, assagista...
El fet estrany és que sigui una escriptora catalana! L’Ana Moix, que
escrivia en castellà, deia, amb sentit
de l’humor: “s’ha de ser tan xarnega
com jo per escriure en castellà”. Fins
als disset anys, tot el que escrivia era
en castellà, fins i tot als meus pares!
El teu perfil amplia la nòmina de
poetes del Premi d’Honor i, especialment, la de dones poetes.
Estic tan contenta de rebre’l per ser
dona –tot just la sisena– com per ser
poeta. És una cosa estranya perquè
som terra de poetes i n’hi ha pocs de
guardonats. Valléry va venir a Catalunya i va dir “vigilin, que hi ha literatures que moren de tanta poesia”.
Però no tants de femenins.
És veritat. Fixa’t que el 1984 m’envien
a Berlín les galerades per publicar la
compilació dels meus primers quatre
llibres, i em vaig adonar, horroritzada, que en els meus primers dos
volums la veu poètica, que en la poe-

sia lírica en què jo practico la veu és
meva, el jo era masculí. Mai a la vida
no he volgut ser home!
I com a biògrafa de Rodoreda, Capmany o Caterina Albert, hi ha una
voluntat de posar aquestes “donasses” a primera línia.
Sí, no és casual. Tinc una carta de
Simone de Beauvoir de l’any 60! Li
vaig escriure una carta de groupie a
la Beauvoir després de publicar Mémoires d’une jeune fille rangée, obra
en la qual ella explica els insults i els
menyspreus, i jo li assegurava que
les seves fans la defensaríem. I em va
contestar. Tot això ho dic perquè les
dones tendim a llegir d’altres dones,
inconscientment.
Tu que sempre has estat feminista,
com veus el discurs d’avui?
Com un triomf propi de la meva
generació. Però hem d’arribar a la
normalitat que una dona pugui ser
imbècil, com tants homes. No cal
que ser dona et faci ser més, una
superwoman: només reconèixer d’on
venim i fer memòria, perquè ningú
no s’inventa res.
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Rosa Pou recitant Tirallonga de Monosíl·labs de Pere Quart

Homenatge a Cuixart, Muriel
Casals i Forcadell en la
68a Nit de Santa Llúcia

A Sabadell, a la Fira, que és l’antiga seu fabril de
La Electricidad, Òmnium va tenir, per segon any
consecutiu, un record per al president empresonat i
els altres presos i exiliats. L’espectacle que va conduir
la Nit va voler glossar la història industrial de la ciutat i
va posar-hi la paraula, amb textos de Joan Oliver o Roc
Casagran, poetes de Sabadell, fruit d’un treball previ
de dinamització i participació d’agents culturals de la
ciutat per implicar-se en la celebració de la festa.
A banda del lliurament dels premis literaris, el Premi de
Comunicació Muriel Casals va ser per al productor Jaume
Roures i el periodista Tatxo Benet, en reconeixement
dels seus projectes empresarials i projectes audiovisuals.
El Premi Internacional Joan B. Cendrós es va atorgar
al periodista de la televisió finesa, Pertti Pesonen.

Digues un desig
Jordi Cabré
Premi Sant Jordi 2018
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Sons bruts
Carles Rebassa
Premi Carles
Riba 2018

El país dels cecs
Víctor García Tur
Premi Mercè
Rodoreda 2018

L’alè del drac
Mayte Carranza
Premi Joaquim
Ruyra 2018

La Liang dins el quadre
Núria Franquet i Font
Premi Folch i Torres
2018

Jordi Cabré guanya
el Premi Sant Jordi,
el més ben dotat en
llengua catalana
Òmnium va decidir l’any passat reformular
el Premi Sant Jordi i obrir-lo a totes les
editorials en un concurs que va guanyar
Enciclopèdia Catalana. El guardó està dotat
amb 60.000 euros i parteix d’una tirada
mínima de 15.000 exemplars. A més, la
proposta inclou un pla de foment de la lectura
i una campanya d’internacionalització.
Jordi Cabré ha estat el guanyador de la 59a
edició amb un joc metaliterari que confon
la frontera entre la ficció i la realitat i que
transcorre entre Barcelona i Cadaqués.
El jurat que l’ha escollida, d’entre els
39 originals, estava integrat per Maria
Campillo, Míriam Cano, Fe Fernández,
Ferran Gadea i David Guzmán.

Aprendre a parlar
amb les plantes,
de Marta Orriols, guanya
el Premi Òmnium Millor
Novel·la de l’Any
La segona edició del Premi Òmnium Millor
Novel·la de l’Any ha estat per a l’obra Aprendre
a parlar amb les plantes (Periscopi, 2018), de
Marta Orriols. Per aquest premi, Orriols ha rebut
20.000 euros, i 5.000 més per a la promoció.
El jurat, independent i de prestigi, ha estat
format per Rosa Cabré, Maria Dasca, Carme
Gregori, Oriol Izquierdo i Xavier Pla. Les
altres finalistes que aspiraven al premi eren
les obres Sobre la terra impura, de Melcior
Comes, i La memòria de l’oracle, de Pere Joan
Martorell. En la primera edició, el guardó va
recaure en Raül Garrigasait, per Els estranys.
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I tu, què posaries
sota el focus?
Per primera vegada, Òmnium Cultural
ha participat en el festival lumínic Llums
BCN que, durant tres dies, va transformar
els carrers del Poblenou en un gran
laboratori d’experimentació a l’aire lliure,
a través de la llum com a mitjà creatiu i
la feina d’artistes, arquitectes, estudiants
i dissenyadors d’arreu del món. De la mà
de l’artista Francesca Llopis, es va poder
veure I tu, què posaries sota el focus?
La implicació en aquest festival internacional
surt de la programació de les activitats
ordinàries pròpies, amb col·laboracions en
nous àmbits.

La projecció d’Òmnium sobre els drets en el festival Llums BCN

El VOC i Òmnium Cultural
col·laboren amb
el DOCSBARCELONA
El 19 de maig de 2019, a les 18 hores, a la sala gran
dels Multicines Aribau de Barcelona, s’estrenarà
el documental del director quebequès Alexandre
Chartrand Avec un sourire, la révolution!, dins de
la competició oficial del festival DocsBarcelona.
El director quebequès, autor del documental sobre
el 9-N Le peuple interdit, visitarà el festival per
presentar aquest retrat de la primera línia de lluita
durant els fets de setembre i octubre de 2017. La
seva càmera captura la brutalitat policial, recull el
testimoni d’activistes de base i protagonistes anònims,
i en paral·lel entrevista líders polítics, socials i
culturals, com Carles Puigdemont, Mireia Boya, Sergi
López, Jordi Cuixart, Quim Arrufat o Lluís Llach. El
documental mostra com la creixent repressió es va
combatre amb un somriure imbatible a Catalunya.
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El Tinter, el premi
literari escolar amb
més participants
d’Europa
El Tinter és la celebració en què es
lliuren els guardons literaris escolars
de narrativa i poesia en les categories
de primària, secundària i Batxillerat de
tots els centres educatius de Catalunya,
La Franja, Catalunya Nord i Andorra.
Enguany, les xifres de participació en el
Premi Sambori són espectaculars: 459
centres, 786 docents i 46.615 alumnes
que, sumats als del País Valencià, fan un
total de 130.000 participants, el premi
escolar amb més concurrència d’Europa.
Els finalistes de les 12 demarcacions
passaran a la gran final nacional,
veredicte que se sabrà a la festa del 31
de maig. A la festa del tinter també es
lliurarà el Pissiganya de poesia escolar.

Estenent
la Flama pels
Països Catalans
Òmnium aixopluga la coordinació
d’actes de la Flama del Canigó
per al conjunt de Països Catalans
que acaba conferint el mapa i
fa necessària l’organització de
reunions, trobades, distribució de
material i mesures de seguretat.
En la trobada dels equips de foc s’ha
decidit que Carme Forcadell serà
l’autora del missatge d’enguany
que es llegeix a tot el territori
abans d’encendre les fogueres.
Un any més, la flama també
recorrerà l’exili per denunciar la
situació anòmala que vivim.
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ACONSEGUEIX
ELS PRODUCTES
DEL JUDICI
A LA DEMOCRÀCIA
Ens ajudaràs a finançar la campanya
de denúncia contra l'Estat
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