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Per la democràcia i la llibertat
Estimadíssims socis,
Abans de res, us vull agrair de nou totes les cartes i mostres de suport, que em
permeten trencar l’aïllament que ens volien imposar; sentir-me a prop vostre em fa
sentir viu i ple d’esperança. Ens volien atemorir i ens hem armat de tanta tendresa
que ja no tenim por de res.
Com ja sabeu, el passat 15 de març la Guàrdia Civil va entrar a Òmnium Cultural per
segon cop. Comparteixo amb vosaltres la impotència del moment, però creieu-me
que de nou la vostra resposta fou exemplar: centenars d’altes de nous socis i sòcies
i més gent que mai a les seus del territori
per tirar endavant tots els projectes de
l’entitat. Avui ja som més de 100.000
persones que formem part de la gran família Òmnium. Volen que defallim i que
abandonem la nostra militància en favor
de la cultura, la llengua i la cohesió social,
però 56 anys d’història ens encoratgen a
continuar sempre endavant.

Tenim tot el dret a
viure amb dignitat,
pau, democràcia i
llibertat

Els presos polítics no som ni serem en cap cas la proclamació de cap derrota, sinó
un pas útil més per continuar avançant. No serem cap moneda de canvi, i avui
la causa de la República s’ha convertit en la causa de la democràcia i la llibertat
d’expressió.
Òmnium és i ha de ser l’espai de trobada de totes les sensibilitats del sobiranisme
i ha d’enfortir els grans consensos de país, entre els quals hi ha el model d’escola
catalana. Davant els qui voldrien crear dues comunitats, continuem convençuts
que els infants creixen junts a l’escola, romanen junts al carrer i units en la diversitat com a societat.
Avui, la lluita pel dret a l’autodeterminació i els drets humans ja no és només al conjunt dels Països Catalans, sinó que s’ha convertit en una causa universal. Tenim tot
el dret a viure amb dignitat, pau, democràcia i llibertat, en una societat on la cultura
sigui el centre de les nostres vides, i la diversitat i la pluralitat siguin els valors més
grans a preservar.
Des de la cel·la 213 de Soto del Real, i parafrasejant At Versaris, no ho oblidem mai:
les cel·les són petites però el somni que compartim és immens. Llibertat presos
polítics i llibertat per a Catalunya!
Soto del Real, 28 de març de 2018
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Sis mesos després de l’empresonament dels líders de la societat civil Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez, la repressió continua afectant el nostre país. La
judicialització de la política espanyola i l’ús indiscriminat del codi penal
per respondre al conflicte català també han mantingut a la presó el
vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn.
Sens dubte, els resultats electorals del 21 de desembre no han estat
respectats pel govern espanyol, que a través del Tribunal Constitucional
ha impedit les investidures de Carles Puigdemont o Jordi Sànchez. A
més, el jutge Pablo Llarena no ha aturat la repressió, i va empresonar
de forma preventiva però sense fiança Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Dolors Bassa i Carme Forcadell el passat 23 de març. El mateix dia,
la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, va anunciar que marxava
a l’exili, com l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, els consellers Toni
Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, que són a Brussel·les, i Clara Ponsatí,
que ha retornat a Escòcia. Carles Puigdemont, al seu torn, és a la presó de
Neumünster (Alemanya), pendent de la decisió sobre l’ordre d’extradició.
Per denunciar la repressió i reivindicar la llibertat dels presos polítics
catalans, Òmnium promou un Sant Jordi reivindicatiu amb el groc com
a símbol de llibertat i impulsa la campanya ‘Demà pots ser tu’, que posa
de manifest que els drets fonamentals estan en risc a l’Estat espanyol i
que si no alcem la veu per reclamar justícia, la vulneració d’aquests drets
t’acabarà afectant a tu.

#LlibertatPresosPolítics

SANT JORDI

Un Sant
Jordi de
tradició i
denúncia
Vermella per la tradició,
groga contra la repressió.
Aquest Sant Jordi, dues roses!
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La Diada de Sant Jordi serà més reivindicativa que
mai tenint en compte la repressió que està exercint
l’estat espanyol al nostre país. Emmarcada en la
campanya “Llibertat presos polítics”, Òmnium promou
la iniciativa “Aquest Sant Jordi també és groc”, per
tenyir la Diada del color que s’ha convertit en el
símbol de la llibertat. La proposta és que qui ho desitgi
compri dues roses: la rosa groga per la repressió, i la
vermella per la tradició.
Així, la Diada ha d’esdevenir un gran clam per
reivindicar la llibertat dels presos polítics (empresonats
a Soto del Real, Alcalá Meco, Estremera i Neumünster)
i el retorn dels exiliats a Bèlgica, Escòcia i Suïssa.
En el marc de la Diada, Òmnium també demana que
tothom col·loqui el domàs que reclama la llibertat
dels presos al balcó o en espais visibles, per omplir
el carrer amb aquesta reivindicació. Alhora, continua
vigent la venda de xapes i llaços grocs per lluir-los a la
camisa i/o jaqueta.

Marcel Mauri
Vicepresident i portaveu d’Òmnium Cultural

Units contra
la repressió!
Pels drets, les llibertats
i contra la repressió

Parades
al territori
Busca la parada d’Òmnium
que tinguis més a prop de casa.
N’hi haurà més de 100
repartides per tot el país!

Ja fa 6 mesos, més de 180 dies, que Jordi Cuixart està privat de llibertat. És una vergonya
democràtica que el president d’Òmnium sigui a la presó pel fet de defensar els drets col·
lectius de la ciutadania d’aquest país i per ser,
justament, el president de l’entitat. No ens
cansarem de denunciar-ho. Igual com la situació dels altres presos polítics i els exiliats.
Vivim una situació de repressió i de vulneració de drets fonamentals inèdita en democràcia. Però, malgrat tot, o precisament per
això, tenim clar que no ens podem convertir
en una entitat que només faci lluita antirepressiva. Al contrari, hem de seguir fidels als
nostres valors i objectius. Per això, seguirem
endavant amb tots els projectes. Perquè la
cultura ens cohesiona com a poble i és l’espurna que encén la llibertat. És la vacuna
contra el 155 i ha de ser la base de la República que volem construir.
Deia el mestre Fabra que “cal no abandonar
mai ni la tasca ni l’esperança”. I a Òmnium ni
callarem ni deixarem de fer la nostra tasca,
i tampoc la perdrem mai, l’esperança. Com
es pot perdre en un poble que dia rere dia
es mobilitza per reclamar la llibertat dels
presos? En un poble que és capaç de defensar amb el seu propi cos el seu vot com
vam veure l’1 d’octubre? Som poble i tenim
esperança.
No renunciem a res: el camí iniciat potser
serà llarg, però només depèn de nosaltres
que sigui irreversible. Que l’assoliment d’un
país culte, just i lliure no pot esperar.
Visca la Llibertat i visca la República!
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CAMPANYA DEMÀ POTS SER TU

Campanya
contra la
regressió
democràtica
Els drets fonamentals estan en risc a l’Estat espanyol.
Des de l’aprovació de l’anomenada Llei Mordassa i arran
del procés d’autodeterminació de Catalunya, més de
20.000 persones han estat sancionades o processades
per exercir drets com la llibertat d’expressió, la llibertat
d’informació, el dret de manifestació o el dret a vot. La
regressió democràtica al regne d’Espanya és un fet.
Per aquest motiu, Òmnium Cultural, juntament amb
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact i
la Fundació per la Pau presenten la campanya Demà pots
ser tu. L’objectiu és denunciar casos clars de violacions
de la Declaració Universal dels Drets Humans a l’Estat
espanyol, tot impedint la normalització d’uns fets que mai
no haurien de tenir lloc en un sistema democràtic. Ara més
que mai, cal alçar la veu davant la injustícia, despertar
consciències i deixar clar que la democràcia està en joc.

MÉS DE 20.000 SANCIONATS O INVESTIGATS A L'ESTAT
ESPANYOL PER EXERCIR LES SEVES LLIBERTATS EL 2017

DEMÀ
POTS
SER

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural.
Empresonat des de l’octubre - sense judici per una manifestació pacífica.

Òmnium vol solidaritzar-se així amb totes aquelles persones
que en els darrers mesos i anys han vist com els seus drets
eren vulnerats. Per descomptat, estem parlant dels presos
polítics catalans, però també dels artistes censurats, dels
rapers perseguits o dels tuitaires represaliats. Són víctimes
de decisions judicials –amb un clar rerefons polític– que
busquen estigmatitzar idees i reprimir la dissidència,
actituds pròpies d’un sistema autoritari.
En definitiva, Demà pots ser tu perquè, encara que avui
només vegis les cares de Jordi Cuixart, Valtonyc, Pablo
Hasél, Helena Maleno, Cassandra o César Strawberry, si
la majoria de la ciutadania no alça la veu la vulneració de
drets fonamentals pot acabar afectant tothom, també a tu.

Si no alces la veu,
la vulneració de
drets t’afectarà a tu
La campanya ‘Demà pots ser tu’ compta amb el
testimoni de desenes d’afectats per la repressió
a l’Estat espanyol, com els cantants Pablo Hasél,
Valtonyc i César Strawberry, la periodista Cristina
Fallarás, la tuitaire Cassandra, el regidor Jordi
Pessarrodona o l’activista Helena Maleno.
Durant les properes setmanes, tindran lloc diverses
accions i actes per denunciar aquesta situació.
Al web d’Òmnium trobaràs informació sobre
la campanya, que presenta una imatge gràfica
bilingüe perquè té un abast estatal. Estigues alerta!

VALTONYC
Raper. Condemnat pel Tribunal
Suprem a 3 anys i mig de presó per
delictes d’enaltiment de terrorisme,
injúries a la Corona i amenaces.

PABLO HASÉL
Raper. Condemnat a 2 anys i un dia de presó
per enaltiment de terrorisme amb l’agreujant de reincidència, injúries i calúmnies a la
Corona i a les institucions de l’Estat.

CASSANDRA VERA
Tuitaire, condemnada a un any de
presó per l’Audiència Nacional per
enaltiment de terrorisme. Absolta.

JORDI PESSARRODONA
Regidor de Cultura de Sant
Joan de Vilatorrada. Acusat de
desobediència i delicte d’odi.

HELENA MALENO
Activista i fundadora del
col·lectiu Caminando Fronteras.
Acusada de tràfic de persones pel
tribunal d’apel·lació de Tànger.

CRISTINA FALLARÁS
Periodista. Multada per la Llei
Mordassa en manifestar-se
contra l’assassinat de reporters
a Mèxic.
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Llueix un llaç groc i/o la xapa,
símbol de la solidaritat amb
els presos polítics catalans.

Com combatem la repressió
política i judicial?
L’empresonament
de Cuixart, Sànchez
i Junqueras ja és a
les Nacions Unides
L’empresonament del president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, del vicepresident Oriol
Junqueras i del fins ara president de l’ANC i
diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez,
ja ha arribat a les Nacions Unides. Ho fa de la
mà del prestigiós advocat britànic Ben Emmerson, expert en dret internacional i drets humans. En coordinació amb les defenses de tres
dels presos polítics, Emmerson ha presentat
una comunicació al Grup de Treball contra la
Detenció Arbitrària perquè confirmi si la situació de presó preventiva de Junqueras, Cuixart
i Sànchez vulnera drets fonamentals recollits
a la Declaració Universal dels Drets Humans.
“Aquests empresonaments són inadmissibles:
estan empresonats per les seves idees polítiques”, va declarar Emmerson el passat 1 de
febrer en roda de premsa des de Londres, i va
afegir: “Les accions del govern espanyol en
aquest cas són un precedent molt perillós per
al dret a la manifestació pacífica a tot el món”.

Emmerson insta a exigir al govern espanyol la
llibertat immediata de Cuixart, Sànchez i Junqueras i posar punt final a les nombroses violacions de la Declaració Universal dels Drets
Humans i de la Convenció Internacional de
Drets Civils i Polítics. Considera que hi ha evidències clares que s’han vulnerat drets fonamentals com la llibertat d’expressió, manifestació i participació. L’advocat, molt crític amb
l’Estat espanyol, va assegurar que “no està
actuant com qualsevol país democràtic d’Europa”. Al seu torn, l’advocada Rachel Lindon,
membre del bufet Matrix Chambers, fundat
per Emmerson, va recordar que “aquestes

tres persones sempre han exercit el seu dret
a manifestació de manera pacífica”.

11 de novembre

7 de desembre

16 de gener

Manifestació Llibertat Presos Polítics

Manifestació a Brussel·les

Concentracions amb motiu dels 3 mesos
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Ara, aquest organisme de les Nacions Unides
comunicarà al govern espanyol que ha rebut
la petició i que inicia una investigació a partir
de la qual els experts avaluaran els arguments
elevats per Emmerson. I, posteriorment, el
Grup de Treball es pronunciarà. Les conclusions no són vinculants però són un element
de pes per a qualsevol tribunal internacional.
Aquest organisme de Nacions Unides ha fixat
posició sobre la vulneració de drets humans a
països com Veneçuela, Ruanda o l’Iran.

Comparteix els actes i
les mobilitzacions a les
xarxes amb l’etiqueta
#LlibertatPresosPolítics
i segueix els perfils de
Twitter i Facebook.

/llibertatjordis

@usvolemacasa

650 juristes denuncien a Europa la
vulneració de drets a Catalunya
El Col·lectiu Praga, amb el suport de 650 juristes de l’Estat
espanyol, ha denunciat davant el comissari de Drets Humans del Consell d’Europa la vulneració de drets humans
a Catalunya per part de l’Estat durant l’1-O. L’informe
detalla tots els passos que l’executiu de Mariano Rajoy
ha emprès contra les institucions catalanes, com l’ús de
la judicialització per evitar establir vies de diàleg, fer ús de
la repressió o suspendre l’autonomia.
El Col·lectiu també denuncia que el govern espanyol no ha
respectat el resultat de les eleccions, amb la petició d’intercessió del Tribunal Constitucional contra la investidura de
Carles Puigdemont.
Les peticions al comissari exigeixen una investigació independent i completa de la vulneració de drets, especialment
del dret a la llibertat d’expressió i reunió, de ser escollit i no
ser discriminat per raó política, el dret a la llibertat o a un
judici imparcial, tots ells reconeguts pel Consell d’Europa
de Drets Humans (CEDH). Igualment, denuncien que la
imputació per delictes de rebel·lió, sedició i malversació no
s’ajusta al codi penal.

Human Rights Watch condemna
“l’ús excessiu de la força” l’1-O
L’informe anual de l’ONG Human Rights Watch denuncia
“l’excessiu ús de la força” l’1-O, en l’apartat que dedica a
Espanya, i destaca que el Comissionat de l’ONU va exigir
a les autoritats espanyoles una investigació independent i
imparcial sobre les actuacions violentes.

L’ONU qüestiona la presó preventiva dels presos polítics catalans
L’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans, Zeid
Ra’ad Al Hussein, va advertir el govern espanyol que la presó preventiva s’ha de considerar una “mesura d’últim recurs” i va instar les parts a resoldre la situació de Catalunya
“mitjançant diàleg polític”, en unes declaracions fetes durant la presentació de l’informe anual el passat 6 de març,
en què va tornar a qüestionar l’actuació policial de l’1-O.

L’associació Àgora Judicial critica
la presó provisional

Amnistia
Internacional
demana
l’alliberament
immediat
La directora d’Amnistia Internacional per a Europa, Gauri van Gulik, considera que els càrrecs
de sedició i rebel·lió contra Cuixart i Sànchez
són “injustificats”. En un comunicat del passat
6 de febrer, després de la decisió del jutge del
Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de no posar
en llibertat Jordi Sànchez en creure que manté
l’ideari sobiranista, Amnistia Internacional critica durament la decisió del jutge i considera la
prolongació de la presó provisional “excessiva i
desproporcionada”.

El portaveu de l’associació creada recentment a Catalunya
Àgora Judicial, Xavier González de Rivera, assegura que el
Tribunal Suprem reinventa la presó provisional, una mesura molt dràstica que cal aplicar amb rigor.

Juristes espanyols demanen
preservar la independència judicial
davant el procés independentista

Denúncia a l’ONU de la regressió
dels drets humans a Espanya

Human Rights Watch ja va denunciar 11 dies després
de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre la “força
excessiva” de la policia contra els votants.

“La Audiencia Nacional no es competente para conocer de
los delitós de rebelión y sedición, y que tal entendimiento
corresponde a la Audiencia Provincial de Barcelona.” Amb
aquesta contundència, més d’un centenar de catedràtics
de Dret Penal de les universitats espanyoles s’han expressat en un manifest que recull la preocupació davant la desproporció de les acusacions de rebel·lió i sedició.

16 de febrer

16 de març

25 de març

Manifestació amb motiu dels 4 mesos

Manifestació amb motiu dels 5 mesos

Manifestació per la detenció del president Puigdemont

La companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, va ser al
Palau de l’ONU a Ginebra el passat 19 de març, juntament amb la dona de Quim Forn, Laura Masvidal, en
representació de l’Associació Catalana de Drets Civils,
per denunciar la vulneració de drets i llibertats que
s’està produint a Catalunya.
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Escriu als presos
Fes-los arribar la teva
solidaritat i el teu escalf
a la presó. No t’oblidis
de posar-hi el remitent.

Centro Penitenciario
Madrid V - Mód. 4
Ctra. M-609, km 3,5
28791 Soto del Real (Madrid)

Cartes creuades
Jordi Cuixart és a Soto del Real des del 16 d’octubre, en presó preventiva per haver exercit pacíficament drets fonamentals com els d’expressió i manifestació o
el dret de tenir un judici just. Des del dia que va entrar a la presó, el Jordi dedica la
major part del seu temps a escriure cartes. “Aquí dins, les cartes, el paper i el bolígraf
m’acompanyen i s’han convertit en la principal eina per mantenir la meva ànima lliure”,
explicava en el seu dietari el passat 16 de març. Les cartes són per al Jordi una
finestra al món.
Recupera-les totes a: usvolemacasa.cat/cartes

Núria Cadenas
a Cuixart
24.12.2017
Sabem que estàs serè. Perquè ens ho has dit i
perquè ho sabem. I sabem que ets fort. I que
encares amb responsabilitat els temps que ens
ha tocat de viure. La teva força, la serenitat
que ens transmets des de la situació més bèstia, són la nostra arma secreta.

Cuixart a Cadenas
30.01.2018

Gràcies pel teu poema*, en justavulcorrl direspoquandènntacia
en tinc un que coneixes i que et del calabós i
companyia m’ha fet en la fosca perança i la
m’ha permès assumir, des de l’es tocat viure
tendresa, els moments que ens han
(cito de memòria):
I quan siguem lliures,
no hi haurà ni opressors ni oprimitnings ú
No caldrà passar comptes amb tides
i els nens petits creixeran sense men
Ells tenen la força i nosaltres, temps
el temps
tot el temps.
Ells tenen l’escorça i nosaltres, cor
el cor
de tot cor.
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Cuixart a David Fernández
28.12.2017

No cal que t’expliqui com agraeixo
l’escalf que estem rebent de l’exterior, des del
primer dia. La gratitud és infinita i ho
visc amb serenor i optimisme. Enamorat
del passat, els records es fan presents a
cada volta de pati, a cada porta que es
tanca al teu darrere, en cada somriure
espantadís del nou reclús que acaba
d’entrar al mòdul.
Recordo el primer dia que entràvem per
la porta del despatx del carrer Diputació
276, juntament amb en Ramon i la
Teresa. Allà us hi esperàvem amb la
Rita i la Muriel. Temps després, la
trobada donaria a llum al naixement del
Lliures [projectelliures.cat]. Ho tinc
sempre present: gestionar el mentrestant i
esdevenir lliure d’exclusió, de pobresa, de
desigualtat.
Recordo el dia que em vas dir que a
Òmnium ja érem un més i jo em vaig
emocionar perquè Òmnium vol dir de tots i
només té sentit si hi som tots de debò.

Fernández
a Cuixart
30.12.2017
I sí, en aquests dies tot retorna: records,
memòries, esperances. Cadascuna de les
lluites compartides que han fet el país que
anem sent. S’ha fet tant en tan poc de
temps, i s’ha fet tant durant anys des de
marges i tangents, que queda encara el que
encara queda per fer. Retrovisor, mirada
llarga i un continuat esforç equilibrista que
xiuxiueja que tot passa per no defallir mai.
(...) Així responem: sent més cada dia. Ens
volen aïllats; ens trobaran més junts que mai.

Cuixart a Ada Colau
26.02.2018

Et vull agrair de tot cor l’estima i a
solidaritat de l’Ajuntament de Barcelon
cap als familiars dels presos polítics (...).por
Volen que ens autocensurem, que tinguemvas
de defensar la democràcia i com molt bé
dir: “això no va d’independentisme sinó de
drets humans i llibertats, perquè avui sónic
ells i demà pot ser qualsevol altre”. Est
molt content de compartir amb tu aquesta
lluita, també.

Centro Penitenciario
Madrid V - Mód. 8
Ctra. M-609, km 3,5
28791 Soto del Real (Madrid)

Centro Penitenciario
Madrid VII-Mód. 7
Ctra. M-241, km 5,7
28595 Estremera (Madrid)

Jordi Évole
a Cuixart
21.01.2018
Cinco años después, algunos pueden decir
que se ha votado, pero nadie ha reconocido
los resultados excepto los organizadores.
Y no sé si hemos llegado a una situación de
ruptura, pero está claro que bandos hay. Lo
que tengo muy claro es que lo que no podemos abandonar ahora es la seducción. Sin seducción la ruptura se consumará. Y con gente
como tú en la cárcel eso será mucho más fácil.
Por eso, deseo que pronto volvamos a desayunar en la Diagonal, que discrepemos. Pero
que no nos abandone ni la complicidad ni la
seducción que nos ha acompañado hasta ahora. Una abraçada, Jordi.

Cuixart a Évole
27.01.2018

ratori
Catalunya és un país on el fetdevemig
és estructural, i aquest ha d’esd’autonirestiunma
dels principals orgulls i motiuosep] Benet,
col.lectiva. La idea d’en [J en [Paco]
tan valentament defensada perel més gran
Candel, crec que avui pren els refugiats
dels seus sentits, també amb a d’un sol
que volem acollir. La defens lor antídot
poble plural i divers és el mil
contra qualsevol ruptura.

Cuixart a Muriel Casals
14.02.2018

Centro Penitenciario
Madrid VII-Mód. 3
Ctra. M-241, km 5,7
28595 Estremera (Madrid)

Centro Penitenciario
Madrid VII-Mód. 4
Ctra. M-241, km 5,7
28595 Estremera (Madrid)

Centro Penitenciario
Madrid I - Mód. B2
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

JVA Neumünster
Boostedter Straße 30
24534 Neumünster
Deutschland

Cuixart a Empar Moliner
13.01.2018

Sensibilitat vol dir tendresa, i això deu
voler dir que no hi ha cap espai per a
l’odi ni el rancor. Que entre tots estem
sembrant una llavor que ja dona fruits
només de fer-ho. Que davant de la
injustícia s’erigeixen estoicament militants
de la tendresa, i potser això no hi era, al
guió, però cada dia que passa tinc més clar
que tot el que estem vivint plegats ens fa
més bones persones i una mica més humans.
Gràcies de tot cor per ser-hi, Empar.
Abracem-nos fort i escriviu-nos.
Jaume Asens
a Cuixart
13.02.2018
M’agradava la teva visió inclusiva del catalanisme i la cultura. Em parlaves amb entusiasme de celebrar la Nit de Santa Llúcia a
l’Hospitalet de Llobregat. Per primera vegada,
després de 65 anys, el principal esdeveniment
literari es desplaçava a una ciutat metropolitana, obrera i bressol de tantes persones d’origen immigrant. Poc abans, havíem participat
junts en un acte de la vostra campanya Lluites
compartides. Allà vam defensar la interrelació
entre les lluites dels últims 50 anys de molta
d’aquesta gent vinguda d’altres llocs amb les
lluites col·lectives del present. (...)
Tu que has lluitat tant per la llibertat aliena,
has acabat perdent la teva.

Avui necessitem que les forces polítiques
es assumeixin la responsabilitat que els han
donat les urnes. Com tu molt bé havies ditsobirenanist
s ocasions:
“No entendríem que no es posessin d’acord.” Ésaltre
impr
que, des de l’empatia i la
generositat, construïm ponts i camins de diàleg amb tothoescinm dible
alhora, això ens permeti fer
front, des de la unitat de tots els demòcrates, a l’actual esceni que,
ari
ssió que malauradament
augmentarà i afecta el conjunt de la ciutadania. Cada dia s’alcdeenrepre
més
aquest sense sentit, també de mica en mica arreu de l’estat. Persistirem.veus denunciant tot

Cuixart a Javier Pacheco
21.02.2018

Recordo molt especialment unacióreucomnió a
la teva elec
pocs dies després de CC
secretari general de OO, envaaquferella
trobada la nostra sintonia es rem de seguida
evident. En un recés, coincidi ponts de
amb la necessitat de mantenir ts actors
diàleg permanents amb diferenaprofitar la
del catalanisme transversal, junts en el mig
sar
química existent per pen
.
termini, amb tranquil litat. Hanestavinlaguttenim
moltes altres trobades, però aqu
pendent.
consens
Sempre hem buscat els puntsquede aqu
i crec que coincidiràs amb mi llegats queest
objectiu és un dels principals predecessors:
ens van deixar dos dels nostresGallego i
l’inesgotable Joan Carles
l’enyorada Muriel Casals.
Cuixart a Jordi Basté
02.03.2018

Tinc una obsessió: ens hem explicat poc i
malament i no és retret a ningú, però no
podem renunciar a seguir sent societat civil,
i -jo que soc poc de banderes- no podem
renunciar ni a la senyera, ni al catalanisme,
ni a l’1-O, ni a la convicció que només hi
arribarem si hi anem junts”.
“Valtonyc, en Sierra a Arco -per cert jo
el vaig veure al Konvent a Berga, és un
paio molt potent-, o en Hasel, o la darre
cacicada del Fariña dona la raó: han ra
rebregat tant la independència judicial que
això no ha fet més que començar”.
ABRIL 2018
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100.000 SOCIS

Carles Duarte | Poeta i lingüista

Jaume Cabré | Escriptor

Mònica Terribas | Periodista

Roser Cruells | Baixista d’Els Catarres

Xavier Rubert de Ventós | Filòsof

Ada Parellada | Cuinera

Ja som més de

100.000 socis!
Avui, més de 56 anys després de la seva fundació, Òmnium és més forta que mai. Compta
amb el suport i la confiança de 108.000 socis,
que fan possible que l’entitat treballi intensament per la cohesió social, la llengua i la cultura d’un país construït a partir de totes aquelles
lluites compartides que ens configuren com a
poble.

Sílvia Soler | Escriptora

Ruben Wagensberg | Activista i diputat

En l’actual context repressiu i de falta de llibertats, 13 socis ens han volgut explicar en una
campanya viral com viuen aquests moments
políticament complexos. Com gestionen la
tristor, però també l’esperança per un futur en
llibertat. Són alguns dels socis que ens acompanyen en el nostre dia a dia. Avui ja en som
108.000 i estem orgullosos de ser una gran
família i de la confiança de tots vosaltres.

Bel Olid | Escriptora i traductora

Caïm Riba | Músic

Llucià Ferrer | Locutor i periodista

Laura Borràs | Filòloga i diputada

Núria Picas | Esportista i bombera
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“Estem en un punt
d’intersecció. O fem
un pas endavant o
en recularem molts
enrere”
Foto: Christian Cabarrocas

Beatriz Talegón
Advocada i periodista

Laura Pinyol
Beatriz Talegón (Madrid, 1983) és advocada i periodista.
Va militar al PSOE i va ser secretària general de la Unió
Internacional de Joventuts Socialistes, una agrupació que
reuneix partits de més de 100 països. Va abandonar el
PSOE el 2016. Actualment, col·labora en diversos mitjans
de comunicació i és una de les veus més actives de
denúncia de la regressió dels drets civils i democràtics a
l’Estat espanyol.

La política catalana ha fet diverses giragonses els últims dies. Què és el més urgent a parer seu?
El primer és que tothom pugui ser a casa seva,
que no hi hagi ningú a la presó o a l’exili. A partir d’aquí, començar a dialogar i trobar una via
per entendre’s i respectar-se. Però, primer de
tot, els drets humans.
Òmnium ha començat una campanya a nivell estatal,
‘Demà pots ser tu’, denunciant la pèrdua de llibertats
i drets democràtics.
La comparteixo i també la pateixo. Tinc un judici al Suprem per delicte d’honor… A mi ja m’ha
tocat, doncs. La gent no s’adona que, malgrat
que no tinguis una citació judicial, també t’ha
tocat. Aquesta privació de llibertats i drets és
contra tothom i, tard o d’hora, la societat espanyola veurà que està emmordassada. Només ets
conscient que tens la boca tancada quan proves
d’obrir-la.
Per què no hi ha una onada de solidaritat més notòria
a Espanya amb la situació dels presos polítics i de persecució de llibertats a Catalunya?
Primer de tot, no es dona massivament per
culpa de la manipulació dels mitjans de comunicació, que no transmeten la informació que
haurien de donar. No hi ha solidaritat perquè la
gent no està assabentada de la situació! Però,
en el fons, també hi ha voluntat de silenciar i
invisibilitzar veus que fan aquesta denúncia...

i això impedeix l’efecte crida i fa l’efecte que
esteu més sols del que esteu. És una doble censura: no informació i silenci de qui ho denuncia.
D’altra banda, els periodistes no són amos de
la seva opinió i tenen molta pressió; això genera conflictes ètics. Jo conec casos de crisis
d’ansietat, per exemple, per no poder tractar la
informació com caldria. No es pot mentir i censurar les persones constantment. A mi em van
dir que no tornaria a col·laborar en televisió fins
que no passés el tema de Catalunya, i així estem des del desembre. Perquè, al final, les línies
editorials s’alineen en no mostrar empatia amb
Catalunya.
Quina podria ser la solució i quina és la màxima
urgència?
Estem en un punt d’intersecció. O fem un pas
endavant o en recularem molts enrere. Simplement, el que hem anomenat transició democràtica no dona més de si, l’hem estirat com un
xiclet. Quaranta anys després,
tanta injustícia i tants temes silenciats –nens robats, Valle de
los Caídos, morts a les cunetes
de les carreteres, crims sense
resoldre’s– fan que l’olor de
podrit sigui insuportable. Cal
obrir aquesta caixa, i ho ha fet
Catalunya. Ara només hi ha dues opcions: treure tota la porqueria i fer net, regenerar, establir
una nova manera de gestionar Espanya com una
república federal que permeti avançar en àmbits
com la justícia, o tancar la caixa i tirar ambientador, posar-li un llacet i donar el govern a Ciutadans, amb el que això suposaria de retrocés en
drets i manteniment de la patomima.

Catalunya ja ha fet un exercici social i polític
que, encara que hagi comportat molt desgast
emocional, està passant un examen de majoria
d’edat i s’ha guanyat el segell de la sobirania
popular i la democràcia. Crec que ho fa bé, tot
i els sofriments.
Dir això a Espanya no s’entén perquè no s’entén
de què ha anat tot això de posar urnes, ni la lluita del sobiranisme ni aquest divorci amb la monarquia, perquè el criteri de les organitzacions
polítiques espanyoles no és tan radical; només
cal veure que no n’hi ha cap que sigui eminentment republicana.
El ‘procés’ ha servit per posar les entranyes de l’Estat
davant del mirall. Però servirà de res, això, o Espanya
té carta blanca per aplicar la repressió?
Tan de bo sabés quan acabarà aquest malson.
Però heu fet caure les caretes i tenen poc recorregut, encara que cal fer un esforç perquè el
poble espanyol reconegui el que ha passat. Els
qui tenim accés a la informació, sabem què hi ha. Però és
alarmant el seguidisme dels
mitjans de comunicació que
entretenen la gent i la confonen. Tot i que comencen a
produir-se alguns girs. Les
interlocutòries de Llarena són
tan escandaloses que permeten un tímid despertament entre algunes capes de la població;
això ens fa falta.
A més a més, des de fora, la pressió internacional farà que hi hagi moviments. Ja n’hi ha però
es fa difícil explicar-los. La imatge que genera
a l’exterior una Fiscalia que va per lliure força
l’Estat a fer moviments bruscos per dissimular.
Però mostren símptomes d’estar nerviosos. I, a
més, Bèlgica, Suïssa, Dinamarca o Escòcia no
han fet gaire cas d’Espanya.

Només ets conscient
que tens la boca
tancada quan proves
d’obrir-la

I Catalunya d’aquest escenari en pot sortir pitjor o
més reforçada?
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Josep Maria
Fulquet
Ample vol de la nit
Proa

Joan-Lluís Lluís
Jo soc aquell que va
matar Franco
Proa

Clara Queraltó
El que pensen
els altres
Proa

Iván Ledesma
Negorith
La Galera

La repressió i l’empresonament
de Jordi Cuixart marquen la 67a
Nit de Santa Llúcia a Nou Barris
La celebració, doncs, va estar marcada per l’absència de
Cuixart i també per la ubicació. Sentim “autoestima de ser
avui a Nou Barris, un barri format per homes i dones que van
asfaltar –literalment– carrers i places amb les seves mans”.

Els guanyadors de la Nit de Santa Llúcia
Jo soc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís, va
guanyar el 58è Premi Sant Jordi de novel·la; El que pensen
els altres, de l’escriptora debutant Clara Queraltó, el 20è
Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions; Ample vol
de la nit, de Josep Maria Fulquet, el 59è Premi Carles Riba
de poesia, i Negorith, d’Iván Ledesma, el 44è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil.
També es va entregar el 31è Premi Internacional Joan B.
Cendrós, que va correspondre a l’activista nord-americana
Jody Williams pel seu compromís en la promoció del dret
a la llibertat d’expressió i el dret a l’autodeterminació de
Catalunya.

“Us demano que ens ajudeu a seguir enfortint el sentiment
de pertinença col·lectiva”, va escriure Cuixart des de la presó
en una carta dirigida a tots els socis
Nou Barris és un barri nascut de les onades migratòries i
va ser l’escenari escollit per celebrar la 67a Nit de Santa
Llúcia, el passat 15 de desembre. La Festa de les Lletres
Catalanes va néixer per “normalitzar la llengua i la cultura
al conjunt dels Països Catalans”, tal com va expressar el
president d’Òmnium Jordi Cuixart, a tots els espectadors
a través d’una carta, en què també destacava que “el fet
migratori és un element estructural” del país.

Òmnium renova
el Premi Sant Jordi
i l’obre a totes les
editorials

Per primer cop, es va lliurar el Premi Muriel Casals de Comunicació, que va correspondre als serveis informatius de
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, per la professionalitat i vocació de servei de les redaccions d’informatius
i per haver convertit els mitjans públics catalans en un referent informatiu. Finalment, durant la cerimònia, també
es van anunciar els finalistes del Premi Òmnium a la Millor
Novel·la en Llengua Catalana de l’Any.
En absència de Jordi Cuixart, el vicepresident Marcel Mauri
va reivindicar la festa més important de les lletres catalanes
assegurant que “la resposta davant la repressió no és la venjança, sinó que és la cultura, la llengua i la cohesió social”,
perquè “celebrem la cultura, l’espurna que encén la llibertat”.

Òmnium convocarà un concurs obert a qualsevol editorial en llengua catalana per a l’edició del Premi Sant
Jordi de novel·la. Els detalls del concurs per a l’edició
i la renovació del premi es donaran a conèixer en les
pròximes setmanes i s’aplicaran a la propera convocatòria. La dotació del premi serà de 60.000 euros.
Un dels objectius del Premi Sant Jordi és dinamitzar el sector del llibre en llengua catalana i incrementar-ne els lectors. Per això, Òmnium fa una
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aposta decidida per renovar el tarannà d’aquest
guardó, augmentar-ne el prestigi i apropar-lo a
tots els actors tant de la creació com de l’edició.
Aquesta iniciativa –juntament amb la creació del
Premi Òmnium a la Millor Novel·la Catalana de
l’Any– és un dels pilars d’una estratègia a mitjà
termini amb la qual Òmnium busca enfortir el sector, incrementar els lectors i obrir portes a editorials i autors.

PROJECTES ÒMNIUM

Raül Garrigasait
Els estranys
Edicions de 1984

Maria Guasch
Els fills de Llacuna
Park
L’Altra Editorial

Vicenç Pagès
Jordà
Robinson
Empúries

Finalistes del
Premi Òmnium a
la Millor Novel·la
Catalana de l’Any

ENTREVISTA

Raül Garrigasait
Premi Òmnium a la
Millor Novel·la de l’Any

“Confio que el premi em permetrà escriure
més, amb més calma i amb més seguretat”
El primer autor que guanya el Premi Llibreter
i el Premi Òmnium a la Millor Novel·la. Què
suposen aquestes dues distincions?
Són dos premis a obra publicada, no t’hi has de
presentar, compten amb un llarg procés de selecció en què participen força persones i se situen
fora dels interessos editorials. Guanyar-los, per
tant, és un privilegi enorme. Les meves obres
anteriors s’havien mogut sempre per cercles
bastant reduïts; aquestes distincions m’han fet
arribar de cop a un públic molt més gran. Em
sento profundament agraït per tot el que ha passat. Confio que els premis em permetran escriure
més, amb més calma i amb més seguretat.

Els estranys, de Raül Garrigasait, Premi
Òmnium a la Millor Novel·la Catalana de l’Any
És el guardó a obra publicada més ben dotat econòmicament,
amb 20.000 euros, i té per objectiu fomentar la traducció i el
prestigi de la literatura catalana
Els estranys, de Raül Garrigasait, va guanyar el Premi Òmnium a la Millor Novel·la
en Llengua Catalana de l’Any a obra publicada, després d’imposar-se a les obres finalistes Robinson, de Vicenç Pagès Jordà,
i Els fills de Llacuna Park, de Maria Guasch.
Amb l’ambició d’igualar-se a altres premis
similars de la literatura mundial, com el
premi Goncourt francès o el Man Booker
en anglès, el premi es convocarà cada any
amb l’objectiu de fomentar la traducció,
posar en valor la qualitat de la literatura
catalana i revitalitzar el sector. La dotació
és de 20.000 euros, a banda dels 5.000
euros que es destinen a l’editorial per a la
promoció de la novel·la.
El jurat el va premiar pel seu “estil depurat
i sense retòrica ornamental”, amb un protagonista “complex i ben definit” que evoca “una època històrica amb gran eficàcia
i extrema estilització”, amb un “humor refinat i espai per a la sàtira i la ironia”.

Componien el jurat Carme Fenoll, bibliotecària; Olga Federico i Mireia Perelló, llibreteres, i Bernat Puigtobella, crític literari. El
procediment del premi s’estructura en dues
fases. En la primera, el comitè de selecció
fa una tria entre obres publicades, i, en la
segona, el jurat escull l’obra premiada.
En l’acte de proclamació, el divendres
23 de febrer, el vicepresident d’Òmnium,
Marcel Mauri, va lamentar l’absència del
president Jordi Cuixart: “Avui és un dia
històric i qui hauria de ser aquí, lliurant
aquest guardó, no hi pot ser perquè està
injustament empresonat.” I va recordar
que “l’art i la cultura no tenen fronteres
ni límits: la crítica sempre és legítima,
però mai la censura, que no deixa de ser
repressió”.
Els estranys, editat per Edicions de 1984 ,
també ha estat distingit amb el Premi
Llibreter 2017.

És una novel·la contra la modernitat,
Els estranys, on xoquen un món antic i un de
nou? Una novel·la de guerra sense guerra;
una novel·la d’història sense voluntat de ser
històrica?
No és una novel·la contra la modernitat; és una
novel·la que intenta mirar de cara els dilemes i el
dolor que pot provocar la modernitat. Es pot dir
que hi ha un xoc entre un món antic i un de nou,
sí, però també és cert que els personatges no saben en quin món viuen, i aquestes distincions tan
clares s’esborren davant els impulsos foscos de la
vida. No hi ha escenes bèl·liques de tipus èpic; la
guerra pot ser una cosa discreta, que es fica dins
de les persones silenciosament, una cosa que les
enfronta i les allunya i les porta a la catàstrofe
sense avisar amb cap toc de trompeta.
El jurat n’ha destacat la comicitat, els registres i la riquesa del llenguatge. Què fa singular, a parer seu, Els estranys?
Mmmm... per mi no és fàcil de dir, això. Sí que tinc
clars els elements amb què he treballat. La fascinació per un lloc, el meu Solsonès natal, un lloc
ple de bellesa i de records terribles on pesa molt
la tradició barroca. L’estil de les històries orals que
he sentit des de petit, amb les seves inflexions,
amb les seves petites brutalitats. La literatura
alemanya, sobretot romàntica, que ha omplert
moltes hores de la meva vida. La familiaritat amb
les tragèdies gregues, que determina l’estructura
de la novel·la, encara que no ho sembli a primera
vista. L’interès per les mirades perplexes, d’estranger. Tot plegat, suposo, constitueix una unitat
força singular.
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Quim Monzó,
50è Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes
L’escriptor barceloní Quim Monzó ha estat
guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en reconeixement de la seva
prolífica carrera com a narrador, articulista i
traductor, i per ser una de les figures més rellevants i representatives de la literatura catalana contemporània. Traduït a més de 25 llengües i amb el seu estil directe i irònic, el jurat
ha definit Monzó com un referent ineludible i
n’ha valorat la capacitat narrativa i el testimoniatge que les seves obres deixen d’un temps
i d’un país. Martí Domínguez, com a portaveu
del jurat, va destacar que els “seus contes són
veritables enginys d’habilitat retòrica, fins a
l’extrem que es podria dir que és una mena de
Pere Calders del seu temps”.
Marcel Mauri va comunicar el veredicte del
Premi d’Honor a Quim Monzó a través d’una
carta de Jordi Cuixart adreçada a l’escriptor.
“Vull escriure una carta d’agraïment a Jordi
Cuixart però per primera vegada no sé què dir,
no me’n surto”, va assegurar Monzó.
L’acte de lliurament es farà el 4 de juny al Palau de la Música.

Èxit de participació del VOC 2017
La Mostra VOC ha celebrat la segona edició consolidant amb èxit la
participació al festival, que vol enfortir la producció audiovisual en català. Hi van concórrer 342 obres, de les quals 331 van ser curtmetratges i la resta, videoblogs, websèries o nous formats.
Eladia, un somriure, una carícia, un petó, de Jordi Robert, va guanyar el
Premi del Jurat de la segona edició de la Mostra VOC en la categoria de
Curtmetratge, dotat amb 4.000 euros. En la mateixa categoria, es va
concedir un accèssit a Yago Alonso i Carme Marfà per L’últim viatge. El
Premi del Públic al Millor Curtmetratge va correspondre a Benvingut a
casa, de Miguel León Marcos, i Es busca Oye Sherman va ser distingida
com la millor proposta en categoria de nous formats.
La tercera edició del VOC, que tindrà lloc del 15 al 25 de novembre de
2018, ja està convocada. Les bases per presentar-se a la Mostra es
poden descarregar des del web del VOC: voc.cat.
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“Escoltem-nos”, el lema de
l’Assemblea General d’Òmnium
El passat 10 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària,
marcada per la situació d’excepcionalitat. Des de la presó, Jordi
Cuixart va escriure una carta als socis en què recordava que “som
Òmnium i el nostre objectiu sempre ha estat el de cosir i recosir.
Abraceu la llibertat i no la deixeu mai més”.
Durant la jornada, es va aprovar el pla estratègic i el pressupost
per al 2018. Òmnium aspira a ser una entitat de referència internacional en la defensa dels drets civils, implantar-se arreu del
país i posicionar-se com a referent cultural i polític. Tal com es va
aprovar, l’entitat treballarà per denunciar la injustícia dels presos
polítics i aconseguir la seva llibertat, així com la internacionalització de la causa.

“Ves de culT (amb T, de cultura)”, la nova
proposta d’Òmnium per impulsar la cultura
“Ves de culT (amb T, de cultura)” és la nova iniciativa per als socis i
sòcies d’Òmnium que cada mes ofereix una selecció de programació cultural a través de correu electrònic. Des de les més clàssiques
fins a les més contemporànies i trencadores, les activitats de Ves de
culT combinen propostes per a la família, per a joves i grans.

Marcel Mauri, portaveu i vicepresident, va anunciar durant l’assemblea que l’entitat ha superat els 100.000 socis i que es treballarà per adaptar Òmnium a les noves necessitats.

Rep la Flama del Canigó al teu poble!
El Tinter: fomentant la
literatura infantil des de la base
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, la Catalunya del Nord i Andorra.
En l’edició d’enguany han participat en el Premi Sambori de narrativa 464 escoles, que representen més de 41.000 alumnes. El Tinter també inclou el Premi Pissiganya de poesia, i el termini acaba el
20 d’abril. L’acte de lliurament dels dos premis es fa en el marc de
la Festa del Tinter, que té lloc el 25 de maig.

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al
cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris
i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans, seguint
diverses rutes per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així
comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els
territoris de parla catalana.
Si encara no ho fas, rep la Flama del Canigó al teu poble i organitza’n l’arribada amb el teu equip de foc! Trobaràs tota la informació
de la Flama a flama.cat i tot el material, a la botiga. També pots
escriure un correu electrònic a flamacanigo@omnium.cat.
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