Dimarts 15 de desembre
Teatre Nacional de Catalunya

Estimadíssims amics i amigues,
La d’avui és la quarta Nit que visc a la presó. Però celebrar 70 edicions de la festa més important de les Lletres
Catalanes és un èxit compartit, teixit a prova de tristors
o de laments.
Òmnium Cultural està a punt de fer 60 anys amb més
força que mai, i l’emergència que vivim ens esperona a
enfortir la literatura catalana i el català amb tota l’ambició
del món. La cultura ens fa lliures i ens permet somiar. És
tan essencial, que sense la cultura mai no trobarem la
sortida a cap crisi. I com ens recorda l’enyorada Montserrat Carulla, “el que puguis fer tu, que no t’ho faci ningú”.
1.156 dies de presó després, la dignitat ens acompanya:
continuem defensant els drets humans i la resolució del
conflicte polític. La nostra causa és col·lectiva, així que la
solució és l’amnistia. Ni el silenci ni les renúncies aturaran la repressió.
Amigues i amics, vivim amb intensitat cada moment que
la vida ens regala, perquè de la nostra lluita en germinaran
llavors de futur per als nostres fills.

Visca la cultura i visca els Països Catalans!

Jordi Cuixart
10è president d’Òmnium Cultural
Presó de Lledoners, 12 de desembre del 2020
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Nit de Santa
Llúcia,
Festa Òmnium
de les Lletres
Catalanes
Dia i hora:
dimarts 15 de desembre 20 h /
emissió per TV3 a les 22 h
Lloc:
Teatre Nacional de Catalunya
En trobareu tots els detalls a
www.nitdesantallucia.cat.

La Nit de Santa Llúcia, la Festa Òmnium de les Lletres
Catalanes, és una vetllada cultural amb 70 anys d’història, en el transcurs de la qual es lliuren alguns dels premis
literaris i comunicatius més rellevants de la cultura catalana. En destaca el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi
Carles Riba de poesia, el Premi Mercè Rodoreda de contes i
narracions, o el Premi Muriel Casals de comunicació.
La Nit de Santa Llúcia se celebra un cop l’any a les portes de Nadal. Des d’aquest 2020, la vetllada deixarà de
ser itinerant, tornarà a tenir una ubicació estable i se
celebrarà anualment a Barcelona, concretament al Teatre
Nacional de Catalunya. L’objectiu del canvi és consolidar
la gala com la nit de referència del calendari cultural
dels Països Catalans, i que aquesta gala esdevingui un
punt de trobada del sector editorial i literari. La vetllada es
podrà seguir en horari de màxima audiència per TV3-Televisió de Catalunya, amb actuacions que contemplaran els
múltiples accents, sensibilitats i orígens que conformen la
cultura catalana.
Per quart any consecutiu, la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes tornarà a estar marcada per l’absència del
president de l’entitat, Jordi Cuixart, empresonat des del
16 d’octubre de 2017 i condemnat a 9 anys de presó per
l’exercici de drets fonamentals.
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Història

La primera edició de la Nit de Santa Llúcia va ser el 1951
a la ciutat de Barcelona. L’impulsor va ser-ne l’editor Josep
M. Cruzet, fundador de la Llibreria Catalònia i de les editorials Selecta i Aedos. En aquesta primera vetllada, que es va
celebrar en la clandestinitat, es va lliurar el Premi Joanot
Martorell de novel·la, que convocaven els editors Aymà.
El nom de “Santa Llúcia” ve de la data del 13 de desembre,
en la qual s’havia adjudicat el Premi Crexells, instituït el
1928 per l’Ateneu Barcelonès en memòria de Joan Crexells,
mort el dia de Santa Llúcia del 1926.
El 1960, la Nit de Santa Llúcia va acollir un nou premi de
novel·la, el Sant Jordi, instituït pel mateix grup de persones que l’any següent, el 1961, van fundar l’entitat Òmnium Cultural, que des d’aleshores és l’organitzadora de
la vetllada. Entre el 1951 i el 1971, aquesta festa va tenir el
format d’un sopar literari a la ciutat de Barcelona i, a partir
del 1972, va esdevenir itinerant i es va començar a fer en
alguna ciutat on Òmnium Cultural té seu territorial.
L’any 2008, la vetllada va canviar de format: els premis
literaris deixen de lliurar-se en un sopar i s’integren en
un espectacle creat expressament per a l’ocasió i emès en
directe per Televisió de Catalunya. Dos anys més tard, el
tradicional sopar, que havia passat en un segon pla, va deixar de fer-se, i la Nit de Santa Llúcia va reforçar el format
d’espectacle televisiu.
Aquest 2020, coincidint amb el 70è aniversari, l’acte
passa a celebrar-se a Barcelona, permanentment al Teatre
Nacional de Catalunya, i passa a tenir un format d’espectacle plenament televisiu. Un dels seus objectius és
apel·lar a tota la població i, en especial, al sector cultural i
literari, i seguir denunciant l’empresonament del president
d’Òmnium Cultural.
Les poblacions que l’han acollit fins ara són: Barcelona
(entre el 1951 i el 1971), Tarragona (1972), Vic (1973), Lleida
(1974), Barcelona (1975), Girona (1976), l’Espluga de Francolí
(1977), Badalona (1978), Reus (1979), Barcelona (1980), Terrassa (1981), Tortosa (1982), Mataró (1983), Barcelona (1984),
Igualada (1985), Sabadell (1986), Manresa (1987), Perpinyà
(1988), Terrassa (1989), Torelló (1990), Barcelona (1991), Puigcerdà (1992), Barcelona (1993), Solsona (1994), Olot (1995),
Mataró (1996), Vilanova i la Geltrú (1997), Vilafranca del
Penedès (1998), Lleida (1999), Barcelona (2000), Vic (2001),
Sant Cugat del Vallès (2002), Granollers (2003), Badalona
(2004), la Seu d’Urgell (2005), Girona (2006), Reus (2007),
Barcelona (2008), Terrassa (2009), Viladecans (2010), Barcelona (2011), Tarragona (2012), Manresa (2013), Barcelona
(2014), Tortosa (2015), l’Hospitalet de Llobregat (2016), Nou
Barris-Barcelona (2017), Sabadell (2018) i Santa Coloma de
Gramenet (2019).
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La proposta
artística

La Nit de Santa Llúcia d’enguany està marcada per la
realitat excepcional que viu Catalunya i Òmnium Cultural, l’entitat organitzadora, i també per la identitat i la
història. És el quart any que el president d’Òmnium,
Jordi Cuixart, no podrà assistir a la Festa Òmnium de
les Lletres Catalanes perquè està empresonat des del
16 d’octubre de 2017 per haver defensat l’exercici de drets
fonamentals i la llibertat d’expressió.
L’espectacle que conduirà la 70a Nit de Santa Llúcia s’ha
creat expressament per a l’ocasió. És un homenatge de
la cultura catalana a la cultura catalana. Un espectacle
que combina el lliurament dels premis amb actuacions
artístiques, música i vídeos humorístics, i que compta
amb la col·laboració de nombrosos artistes i persones
del món literari. Aquest any, a més, es posarà l’accent en
els joves com a representants del futur de la cultura
del nostre país, així com en els agents culturals que s’han
mobilitzat durant la pandèmia.
Entre els participants en l’acte hi ha el presentador de
l’espectacle i humorista, Long Li Xue; l’escriptora i actriu
Juana Dolores; l’escriptor i periodista Màrius Serra; l’actriu Mireia Portas, i el grup musical Curos, entre d’altres.
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Els
lliuradors

Els premis de la 70a Nit de Santa Llúcia seran lliurats per
diferents persones que han tingut algun paper significatiu durant la pandèmia i que han promogut iniciatives culturals d’especial interès per al conjunt del sector.
Els lliuradors dels premis seran:
Premi Sant Jordi
Lliuren el Premi Sant Jordi Carlota Freixenet i Guillem
Terribas, en representació de les més de 400 llibreries
que van participar en la iniciativa Llibreries Obertes, liderada per Òmnium Cultural, per ajudar les llibreries durant
el temps que van haver d’estar tancades, coincidint amb
Sant Jordi.
Premi Mercè Rodoreda
Lliuren el Premi Mercè Rodoreda la narradora oral participant del projecte Contes a la Presó, Mon Mas, i Oriol
Toro, membre de la companyia Vivim del Cuento, una
iniciativa que va oferir un conte durant cada dia del confinament.
Premi Carles Riba
Lliuren el Premi Carles Riba Josep Pedrals i Maria
Cabrera, representants de la iniciativa Poeta de guàrdia.
Premi Folch i Torres i premi Joaquim Ruyra
Lliuren els premis Mireia Caís Gallego, Joana Martorell
Sánchez i Urien Fernández i Galiñanes, finalistes del
premi Sambori, pel projecte de creacions culturals als
centres educatius de Catalunya.
Premi Joan B. Cendrós
El premi es visualitza a través d’un vídeo.
Premi Muriel Casals
Lliura el Premi Muriel Casals la presentadora de l’Info-K,
Laia Servera.
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Programa

Presentació de l’acte a càrrec de l’humorista Long Li Xue.
Lliurament del Premi Sant Jordi
Lliurament del Premi Mercè Rodoreda
Lliurament del Premi Carles Riba
Lliurament del Premi Folch i Torres
Lliurament del Premi Joaquim Ruyra
Discurs de Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium Cultural
Lliurament del Premi Muriel Casals
Lliurament del Premi J.R. Cendrós
Cloenda de l’acte, a càrrec de La Banda
Fi de l’acte

El lliurament de premis es combina amb actuacions
artístiques, música i vídeos humorístics que compten
amb la col·laboració de nombrosos artistes i persones
del món literari.
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Crèdits

Organització:
Òmnium Cultural
Direcció artística:
Nico&Sunset. Oriol Vila
i Raquel Salvador
Guió:
Javier Rueda i Oriol Vila
Disseny gràfic i cartell:
Òmnium Cultural
Audiovisuals ficció:
Camille Zonca
Disseny d’escenografia:
Miquel Viciana
Construcció
escenografia:
Panxo Juli
Disseny de llums:
Pere Pueyo

La Banda:
Anton Jarl (bateria)
David Pastor (trompeta)
Matías Míguez (baix)
Pol Prats (saxo)
Fer Tejero (piano)
Héctor Martín (guitarra)
Actuacions:
A.Talents
Juana Dolores Romero
CUROS
Amb la participació de:
Màrius Serra
Joan Grivé
Juliana Canet
Josep Maria Virgili
Patricia Mendoza
In extremis
Mireia Portas
Fabian Castro
Toni Guillemat
Emili Manzano
Joan Bacardí
Pezi (Greta)

Disseny de so:
Ramon Ciércoles
Implementació
audiovisual:
Martín Elena
Cap Tècnic:
Gabi Doz
Presentador:
Long Li Xue
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