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Presentació del llibre Pinzellades de llibertat, 

de Pere Piquer 

Barcelona, 10 d’abril de 2021 

Gràcies a tots, gràcies per la iniciativa, gràcies a l’autor de les pinzellades, en Pere 

Piquer, per haver mostrat el seu compromís, aquesta demanda de justícia i de 

llibertat que fem tots els catalans en aquest temps que ens ha tocat viure, com deia 

ara el president Puigdemont, i per haver mostrat com cadascun de nosaltres intenta 

veure què pot fer pel seu país, quina és la seva contribució. Com diu Mercè Rodoreda, 

cadascú és necessari des del seu lloc i tots hem d’empènyer. I aquest ha estat un 

sentiment col·lectiu d’aquest temps, d’aquest moment d’aquest país. I com tu amb 

les teves pinzellades, molts altres artistes, també plàstics –pensem amb Bicman, que 

fa els retrats dels represaliats amb bolígraf–, han mirat de veure què poden fer. I, 

naturalment, els poetes, que sempre hi són i ens guarden els mots i ens els cedeixen, 

també han volgut posar paraules en aquest temps d’injustícia que vivim.  

És un fet extraordinari, excepcional, que hi hagi tantíssimes onades de solidaritat que 

no s’aturen. Perquè això és el que voldrien a l’estat veí, que aquesta solidaritat 

s’acabés. Voldrien, en diuen, «cronificar» el conflicte, i parlen de «cronificar» com 

aquell que pateix una malaltia amb la qual conviu. Però nosaltres no volem estar 

malalts, perquè nosaltres som un poble sa i reclamem aquesta llibertat, que és el 

que ens ha de permetre ser plenament.  

No oblidar, no deixar ningú enrere. Per això dono moltes gràcies a la Fundació 

Enciclopèdia Catalana, al seu president, al seu director, als impulsors, a la Laura 

Cendrós, a en Bru Recolons, a tot el grup de persones que han volgut contribuir a 

l’Associació Catalana pels Drets Civils. Que s’hagi de constituir una associació 

catalana pels drets civils en ple segle XXI diu molt del moment que vivim. 

I és que, dia a dia, la repressió continua, i hem d’estar també al costat de tots els 

familiars, de totes les persones que també viuen directament les conseqüències 

d’aquell gest col·lectiu que tots vam fer l’U d’Octubre. 

Quan hem arribat aquí –ara ho comentava en Joan–, a aquesta llibreria que es diu 

Ona i que també és un símbol d’aquesta onada a favor de la cultura i la llibertat, m’ha 
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impressionat veure aquest reixat, que d’alguna manera evoca la situació de presó 

que vivim, i veure-hi al damunt, com finestres obertes, els rostres dels nostres presos 

polítics, dels nostres exiliats, dels nostres represaliats. Perquè això és el que fem tots 

i cadascun de nosaltres quan els pensem, quan els escrivim, quan els pintem, quan 

els resem, quan els tenim presents. Fem possible que aquesta llum no s’apagui i que, 

per tant, hi hagi una espurna de llibertat. 

L’altre dia érem amb la presidenta Forcadell a l’Arxiu Nacional, com han fet tants 

presos i exiliats, fent donació de les cartes, de les tones de cartes, que els presos i 

els exiliats han rebut. És un gest polític, escriure un poema compromès, fer un retrat, 

escriure una carta. Fixeu-vos-hi: gestos privats, o íntims, que alhora esdevenen 

col·lectius quan cadascú sent la necessitat d’adreçar unes paraules, de dirigir-se, de 

donar i transmetre esperança, a persones que potser no coneix personalment. 

Cal donar-los les gràcies i suport, aquest suport que vol dir que nosaltres persistim, 

que vol dir que nosaltres hi som. Ells van marcar el camí, ells van obrir aquest camí, 

però nosaltres hi som per perseverar, per aconseguir arribar a aquest final que és la 

llibertat. 

Els poetes, molts companys i amics, escriuen paraules. Els poetes sempre fan 

aquesta missió –ara ens ho recordava el president amb els versos de Salvador Espriu: 

aconsegueixen amb cadascuna de les seves paraules transmetre el que potser no 

tindríem manera de dir, com les pinzellades, el retrat, que com a gènere el que 

intenta és descriure, però alhora buscar aquesta profunditat del retrat de l’ànima, 

capturar els rostres de les persones, exhibir-los, recordar-los, tenir-los presents.  

És un memorial. En realitat, aquest llibre forma part d’aquest memorial que entre 

tots anem teixint i que no s’aturarà fins que ja no calgui posar paraules que trenquin 

aquests murs de la llibertat. Un memorial que continuarà –i aquest és un missatge 

que donem–, perquè aquesta setmana han estat privades de llibertat, d’un dret que 

tenen tots els presos, que no és cap privilegi, com és el tercer grau, la presidenta 

Forcadell i la consellera Bassa, i amb anterioritat n’han estat privats els nostres 

presos polítics a Lledoners. I aquesta setmana hem vist també el que ha passat amb 

Joan Josep Nuet.  

A l’Estat espanyol tant li fa que et penedeixis com que no et penedeixis. Perquè els 

nostres presos polítics accepten els fets, els han acceptat, en paguen la pena, i en 

canvi se’ls demana que se’n penedeixin, i es veu que no se n’han penedit prou. Doncs 
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que sàpiguen que no ens en penedim. No ens penedirem mai de l’U d’Octubre, 

perquè, com diu aquest poema emocionant que ara ens ha llegit en Josep Fornés, l’U 

d’Octubre vam guanyar, vam guanyar tots, i no pararem fins a poder fer vigent el 

que aquella jornada va encetar. 

Ells en paguen un preu molt alt, altíssim, un preu inhumà. Ells i les seves famílies, 

les famílies de tots els presos i de tots els exiliats. 

I, per això, entre aquestes paraules que s’han posat en el llibre havia marcat un 

parell de poemes. El poema de l’Eduard Casas es titula «Vencerem el Minotaure», i 

comença parlant del llast de les paraules, de com ens pesa aquest temps que vivim, 

perquè ens volen humiliats, ens volen avergonyits, i nosaltres persistim, i ells són el 

nostre exemple. El poema parla de com el nostre gest és un gest fràgil, però poderós. 

L’Eduard Casas diu: «I malgrat tot, alcem llibres, / escrivim cançons, / i ens 

empeltem de cultura, / mostrem allò que som...» I allò que volem continuar sent. És 

a dir, malgrat tot, malgrat el dolor, la cultura; com deia en Joan, que ha dit: «Hem 

gaudit, fent aquest llibre», en el sentit que han contribuït a lluitar contra la injustícia 

i també a deixar-ne constància per al demà. Totes les paraules dites, totes les 

pintures fetes, totes les notes, les cançons, que parlen de llibertat ens hi acosten una 

mica més. I acaba el poema, l’Eduard, dient: «Tanquem els punys / prement l’aire 

que respirem, / i esperem el crit de Teseu / que ens meni / al laberint del Minotaure, 

/ on –ara sí– / vencerà la civilització / per damunt de la barbàrie. / Per això ens 

mantenim drets.» 

Crec que és una manera de mostrar aquesta perseverança nostra. La gent, molta  

gran, que surt a les nostres places i els nostres carrers dia a dia, plogui, nevi o faci 

sol, que hi és sempre, diu: «Què puc fer, jo, amb el meu gest?» Doncs aquesta 

perseverança, aquest fet de ser-hi, ja és no resignar-nos al fet que la repressió ens 

guanyi, ja és mantenir-nos lliures i tossudament alçats. Ho necessitem 

individualment i ho necessitem com a poble.  

I per això acabaria les meves paraules amb tot l’agraïment als qui heu fet possible 

aquesta contribució i expressant la voluntat que aquest llibre arribi a totes les cases, 

perquè voldrà dir que es recolliran molts diners que ajudaran l’Associació Catalana 

pels Drets Civils, i el desig que, finalment, conjuntament, aconseguim la llibertat, que 

és pintada de groc, que mai no hem vist tant de groc reclamant-la.  
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I acabo també amb el poema de l’Enric Casasses, també Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes, que es titula «Hem de sortir»: «Hem de sortir / de la presó / per no morir 

/ que la raó / no rebi més / cops de bastó / que la llei és / que autoritat / en té només 

/ la veritat / i lo que vol / és llibertat / emprendre el vol / fora del mur / i veure el 

sol / sense altre fur / ni manament / i si se’n surt / la gent i el vent / podrem campar 

/ tranquil·lament / i respirar». 

Això és el que ens cal, poder respirar, i només ho podrem fer quan hi siguem tots i 

puguem fer-ho amb pau i llibertat. 

Moltes gràcies. 

 


