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69a Nit de Santa Llúcia - Festa de les Lletres 
Catalanes 

Santa Coloma de Gramenet, 13 de desembre de 2019 

President, president Montilla, consellera, alcaldessa, resta d’autoritats, vicepresident 

d’Òmnium, senyores i senyors, amics i amigues, «una novel·la són paraules», deia 

Rodoreda. Darrere aquesta frase aparentment tan senzilla hi batega tota la força de 

la literatura, la potència de la cultura. Efectivament, són mots que expliquen relacions 

humanes, passions, sentiments, que projecten idees, reflexions, que dibuixen 

distopies, utopies, que plantegen les misèries més importants, però també les 

grandeses més humils, que dibuixen, en definitiva, mons millors. Són els mots que 

salvava Espriu.  

I això és el que ens pertoca també fer a nosaltres. Perquè, què és la política, si no la 

lluita constant, perenne, indefugible, per la cultura? Perquè la cultura ens defineix, 

ens explica com som. I encara que molts la voldrien empetitida, folklòrica, 

reduccionista, essencialista, tancada, la nostra cultura, avui, és oberta, plural, 

diversa, vital, dinàmica, innovadora, capaç de viure i beure de la història, però també 

de projectar-se internacionalment, i té futur. 

La nostra cultura avui és Jordi Savall i Rosalia, o Monzó i Ramon Llull, Pau Casals i el 

rap. La cultura, avui, la cultura catalana, és el que ens explica al món, el que explica 

el millor de nosaltres. La cultura és el principal baluard de civilitat, és la principal eina 

que tenim contra la repressió, contra l’autoritarisme, contra el feixisme. La cultura, 

per tant, és necessària perquè ens fa crítics, responsables, ciutadans, lliures. La 

cultura ajuda a construir societats molt més robustes democràticament, i per tant 

molt més proclius, molt més avesades, a defensar els drets fonamentals.  

La cultura ens ajuda a bastir els fonaments de les democràcies que somiem. I ens 

volem lliures. Volem aquesta llibertat que dibuixa la cultura. I no pararem –no 

pararem–, perquè la cultura també fa que les societats no es resignin, i nosaltres no 

ens resignarem. I no defallirem mai fins que en Jordi Cuixart sigui lliure, sigui amb 

la seva família, amb nosaltres, en les nits de Santa Llúcia que vindran. 
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Volem la llibertat dels presos i dels exiliats polítics. Però volem també la llibertat per 

poder decidir el nostre futur polític de manera pacífica i democràtica. I no pararem 

fins que ho aconseguim. Per mi, aquesta és la llibertat que somiem, la que es dibuixa 

a través d’aquesta cultura que hem anat bastint al llarg dels anys. Llibertat individual 

i llibertat col·lectiva. Llibertat com a eix vertebrador, com a eix definidor, de la nostra 

societat. Perquè som un país que estima la paraula i que, per tant, estima el diàleg 

com a mètode de resolució dels conflictes.  

Deia Espriu que «hem viscut per salvar-vos els mots». I això és el que ha fet Òmnium, 

a qui agraeixo l’esforç fet, amb circumstàncies molt dures com les actuals. No s’han 

rendit. No ens hem cansat. Gràcies, Òmnium, per la feina feta. Gràcies, també, a 

tots els guardonats, que també heu contribuït a fer de la nostra societat un lloc millor. 

Ens pertoca fer el que ens deia Espriu. Des de les institucions, per mitjà de la política, 

que és la lluita interminable perquè la cultura arribi a tothom, ens toca defensar la 

paraula, ens toca defensar la llibertat, ens toca defensar els drets fonamentals que 

avui ens volen arrabassar i que tant ens ha costat guanyar, i a Santa Coloma de 

Gramenet ho sabeu millor que ningú. 

Visca la paraula, visca la cultura i visca la llibertat! 

 


