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Acte cívic d'homenatge a Muriel Casals

Bon vespre, 

Autoritats, família, Juntes d’Òmnium, socis i amics, 

El dissabte 22 de juny del 2013 pujàvem a la Catalunya Nord a visitar la Teresa

Rebull, exiliada republicana, cantautora de la nova cançó, vivia els darrers anys

de la seva vida des de l’anonimat, pintant a Banyuls de la Marenda. 

La Muriel, em va dir; “Anem a veure-la, que aprendrem coses”, i així ho vàrem

fer... el retrobament de dues dones d’una potència intel·lectual única, però al

mateix temps d’una sensibilitat i tendresa com crec que mai tornaré a veure.

Les dues Catalunyes que mai han deixat de ser una; i amb nom de dona, orgull

de dona, des de la modernitat i l’emoció, la passió,  la passió per la llengua, per

la cultura, per la cohesió social, pel país.

La Teresa miliciana del POUM a la Guerra civil que fa un viatge llarg fins al

PSC,  la  Muriel,  jove  professora  antifranquista  del  PSUC,  que  des  de  la

naturalitat acaba sent candidata de Junts pel Sí i una de les cares més amables

de  l’independentisme  transversal,  interclassista,  intergeneracional,  de

l’independentisme serè però combatiu... cap d’aquestes dues dones oferia cap

renuncia, elles dues s’han ben alimentat de tot allò que els ha ofert la vida. 

L’encontre fou una lliçó de cultura, d’humanitat i de tendresa.

Així és la Muriel: fer centenars de quilòmetres per ser a prop de la gent, des

dels més anònims als més reconeguts, tots per igual ¿I què és sinó això que

estem fent? Ser a prop els uns dels altres, per donar-nos confiança, per ajudar-

nos, per discutir però per saber que allò que val és la ferma convicció que per
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damunt de tot;  cal  romandre units,  com a POBLE i  com a NACIÓ “Siguem

solidaris”. 

Cal romandre units i fer el camí junts, perquè encara queda camí per fer, i tant. 

I encara no hi som. Encara no. Falta menys, cada dia falta menys. Però no hi

som. Que no es pensi ningú que una mà invisible ens durà a cap futur. Ho hem

de fer nosaltres, amb esforç i dedicació escoltant, perseverant i estimant-nos,

és la fórmula, tot això que estem fent és emoció i emocionant!

Amb la Muriel hem anat arreu dels Països Catalans, amb la Muriel hem après

història de l’economia i de la vida, la Muriel ens deia “tinguem ben present que

la nostra entitat fou fundada per empresaris que compartien la riquesa pel bé

comú, pel col·lectiu enfront de l’individu“ per una societat més prospera i més

justa, sentim-nos orgullosos de pertànyer a Òmnium i  formar part d’aquesta

societat. La Muriel defugia els estereotips, és més, els combatia i aquí sí amb

tota la vehemència del món.

“No reneguem del nostre passat, nomes així podem construir un futur millor de

tots i per tots”.

“Escoltem a tothom per igual”, ens deia “escoltem i defensem amb tota la força

del món, allò amb el que creiem” però sempre oberts a nous entrants.

Ja sabeu que a Òmnium parlem amb tanta gent com podem, per escoltar, per

conversar. Fa pocs dies ens hem vist amb un grup d’amics i amigues que ens

han volgut ajudar amb les seves idees, amb el seu afecte i el seu compromís. I

crec que va ser l’Antonio Baños que ens va dir: “És que de vegades hi ha gent

que no es creu que tot això vagi de veres”. I tenia raó. Nosaltres sí, però molta

gent que ja vindria no acaba de venir perquè encara no veu que això del país

nou vagi de veres.
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I nosaltres que diem que sí, que va de veres sabem que no n’hi ha prou de dir-

ho. S’ha de veure. S’ha de demostrar. Hem de ser tan discrets com agosarats.

Hem de ser tan prudents com valents. Hem de ser tan creatius com astuts. I

hem de ser francs. Diguem què volem sense embuts.

Amics  i  amigues fem de sentir  la  vida  amb plenitud  i  esperança,  el  nostre

principal objectiu i estimem-nos que això és molt bonic, que la independència

de Catalunya, la lluita per la República catalana que vindrà, nomes té sentit si

és per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans.

I ja sabeu què diem: el millor homenatge, la victòria! Però compte. La victòria

que volem és la de tothom. La victòria d’un país millor. Sense vencedors ni

vençuts. Un país més just. Un país més pròsper i més transparent, més culte,

més digne per tothom, sobretot pels més desafavorits. 

Com escrivia fa molt poc el president Mas i estimat amic de la Muriel ”de tots

nosaltres, la millor era Muriel Casals“. Des d’Òmnium i modestament en nom

de l’ANC i l’AMI, fem nostres aquestes paraules i us donem les gràcies. Gràcies

per totes les mostres de suport rebudes, i us ho diem modestament, perquè

sabem que la Muriel no és de ningú en particular, sinó que és de tothom una

miqueta. 

Ella no ens permetria que l’elevéssim a cap altar dels herois nacionals, ens

diria que “no fem el  pepet”,  nosaltres amb el  cor fort,  i  la veu ben alta,  us

emplacem a compartir en la lluita com ella ho va fer; amb generositat, discreció,

honradesa, felicitat, fermesa i determinació.

El millor homenatge, la victòria! Visca Catalunya Lliure!

Jordi Cuixart, President d'Òmnium Cultural


