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“El Premi d’Honor ens relliga passat, present i futur. Perquè la           
cultura és l’instrument principal per pensar i sentir”.  
Així acabava el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el         
discurs de l’acte de lliurament del Premi d’Honor de fa un any.            
És a ell a qui li correspondria ser ara mateix aquí, tancant            
aquest acte i lliurant el guardó, com han fet sempre des de fa             
50 anys els presidents de l’entitat. Jo provaré de ser la seva            
veu, i els seus ulls. Però enmig de tanta injustícia, o           
precisament a causa d’ella, no volem renunciar a fer-lo present.          
Ni a gastar fins l’últim bri de la nostra veu en reclamar, en exigir              
el seu alliberament i el de tots els presos polítics i exiliats.  
 
Molt honorable president Torra,  
Molt honorable president Torrent,  
Molt honorable president Montilla,  
honorables conselleres i consellers dels governs de Catalunya i         
les Illes Balears 
tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona 
autoritats,  
president Porta, presidents de les juntes territorials, socis i         
sòcies 
amics i amigues d’arreu dels Països Catalans, 
i avui la salutació més tendra a les famílies de presos i exiliats             
i, especialment, als pares d’en Jordi Cuixart, a les seves          
germanes i familiars i a la Txell.  
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És un honor immens per a Òmnium Cultural atorgar la més alta            
distinció de les lletres catalanes a l’escriptor Quim Monzó. Han          
passat 50 anys des que Maria Aurèlia Capmany posés nom a           
un guardó que va néixer a proposta de Josep Benet i que, al             
llarg d’aquestes cinc dècades, ha distingit homes i dones,         
massa poques dones, per la seva trajectòria intel·lectual,        
científica o literària, en l’àmbit de les lletres catalanes.  
 
Naixia aquest reconeixement just quan l’entitat recuperava la        
seva acció pública, després que durant 4 anys, de 1963 a           
1967, les autoritats franquistes haguessin suspès les activitats        
d’Òmnium, passant a la clandestinitat. Però com vostès saben,         
ni el franquisme va poder amb nosaltres.  
No els agradava Òmnium. No els agradem. Perquè sabien, ja          
aleshores, perquè saben, encara ara, que la cultura i l’educació          
són els fonaments del pensament crític que fa lliures les          
persones i els protegeix de l’odi i la intolerància. Però el que            
potser ignoren és que ni els embargaments, ni els escorcolls          
intimidatoris, ni les vexacions no ens faran renunciar mai a la           
nostra voluntat de servei a la ciutadania d’aquest país.  
 
En aquests 50 anys, el Premi d’Honor ha sabut mostrar la           
riquesa i diversitat d’un país a través dels seus mestres. A           
Calders, Espriu, Estellés, Fuster, Rodoreda o Abelló s’hi uneix,         
des d’avui, Monzó.  
 
Un guardó que no reconeix només l’obra literària sinó sobretot          
una actitud ètica. D’aquí rau el seu valor: el Premi d’Honor és,            
també, una brúixola moral del país. I en moments convulsos,          
aquestes brúixoles esdevenen far.  
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“Estem certament en un moment complicat, i per això no és el            
moment del desconcert, sinó de la concertació; no és el          
moment del desànim, sinó de la reafirmació; no és el moment           
de la dispersió, sinó de construir la més forta cohesió social”.           
Manllevo unes paraules d’un dels fars més lluminosos que ha          
tingut Òmnium i el país, la Muriel Casals. Era just aquí, l’any            
2010, pocs dies abans de la sentència que liquidava l’Estatut          
quan pronunciava unes paraules que han guiat, i encara guien,          
el rumb d’una entitat que ha fet del projecte de país inclusiu,            
just, culte i lliure la seva raó de ser.  
 
Perquè davant d’un estat que té com a únic projecte per a            
Catalunya la fractura social i civil, no podem més que seguir           
avançant en el vell anhel de ser un sol poble.  
 
Des d’aquí, o des d’una cel·la fosca que desborda esperança,          
a Soto del Real, seguim construint el futur compartit que tants           
han imaginat. Perquè el nostre mai ha estat un projecte de           
bàndols, orígens o fronteres. Ni de porres o presons. I          
tanmateix ara, que ens empresonen les idees, clamem amb         
més força que mai que no cedirem al xantatge venjatiu dels qui            
ens volen dividits. Ni renunciarem a compartir amb tothom la          
República que anhelem.  
Perquè ha estat així, compartint i confrontant projectes, des del          
respecte i la generositat, que ha avançat un país que no vol            
renunciar a res ni pot prescindir de ningú.  
 
Som els qui avancem amb grans consensos, els qui estimem la           
diferència i en fem bandera sabedors que el fet migratori és a            
l’ADN de la nostra identitat; som els qui, perquè estimem el           
castellà i totes les llengües, defensem a ultrança el català;  
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els qui abracem la democràcia i els drets civils perquè demà           
pots ser tu la víctima de la repressió ferotge d’un estat venjatiu.  
 
Som el fruit de tantes lluites compartides, els néts dels qui no            
van cedir davant la por en el país que mai s’arronsa. El país             
que sempre reneix. El país de l’1 d’octubre. Un país que, per            
sobre de tot, clama diàleg, justícia i llibertat. I que no tornarà a             
ser normal fins que presos i exiliats tornin a casa; fins que els             
que van permetre la violència del primer d’octubre i el 155           
demanin perdó; fins que s’aturi la persecució d’idees; fins que          
es reconegui que som un poble de pau, que no es rebel·la si             
això implica violència, però sí que es revolta i exigeix poder           
acomplir el seu dret inalienable a l’autodeterminació.  
 
Deia Goytisolo, un dels nostres poetes que just avui fa un any            
que ens va deixar,  
la libertad hay que inventarla siempre 
la libertad puede ser del esclavo y fallarle al señor 
la libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles 
 
Una llibertat que no existia, com ens diria Pedrolo, però que           
vam decidir prendre’ns-la.  
 
I és en aquests temps que alguns voldrien de foscor absoluta           
que reivindiquem la cultura com a eina de transformació social.          
Perquè la cultura és transgressió, a voltes resistència i sempre          
llibertat. És el fil que cus un imaginari compartit de país que            
enforteix el sentiment de pertinença col·lectiva.  
 
I és des d’aquí, precisament des del que som i sentim, que            
reivindiquem un ‘nosaltres’ que és el fruit d’una cultura         
mestissa.  
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Dels qui cantem amb Mishima i Estopa o amb en Raimon i en             
Serrat; ens emocionem amb la Carulla i en Pou i amb els            
versos de Marsé, Pessarodona i Gil de Biedma; i creixem          
rellegint la Roig, en Vázquez Montalbán, la Najat el Hachmi o           
en Candel. Perquè només ens val un “nosaltres” si aquest          
hi inclou a tothom.  
 
Des d’Òmnium, en uns moments d’intensa repressió i com a          
resposta a aquesta repressió, i envoltats dels gairebé 120.000         
socis, seguim treballant per una cultura oberta, dinàmica i         
arrelada. Que és canviant i plural, com ho és un país que s’ha             
forjat amb tantes aportacions. 
 
Una cultura amb accents diversos d’arreu dels Països Catalans         
i amb vocació universal, amb una literatura immensa traduïda         
a 48 llengües que s’exhibeix orgullosa pel món.  
 
Per això avui celebrem la cultura i la literatura, que vol dir            
celebrar la vida. Perquè el premi d’honor de les lletres          
catalanes a en Quim Monzó és aquest crit al món per deixar            
clar que existim. Aquest alè que mai s’acaba.  
 
L’obra d’en Monzó, tan local, tan internacional, traduïda a 26          
llengües, ens obre portes en un món que no sempre ens           
espera. I internacionalitza una literatura que es veu plural,         
irònica i moderna. Existim en tant que Rodoreda, Pla, Cabré o           
Monzó han creat. I és en la seva obra que ens reconeixem com             
a col·lectivitat.  
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Diu Martí Domínguez que llegir Monzó és com prendre         
vitamines. Per això en aquests anys de tant desgast i intensitat,           
ens cal més Monzó que mai. Un obrer de la llengua que, contra             
inèrcies globalitzadores i polítiques incultes d’Estat, ha       
contribuït a fer del català un idioma ‘apte per a totes les            
manifestacions literàries i oficials’, com reclamava el mestre        
Fabra. Monzó, cronista de la ciutat i del país, forma part de            
l’educació sentimental de tantes generacions que han crescut        
amb la seva prosa irreverent i precisa.  
 
Fa uns dies, el poeta Màrius Sempere ens deixava. Però          
encara ressonen els seus versos:  
“Sé que les coses no s'acaben  ni comencen: s'entrecreuen.  
Sí, ja sé que viure és provar-ho infinites vegades”.  
Viure és provar-ho infinites vegades. Quin savi consell. Vivim i          
provem. A vegades la prova té èxit, a vegades deixem reptes           
pendents. I és sobre aquest viure i provar, sobre un fet tan            
quotidià com ho és aprendre i equivocar-se, que ens parla          
l’obra d’en Monzó. El nostre autor contemporani més universal.  
 
Viure i provar-ho, viure i provar-ho… Doncs provem-ho, 
provem-ho i provem-ho. Perquè per vèncer cal anar-hi, 
anar-hi i anar-hi. I perquè, per sobre de tot, l’únic que 
reclamem és viure com ens plagui en un país de tothom i per a 
tothom, que per això ja hem començat a guanyar-nos la 
llibertat.  
 
Amb tota l’esperança al puny i amb en Jordi Cuixart i tants 
d’altres al cor cridem Visca la cultura, visca la llibertat i visca 
Catalunya 
 


