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a ventada que ahir escombrava el
pati dels Tarongers, a les portes

del saló Daurat on es reuneix el con-
sell executiu, dibuixava tota una metà-
fora de la dinàmica implacable que
domina la política catalana. Fa més de
cinquanta anys, Raimon va crear una
imatge aclaparadora amb la mateixa
música de fons. Al vent. “El cor al vent,
les mans al vent, els ulls al vent, al
vent del món”, cantava.

En canvi, el bram del vent polític
que fa mesos que agita el país sembla
que no aconsegueix capgirar una es-
tratègia massa llastrada pels partits.
Les mobilitzacions del carrer dema-
nen accions concretes. Però les res-
postes no arriben.

El procés per convocar unes elec-
cions plebiscitàries que semblava que
s’havia de posar en marxa en qüestió
de dies potser no es farà ni en dies ni
en setmanes, segons va explicar ahir
el conseller Homs. O era un toc
d’atenció als interlocutors? Un avís a
navegants despistats... Homs va re-
cordar que la intenció del president no
és avançar les eleccions, que toquen
el 2016, sinó fer possible a través
d’unes plebiscitàries la consulta sobre
el futur de Catalunya.

Rajoy enfundat en la seva guayabe-
ra blanca pot respirar des de Mèxic
una mica més tranquil. Potser al final,
els catalans –“en algun lloc d’Espa-
nya”– no el decebran i es neutralitza-
ran a ells mateixos. Hi ha tradicions
que mai fallen.

La ventada política brama per tot
Catalunya, però a les seus dels partits
porta els seus propis ritmes. No obs-
tant això, l’horitzó que al carrer se
sent a tocar de dits és massa ambi-
ciós –i massa real– per aturar-ho no-
més per un no acord als despatxos.
No s’aturarà. Amenaça, fins i tot, de
xuclar la política catalana en un forat
negre encara més incert que el ter-
reny desconegut per on ara mateix
passeja. Els partits en són conscients i
hauran d’actuar en conseqüència
com fa un any quan van pactar, contra
pronòstic, la data i la pregunta per la
consulta. “Tots plens de nit, buscant la
llum, buscant la pau, buscant a déu, al
vent del món.”
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l proper 22 de de-
sembre celebra-
rem la 64a Nit de
Santa Llúcia, la

Festa de les Lletres Cata-
lanes, per primera vegada
en un teatre tan emblemà-
tic com el Liceu de Barce-
lona. A les portes de tan-
car un 2014 molt especial,
també celebrem que fa
cinquanta anys que Joan
B. Cendrós, un dels funda-
dors d’Òmnium, va rellan-
çar l’editorial Proa. Una
feliç coincidència que ens
recorda que, malgrat les
dificultats, la normalitza-
ció de la vida cultural cata-
lana fa camí.

LA FESTA DE SANTA LLÚCIA
celebra la literatura, en les
seves diverses manifesta-
cions: novel·la, conte, nar-
ració juvenil, poesia i, una
novetat d’aquesta edició,
teatre. Efectivament,
amb el primer premi Fre-
deric Roda de textos tea-
trals homenatjarem una
de les persones a qui més
devem en aquest àmbit i
iniciarem el reconeixe-
ment als nous autors de
l’escena teatral. Un exem-
ple més que projecta la mi-
llor tradició literària cap
al futur.

ÉS BO RECORDAR que la Nit de Santa Llú-
cia va néixer abans que Òmnium; la va
iniciar el 1951 l’editor Josep M. Cruzet.
Aleshores una “festa de les lletres cata-
lanes” havia de celebrar-se clandestina-
ment; fer i celebrar la literatura era una
activitat de resistència. Hem d’agrair
profundament la tasca dels catalans
que van viure “per salvar-nos els mots”.
Celebrar la literatura és una de les tas-
ques que Òmnium ha fet i segueix fent,
tal com correspon a una entitat que té
per lema Llengua, cultura i país.

ENS AGRADA REMARCAR EL SIGNIFICAT cul-
tural de la nostra associació, precisa-
ment en un moment en què se’ns co-
neix i reconeix per la implicació en el
procés col·lectiu de construcció del fu-
tur polític de Catalunya. Tal com ho vo-
len els nostres socis, així ens correspon
si volem ser coherents amb l’esperit
dels nostres fundadors, aquells qui van

E

crear Òmnium l’any 1961 per defensar
la llengua i la cultura catalanes de l’in-
tent del feixisme de marginar-les mini-
mitzant qualsevol expressió de la seva
vitalitat.

ÉS PER AIXÒ QUE ENS TROBEU al costat de
les iniciatives que des de la societat civil
i des de les instàncies polítiques es mo-
uen avui amb la ferma intenció d’acon-
seguir la independència política. Ho

fem conscients que no-
més amb un estat propi
es podrà desenvolupar
plenament la creativi-
tat, literària i de tot or-
dre, que sortosament
existeix al nostre país.
Ja no es tracta de resistir
als embats de la dictadu-
ra, ara treballem per
construir el futur; un fu-
tur en què la nostra cul-
tura podrà conviure sen-
se traves amb la resta de
cultures.

PRECISAMENT, LA INSPIRA-
CIÓ cultural d’una part
important de la nostra
actuació dóna caràcter i
complementa la nostra
acció d’agitació cívica. El
fet d’anomenar-nos Òm-
nium Cultural i de com-
portar-nos d’acord amb
aquest nom permet unes
col·laboracions que ser-
veixen tant per estimu-
lar el creixement cultu-
ral com per eixamplar la
majoria de ciutadans
que desitgen poder viure
com a catalans. Insistim
que aquesta voluntat de
ser tal com som exigeix
avui el pas polític de la
independència.

I NO SOM PAS ELS ÚNICS!

L’octubre passat vam ser al costat dels
500 autors catalans que van signar un
manifest a favor de la independència,
que van afirmar: “Volem deixar dit que
donem suport al vot afirmatiu, a favor
de la independència. Perquè estem con-
vençuts que amb un estat propi tin-
drem l’oportunitat de fer-ho molt mi-
llor. Volem viure fora del bucle avorrit
de l’autonomia resignada i plorami-
ques. Serà millor si tots plegats escri-
vim com ens plagui la pàgina en blanc
que tenim dret a encetar.”

AVUI, MALAURADAMENT, quan encara pa-
tim atacs impropis d’una democràcia
de qualitat per part d’un estat impropi,
la Festa de les Lletres Catalanes és una
vetllada cultural en què celebrem els
nostres escriptors, ben conscients que
la millor manera de fer-ho consisteix a
llegir-los. Volem ser uns ciutadans cul-
tes, sobretot ara que som ben a prop
d’accedir al “ple domini de la terra”.

Voluntat de futur
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