
quest diumenge farà exac-
tament un any, més d’un

milió de persones –un milió i
mig, segons l’organització– van
sortir al carrer per cridar: «Som
una nació. Nosaltres decidim».
Va ser la manifestació sobiranis-
ta més nombrosa de la història

A
RAQUEL FONT

L’entitat, amb 25.000 socis,
celebrarà aquest mig segle de
«Llengua, cultura, país» en un
acte a l’Auditori en què
homenatjarà els fundadors

de Catalunya, un èxit que es va
aconseguir gràcies al poder de
convocatòria d’Òmnium Cultu-
ral, impulsors de la marxa, i grà-
cies també a la seva voluntat
d’aplegar diferents sectors de la
societat catalana: més de 1.500
entitats, institucions, partits po-
lítics de diversos colors, sindicats

Capçalera de la manifestació del 10-J amb la pancarta d’Òmnium Cultural. / ORIOL CAMPUZANO / ACN
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i patronal... tots ells amb visions
diferents sobre l’autogovern pe-
rò amb un sentiment compartit
d’esgotament i d’indignació.

La gota que va fer vessar el vas i
que va motivar l’ocupació massi-
va del passeig de Gràcia i de la
Gran Via de Barcelona va ser la
resolució del Tribunal Constitu-

cional en referència al recurs
d’inconstitucionalitat sobre el
nou Estatut de Catalunya que le-
gítimament i democràticament
havia aprovat el Parlament el 30
de setembre de 2005. Un Estatut
que també van aprovar el Con-
grés de Diputats i el Senat, i que
finalment els ciutadans de Cata-

lunya van ratificar, en referèn-
dum, el juny del 2006.

Tanmateix, després de quatre
anys de deliberacions, el Tribu-
nal Constitucional es va acabar
pronunciant sobre el recurs in-
terposat pel Partit Popular i va
declarar inconstitucionals 14 ar-
ticles i en va reinterpretar 27

El 10-J, una
tarda
històrica
Just un any després de la
manifestació del 10-J en
contra de la sentència del
Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut, sens dubte
una de les grans fites de la
seva història, Òmnium
Cultural celebra 50 anys
de la seva creació.
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més. La sentència es va rebre des
d’aquí com un atac a la sobirania
del poble català i a la democràcia.

El 10 de juliol del 2010, més
d’un milió de catalans es van
unir per reclamar públicament
«el nostre dret a decidir com a po-
ble» tal com deia el manifest que
van llegir al final del recorregut
els actors Lluís Soler i Txe Arana.
Som una nació, nosaltres decidim,
aquest va ser lema acordat des
d’un principi però que a última
hora va generar divergèn-
cies entre els partits po-
lítics, especialment
perquè el llavors
president de la Ge-
neralitat, José
Montilla, volia en-
capçalar la manifes-
tació darrere una se-
nyera i no darrere una
pancarta. I així ho va fer, acom-
panyat de diversos màxims re-
presentants de Catalunya: els ex-
presidents de la Generalitat Pas-
qual Maragall i Jordi Pujol, i els
expresidents del Parlament Er-
nest Benach, Joan Rigol i Heri-
bert Barrera, a més de tots els par-
tits polítics catalans, excepte el
PP i Ciutadans.

Aquest diumenge farà un any
d’aquella tarda històrica i
d’aquella espectacular mostra de

civisme i de compromís ciutadà,
just quan Òmnium Cultural
commemora els 50 anys de la se-
va creació, l’11 de juliol del 1961.
Per celebrar aquest mig segle
d’història i de Llengua, cultura,
país, dilluns mateix es farà un ac-
te a l’Auditori de Barcelona en
què s’homenatjarà els fundadors
de l’entitat. «Volem recordar que
cinc empresaris catalans el 1961
van posar una part dels seus di-
ners i la seva seguretat per defen-

sar la llengua i la cultura
catalanes. Van atrevir-

se a pensar que
aquest país tenia
futur i que hi havia
d’haver gent pre-

parada per afrontar
aquest futur com a

catalans», explica l’ac-
tual presidenta d’Òmni-

um Cultural, Muriel Casals.

Orígens
Òmnium Cultural va néixer en
ple franquisme, en un moment
en què la llengua i la cultura cata-
lanes eren perseguides. Lluís Ca-
rulla, Joan Baptista Cendrós, Fè-
lix Millet, Joan Vallvé i Pau Riera
van fundar l’entitat amb l’objec-
tiu de protegir-les i promocio-
nar-les. Al llarg de la seva primera
etapa, fins al 1963 en què va ser

L’actor Joel Joan va llegir el manifest de la Festa de la Llibertat al
passeig Lluís Companys el 2004. / FRANCESC MELCION

Un camí segur de la defensa del català

EXPRESIDENT DE LA
GENERALITAT

Fa molts anys que me’n vaig fer
soci i la raó de fer-me’n no va
ser diferent que la de la majoria
de ciutadans patriotes que en
aquells temps del tardofranquis-
me vèiem coartades les possibi-
litats d’expressió lingüística i
cultural. Més que socis passius
ens sentíem militants d’una cau-
sa en la defensa del país.

Martí Boada
GEÒGRAF I NATURALISTA

Jordi Pujol

Me’n vaig fer soci l’any 1963.
De fet, va ser una de les nove-
tats positives que em vaig trobar
en sortir de la presó. El país re-
accionava: la Nova Cançó i en
Raimon, Cavall Fort, iniciatives
econòmiques, Serra d’Or, noves
editorials... I Òmnium, que ha
seguit fent bona feina fins avui.

DOSSIER MIG SEGLE D'ÒMNIUM
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declarada il·legal, l’entitat es va
dedicar sobretot al mecenatge,
acollint diverses entitats, entre
les quals hi havia l’Institut d’Es-
tudis Catalans, a la seva seu, si-
tuada al Palau Dalmases, al nú-
mero 20 del carrer Montcada de
Barcelona. Actualment la seu na-
cional es troba al carrer Diputa-
ció, on es van traslladar el 2005.

Sense llibertat
Del 1963 al 1967 Òmnium Cul-
tural va estar clausurada però en
comptes de claudicar i desaparèi-
xer, l’entitat va aconseguir conti-
nuar funcionant en la clandesti-
nitat. La dictadura no va poder
evitar que es mantinguessin la
concessió de premis literaris ni
fer que s’aturessin les classes de
català, a través de la Delegació
d’Ensenyament de Català
(DEC), creada el 1969, que agru-

pava mestres de català i promo-
via l’ensenyament de la llengua.

Un cop tornada a legalitzar
Òmnium va experimentar un
gran creixement en molts sen-
tits. Es va celebrar l’Any Fabra, es
van instaurar el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes i el premi
Prudenci Bertrana, la festa de
Santa Llúcia va passar a ser itine-
rant i es va crear la primera dele-
gació territorial a Terrassa. Des-
prés en van venir moltes altres:
Granollers, Igualada, Mataró...
fins a les 27 que té actualment,
incloses Perpinyà i l’Alguer.

Malgrat tot a principis dels se-
tanta la manca de llibertat enca-
ra era ben palpable i en alguna
ocasió es van haver de suspendre
el sopar dels premis de Santa Llú-
cia així com la Festa de Maig, per-
què el règim no va autoritzar ni
que hi actués Raimon ni que se

Cada 11 de Setembre Òmnium Cultural i altres entitats de la
societat civil organitzen la Festa per la Llibertat, un conjunt
d’actes que se celebren arreu dels Països Catalans i que prete-
nen convertir la Diada en una jornada cívica i d’afirmació nacio-
nal. Al darrere de totes les activitats, doncs, hi ha la voluntat
d'expressar el desig de llibertat d'un poble, perduda fa 300
anys. La festa acaba sempre amb un concert multitudinari al
passeig Lluís Companys de Barcelona, en el qual han actuat, al
llarg d’onze edicions, grups com Els Pets, Miquel Gil, Els Amics
de les Arts, Antònia Font, Feliu Ventura, Obrint Pas, Elèctrica
Dharma, La Troba Kung-Fu...

Festa per la Llibertat

Va ser durant la presidència de
Jordi Porta que em va semblar
que Òmnium prenia un camí in-
teressant. És una institució de
prestigi que amb el seu eslògan
de Llengua, cultura, país segura-
ment és l’associació que té més
capacitat de convocatòria i d’es-
tímul per la cultura catalana i
pel catalanisme en general.

ACTRIU

Als anys 70, quan me’n vaig fer
sòcia, per a mi Òmnium eren els
únics que lluitaven per la llen-
gua, que jo sabés. En fer-me’n
sòcia, a més, col·laborava per-
què l’entitat pogués fer determi-
nades accions. Era un camí se-
gur de defensa del català.

J.M. Terricabras Montserrat
CarullaFILÒSOF

Òmnium al territori

25.00025.000 socis

2727 seus

5.0005.000 seguidors a Twiter (@omnium)

1.9001.900 amics a Facebook

(www.facebook.com/omniumcultural) + 5.000 al 
perfil de Muriel Casals (presidenta Òmnium Cultural)

Programa Quedem. Més de 28.00028.000 persones hi 
han participat des de la seva creació el 2006.

6a edició del Voluntariat per la Llengua
amb 150150 parelles lingüístiques

m)

LES
XIFRES

la Seu d’Urgell

Puigcerdà

Figueres

Perpinyà

Girona

Santa Coloma
de Farners i Lloret

Olot

Palma*

Vic

Granollers
Mataró

Sabadell

Badalona

Berga
Solsona

Manresa Terrassa
Igualada

Sant Cugat del Vallès

Vilafranca del Penedès

Reus
Tarragona

Tortosa

València*

Lleida

BARCELONA

l’Hospitalet del
Llobregat

Sant Boi del
Llobregat

l’Alguer

* Entitats germanes: 
València (Acció Cultural del País Valencià) i Palma (Obra Cultural Balear)
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celebrés al Palau de la Música Ca-
talana ni al Palau Blaugrana.

Va ser també en aquests mo-
ments de dificultats que es va
portar a terme un ambiciós pro-
grama de captació de socis que va
rebre un gran impuls gràcies al
cartell que va fer Joan Miró al
1974, del qual se’n van fer 5.000
reproduccions. I és que des del
principi la incorporació de nous
socis es va considerar prioritària.
Al cap d’un any de la seva creació
ja en tenia 279 i dos anys més
tard, 554. A finals de la dècada
dels setanta ja eren més de
20.000, i actualment s’ha sobre-
passat la xifra de 25.000 socis.

Democràcia
Mort el dictador, a poc a poc es
van anar recuperant les lliber-
tats. Eren nous temps que per-
metien actuacions fins feia poc
impensables. Va ser en aquest
nou context que es van restablir
les institucions. Al 1980 es van
celebrar les primeres eleccions
autonòmiques i Jordi Pujol es va
convertir en el 126è president de
la Generalitat. Aquell mateix
any, Pujol, que era soci d’Òm-
nium des del 1963, va assistir a la
nit literària de Santa Llúcia com a
màxim representant de Catalu-
nya on va donar les gràcies a l’en-
titat per la feina feta i va encorat-
jar-los a continuar amb el suport
de la societat catalana, un reco-

neixement de la tasca d’Òm-
nium, que quatre anys després li
valdria la Creu de Sant Jordi.

A partir d’aquell moment, i es-
pecialment durant la presidèn-
cia de Josep Millàs, Òmnium va
anar guanyant presència públi-
ca, engegant campanyes com la
de Freedom for Catalonia amb
motiu de la celebració dels Jocs

Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes
Creat el 1969, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes s’ator-
ga cada any a algú que a través de la seva obra literària o cientí-
fica, escrita en català, hagi contribuït a la vida cultural dels Pa-
ïsos Catalans. El jurat el formen nou membres de la Junta Con-
sultiva d’Òmnium Cultural, representants del món cultural del
nostre país. Albert Manent, filòleg, historiador i escriptor, ha es-
tat el guardonat de la darrera edició del premi, la 43a. Altres
premiats són: els escriptors Jaume Cabré, Baltasar Porcel, Teresa
Pàmies, Josep Maria Espinàs, el lingüista Joan Solà, el poeta Jo-
sep Palau i Fabre...

Albert Manent va ser el guanyador del 43è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. / ANDREU PUIG

Una veu crítica i valenta

ESCRIPTOR

Fer-me sòcia d’Òmnium va ser
durant molts anys un d’aquells
temes pendents i fa un any va
arribar el desencadenant: la sen-
tència de l’Estatut i l’habilitat
amb què Òmnium va aconse-
guir liderar la mobilització del
10 de juliol, amb el clima crispat
i enrarit que regnava i amb el
seguiment de tanta gent.

Agnès Marquès
PERIODISTA

Jaume Cabré

En sóc soci des de l’era Jordi
Porta, quan vaig veure la reno-
vació i la trempera que portava
aquesta gent, eficaç i que feia
coses pel país ben fetes. Fer-te’n
soci és aportar-hi un granet de
sorra. Òmnium sempre està pre-
sent amb una veu crítica, valen-
ta i sobretot independent del
poder econòmic i polític.

DOSSIER MIG SEGLE D'ÒMNIUM
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Olímpics a Barcelona, el 1992, o
Catalans sense Fronteres, que a
través d’un treball continu amb
entitats de la Catalunya Nord i
del Principat té l’objectiu de di-
vulgar i donar a conèixer entre la
població general un fet històric:
el Tractat dels Pirineus que fa 350
anys va segellar el final d’una
guerra partint el territori dels ca-

talans entre dos estats: Espanya i
França, un fet que va suposar una
repressió cultural i lingüística.

Projectes
Amb aquesta mena de campa-
nyes Òmnium promou la projec-
ció de la identitat nacional de
Catalunya i els Països Catalans,
però també ho fa amb projectes

Està considerada la vetllada literària més important en llengua
catalana perquè la Nit de Santa Llúcia es donen alguns dels pre-
mis més prestigiosos i populars, com el Sant Jordi de novel·la, el
Carles Riba de poesia i el Mercè Rodoreda de contes i narra-
cions, entre d’altres. La Festa de les Lletres Catalanes és itine-
rant i també es compon d’un seguit d’activitats literàries a la
ciutat que l’acull. Entre els premiats del Sant Jordi hi ha Xavier
Bosch, Carme Riera, David Castillo, Montserrat Roig, Avel·lí Ar-
tís-Gener... i del Carles Riba, Sebastià Alzamora, Joan Margarit,
Miquel de Palol, Maria Mercè Marçal, Blai Bonet...

Nit de Sant Llúcia - Festa de les
Lletres Catalanes

Examen de professors de català (1969) i a la dreta Bibliobús de la campanya Cultura en Ruta (1970). / ÒMNIUM CULTURAL / BARCELÓ

Mònica Sabata
PSICÒLOGA I ACTIVISTA

No fa ni un any que en sóc sòcia
i era una cosa pendent. Òmni-
um és de les entitats que fa
molts anys, i amb funcions molt
diferents, treballen pel país, per
la defensa de la cultura i de la
llengua. I encara ara, per bé que
la llengua i la cultura estan mi-
llor que fa 50 anys, és necessari
fer aquesta defensa.

J.M. Álvarez
SECRETARI GENERAL UGT

Me’n vaig fer soci pels voltants
de la manifestació del 10-J per-
què crec que Òmnium juga i ju-
garà un paper molt important
en dos sentits: d’una banda, la
unitat civil del poble català, per-
què és un element de cohesió i
integració, i de l’altra, la memò-
ria col·lectiva del que som i cap
a on hem d’anar.
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