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OPINIÓ

atalunya vol viure en llibertat. Des
de fa molts segles. I ara més que
mai. Aquest diumenge, 29 de juliol

del 2012, milers de catalans ho deixaran
clar assistint al concert que El Punt Avui ha
organitzat amb diversos còmplices al parc
de la Devesa de Girona.

Bloc Quilombo, Àngel Daban, Jordi To-
nietti, Santi Arisa, Xirois, Marge d’Error,
Amelie, Macedònia, Els Cremats, Electro-
toylets, Gospelians, Els Catarres, Pere Tà-
pias, Núria Feliu, Poble que Canta, Jaume
Arnella, Carles Belda, De Calaix,
Josep Tero, Biel Majoral, Miquel
Gil, Pi de la Serra, Refugi, Cani-
mas, Alfons Encinas, Terratom-
bats, Joan Dausà i Els Tipus d’In-
terès, PulpoPop, Miquel Abras,
Deskarats, Dekrèpits, The Grui-
xut’s, Brams i Kitsch actuaran so-
lidàriament sense cobrar en
aquesta festa de sis hores de can-
çons per reivindicar el dret dels
catalans a viure en llibertat.

Fa justament vint anys, el 29
de juliol del 1992, també al parc
de la Devesa, El Punt va progra-
mar un concert amb el mateix le-

C ma que el d’aquest diumenge, Catalunya
vol viure en llibertat, per denunciar l’Opera-
ció Garzón, activada en plena eclosió dels
Jocs Olímpics de Barcelona amb l’objectiu
de difuminar l’independentisme català.
Santi Arisa, Lloll Bertran, Companyia Elèc-
trica Dharma, Kitsch, Lluís Llach, Els Pets,
Marina Rossell, Sopa de Cabra, Josep Tero,
El Último de la Fila i Umpah-Pah van parti-
cipar solidàriament en aquell concert, que
va convocar més de 15.000 persones.

La imatge més difosa d’aquella nit va ser

la de Maria Montseny Rodri (Cardedeu,
1974), una noia amb una estelada alçant el
puny dret entre el públic a coll-i-be d’un
amic. Llavors la independència de Catalu-
nya semblava molt llunyana. Ara sembla
molt pròxima gràcies a actes valents com
aquell concert. La imatge d’aquesta noia té
el valor simbòlic de recordar un moment
clau de la història del país en què el poble
va trobar en la cançó el mitjà més eficaç
per lluitar pel seu somni d’alliberament.

Girona té una plaça de la Constitució
amb una escultura creada a partir
del model d’una noia que va néi-
xer el dia que es va aprovar la
Constitució espanyola vigent. Se-
ria bonic retirar aquesta escultura
d’aquest espai públic, que es po-
dria rebatejar amb el nom de plaça
de la Cançó per evocar la força de
la cançó també com a motor per
impulsar grans avenços històrics.
Seria un plaer passejar aviat, en
una Catalunya independent, per
una plaça de la Cançó amb una es-
cultura creada a partir del model
de Maria Montseny Rodri alçant el
puny en combat en un concert.
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Maria Montseny Rodri el 29 de juliol del 1992 al parc de la
Devesa de Girona. / NÚRIA SANTIAGO

l premi europeu Virgile 2012 «recom-
pensa un poeta o escriptor» reconegut

dins l’àmbit de la francofonia, l’obra del
qual «és reconeguda a Europa». Ara l’acaba
de rebre el poeta lleidatà Jaume Pont
(1947) per una antologia de la seva obra
publicada en francès i per una trajectòria
que, com deia David Castillo a El Punt
Avui, és de «mirada àmplia». «Jaume Pont
dóna prestigi a la poesia catalana, depassa
totes les fronteres i li dóna prestigi mun-

E dial», va afirmar, en l’acte d’entrega
d’aquest guardó, Àngels Santa, consellera
del Cénacle Européen Francophone, l’enti-
tat que l’atorga. El poeta lleidatà va recitar
al Festival Primavera Poètica de la Garriga
l’any passat, acompanyat de Pere Pena. La
copa de després del recital va ser d’allò més
agradable. Vam parlar de poesia, formes,
autors, tradicions, futbol (tots dos van
treure a relluir els ídols futbolístics de Po-
nent) i, com si res, Pont feia aflorar el mes-

tratge, coneixement i gruix poètic que un
premi com aquest ara admet sense reserves.
Una cosa que aquí costa bastant de fer. Di-
ria que en un cert moment vaig expressar
alguns dubtes sobre les dificultats de rela-
ció dels joves amb la generació dels 70, de
la qual és un dels grans. De fet, també re-
presenta la millor poesia catalana dels 70
cap aquí. Passada aquella nit, vaig veure
clar que aquests hipotètics dubtes eren ridí-
culs al costat d’un savi de la literatura.
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«De vegades la vida et picarà el cap amb un maó. Però no perdis la fe.»
Steve Jobs (1955-2011). Empresari nord-americà, pare d’Apple

Pere Navarro, (Primer secretari del PSC) «Catalunya està abocada a ser un país lligat d’una o altra forma a la resta d’Espanya; ara bé, de
manera justa, amb respecte i amb el seu propi autogovern.»




