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La Nit de la Cultura de l’Obra Cultural 
Balear fou una intensa i emotiva 

reivindicació de la llibertat per als 
presos independentistes catalans.

Per Miquel Payeras
Fotografies d’Isaac Buj

Cultura 
per la llibertat

Fou la Nit de la Cultura més reivindicativa. 
Més política, fins i tot. L’acte de lliurament 
dels Premis 31 de Desembre que anual-
ment atorga l’Obra Cultural Balear (OCB) 

es convertí el dia 28 de desembre en un clam per 
la llibertat dels dirigents independentistes catalans 
empresonats. Fou especialment emotiu l’instant 
en què Carme Forcadell lliurà el premi Gabriel 
Alomar que concedí l’entitat cultural als activistes 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 

Solidaritat amb els presos
Així que començà la vetllada, el públic assistent, 
que omplia totalment el Teatre Principal de Pal-
ma, s’aixecà dels seus seients per esclatar en crits 
de “llibertat!, llibertat!”. Jaume Mateu, president de 
l’OCB, prengué la paraula per saludar “les enti-
tats germanes del Principat (Òmnium) i del País 
Valencià (Acció Cultural) i sobretot els Jordis”, mo-
ment en què tot el públic de bell de nou esclatà 
en visques, mamballetes i crits de “llibertat!”. “Dos 
homes bons i de pau que avui fa 73 dies que estan 
encarcerats injustament i tractats com si fossin vils 
facinerosos”. Així mateix, va estendre la salutació a 
Oriol Junqueras i Joaquim Forn, els quals “també 
han estat tancats” de manera injusta i arbitrària per 
l’Estat espanyol en un intent de repressió del mo-
viment independentista. Per a Mateu, el que està 
passant a Catalunya “afecta també les nostres insti-
tucions i l’autogovern pel qual tant hem lluitat”. 

Quan tocava atorgar el premi Gabriel Alomar, 
novament el Principal s’omplí de llaços grocs, crits 
de “llibertat!” i de suport al procés independentis-
ta català. Lliurà la distinció Carme Forcadell, que 
es desplaçà a Palma a posta, i la reberen Núria 
Guillaumes, de l’Assemblea Nacional Catalana; i 
Marcel Mauri, d’Òmnium Cultural. La presidenta 
del Parlament català agraí la “valentia” de l’OCB i 
alhora feu un cant a la llibertat i a la defensa “de la 
nostra llengua i cultura catalana, una cultura per-
seguida i reprimida que cal seguir defensant”. Fou 
una constant del discurs, aquesta invitació als pre-
sents a perseverar “en la defensa” aferrissada de 
la llengua com a base de la identitat. Es referí a les 
“dificultats” que està patint el Principat: “Catalu-
nya sofreix una situació difícil, però ens en sorti-
rem i el passat dia 21 [en referència a les passades 
eleccions al Parlament] començàrem a demos-
trar-ho”.

Val a dir que Forcadell, al migdia —la Nit de la 
Cultura es va celebrar al vespre— va retre una vi-

sita de cortesia al Parlament de les Illes Balears. El 
seu president, Balti Picornell, de Podem, la rebé 
cordialment —es van fondre en una llarga abraça-
da quan la presidenta de la Cambra catalana arri-
bà a la balear— i parlaren durant mitja hora a por-
ta tancada. Amb posterioritat Picornell exercí de 
guia de Forcadell en un recorregut per tota la ins-
titució illenca, explicant-li l’origen de l’edifici —un 
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selecte club recreatiu de la noblesa i l’alta burgesia 
de Palma— i les principals característiques del 
funcionament parlamentari balear. Forcadell no 
feu moltes declaracions a la premsa, però volgué 
expressar que “és un honor” que l’Obra Cultural 
hagués pensat en ella per lliurar el premi Gabri-
el Alomar als representants de l’ANC i d’Òmnium 
perquè els entreguin als Jordis, “dues persones 
que si són a la presó és per les seves idees”. Acom-
panyà Picornell i Forcadell la representant de Més 
a la Mesa del Parlament, Joana Aina Campomar. 
Els representants del PSOE i del PP no assistiren 
a l’acte. 

Tornant a la Nit de la Cultura, quan Forcadell 
donà en mà el reconeixement de l’OCB per als 
Jordis, els qui el recolliren llegiren unes paraules 
dels empresonats, seguides per intensos aplaudi-
ments del públic assistent: “En sortir vindrem a 
donar-vos una forta abraçada”. Mauri, d’Òmnium, 
no deixà passar l’oportunitat de destacar “la situ-
ació en què estem immersos: no puc parlar amb 
llibertat perquè podria usar-se” contra els presos o 
contra ell mateix. “Estan empresonades les parau-
les, que és l’únic que tenim”. 

Els premiats
El president de l’Obra, Jaume Mateu, donà pas 
al lliurament de la resta dels Premis 31 de de-

sembre que el 2017 s’han lliurat a: setmanari El 
Iris, premi Francesc de Borja Moll; la historia-
dora Maria Barceló i Crespí rebé el Josep Maria 
Llompart; el grup Magisteri Teatre-Mag de Po-
esia recollí el premi Emili Darder; Joana Gomila 
i Sansó, el Bartomeu Rosselló-Pòrcel; els histo-
riadors Jaume Llabrés i Aina Pascual, el Barto-
meu Oliver; el llibre Somnis compartits. La iden-
titat mallorquina a debat, el Miquel dels Sants 
Oliver; i la filòloga Maria Magdalena Gelabert i 
Miró va ser distingida amb el premi Aina Moll i 
Marquès. 

Mateu, en el seu discurs final, també tingué 
paraules per encoratjar els presents en la lluita a 
favor del català a les Illes. “Hem de frenar qual-
sevol tipus de dany, greuge o espoli” a la llengua 
i cultura pròpies de Balears i, sobretot, animà a 
tothom a fer front “a la desconcertant anormali-
tat lingüística i cultural en la qual vivim instal·lats 
des de fa temps i que tant de dany ens fa com a 
país”.

Les institucions estigueren representades 
pels màxims càrrecs de Més, com Bel Busquets, 
vicepresidenta del Govern, Miquel Ensenyat, 
president del Consell, Antoni Noguera, batlle 
de Palma i, entre d’altres, Fanny Tur, consellera 
de Cultura. Balti Picornell representà el Parla-
ment. •
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Carme Forcadell, ne la Nit de 
la Cultural de l’Obra Cultural 

Balear, durant la qual lliurà el 
premi per als Jordis, en un acte 
que reivindicà la seva llibertat. 
El president de l’Obra Cultural 

Balear, Jaume Mateu, en la 
foto acompanyat de diverses 

autoritats, instà els presents a 
perseverar en la defensa de la 

llengua i cultura catalanes.
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