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Marcel Mauri i Jordi Cuixart, el juliol del 2020 davant la seu d’Òmnium, on es va organitzar un acte de rebuda quan el president va assolir el tercer grau penitenciari ■ ORIOL DURAN

Cuixart fa un pas al costat i
deixarà de presidir Òmnium
a Reitera que calen “nous lideratges”, amb el missatge que l’entitat “intenta predicar sempre amb
l’exemple” a El rellevarà Xavier Antich si ho aprova l’assemblea del 26 de febrer a Mauri també plega
Jordi Alemany
BARCELONA

“Ho tornarem a fer”, però
aquesta vegada amb Jordi
Cuixart, el protagonista
d’una de les frases més recordades durant el judici
del procés i que també és
el títol d’un dels seus llibres, fora de la presidència
d’Òmnium Cultural. Ho va
anunciar ahir als micròfons de RAC1, en un canvi
de guió respecte als desitjos de continuar que ell
mateix havia expressat
públicament a l’estiu, perquè en mig any “han passat coses” –no va concretar més–, però fent justícia al que ha anat expressant els darrers anys i que
va reiterar ahir: que “calen
nous lideratges”, sense renunciar als referents polítics, per traçar “una estratègia compartida” del sobiranisme principalment,
en vista d’una onada de repressió que “va a més”.
Una decisió, “no improvisada”, que és un avís per

a navegants, amb l’objectiu d’“intentar sempre
predicar amb l’exemple”,
que Cuixart, fidel a fugir
de l’enfrontament amb
polítics, no personalitza
en ell, sinó que atribueix a
l’esperit d’Òmnium. Durant l’entrevista, l’encara
president va assegurar
que la “societat és capaç de
generar nous lideratges” i
ara cal “deixar espai perquè puguin aflorar”, deixant clar que “la graduació
de les ulleres del 2017 s’ha
de reajustar per al 2022”,
i que aquelles persones
que aleshores van tenir
protagonisme un dels
“bons serveis” que poden
fer al país és “endreçar” les
seves organitzacions. En
aquest punt, va lamentar
que, malgrat que s’hi ha
“deixat la pell”, no s’ha
aconseguit una resposta
unitària a la repressió, i això, arribats a aquest punt,
“no s’entén” al carrer.
Deixarà el càrrec en la
propera assemblea ordinària prevista i ja convoca-

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Fa anys que diem
que calen nous
lideratges [...], que
propiciaran, segur,
que es pugui dur a
terme l’estratègia
compartida”

“Que ara com ara no
hàgim estat capaços
de donar una resposta
a la repressió [...], no
s’entén”
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM

La data

—————————————————————————————————

26.02.22

Es farà l’assemblea en què s’escollirà la junta directiva d’Òmnium, en un procés electoral que
ahir es va posar en marxa.

Xavier Antich: “Era difícil no dir que sí”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Si bé Cuixart va assegurar
que la seva renúncia no havia estat improvisada, la proposta perquè el filòsof Xavier Antich sigui el seu substitut sí que havia estat “molt
precipitada”, segons va reconèixer el mateix protagonista. En els pròxims dies es donaran detalls de qui podria
fer tàndem amb Antich a la
vicepresidència, així com de
la resta de la candidatura.
Antich va admetre que era
“difícil no dir que sí sent com
és Òmnium, una entitat extraordinària, potent i que no

ha deixat de créixer”. Per
aquest motiu, i ja compromès amb el país com a
membre de la junta, va acceptar ser candidat per “responsabilitat”. Antich té la intenció de continuar la tasca
de Cuixart i Mauri per fer
l’entitat “encara més forta,
organitzada, determinada i
determinant”, amb voluntat
constructiva per “ser més
útils que no pas importants”.
En clau política, va apellar als grans consensos i va
lamentar que s’empri pejorativament el mot processis-

me quan qualsevol persona
que “tingui perspectiva de
la història sap que tot no
canvia d’un dia per l’altre,
sinó que les grans transformacions són un procés”.
Cuixart va lloar el perfil
d’Antich dient que és “la feminitat feta home”. “És molt
culte i coneix bé Òmnium”,
hi afegia, i va destacar el seu
treball “silent per generar
consensos”. Així mateix, va
desvelar que ara fa dos anys
ja s’havia proposat que Antich assumís la tasca de ser
la cara visible d’Òmnium.

da per als 192.000 socis el
26 de febrer a La Farga de
l’Hospitalet, on s’ha de
votar la junta directiva
–també per via telemàtica
des del 10 de febrer– i on
Cuixart ja va avançar que
proposarà que agafi el relleu el filòsof Xavier Antich, que hi ocupa una de
les vocalies des del 2017.
Juntament amb Cuixart,
també renunciarà a repetir a la vicepresidència primera el que ha estat la cara i la veu visibles de l’entitat quan Cuixart va entrar
a la presó, el 16 d’octubre
del 2017, Marcel Mauri.
Un duet, o “tàndem”, com
el va definir el mateix Cuixart, que es posa a disposició de l’entitat “des de
l’activisme”. “En cap cas
ens n’anem enlloc”, subratllava. Cuixart, de fet,
mantindrà el càrrec de director de l’escola de formació Guillem Agulló.
D’aquesta manera, acabarà l’etapa visible de Cuixart com a president, que
exerceix des del desembre
del 2015, en substitució
de Quim Torra, que va rellevar temporalment Muriel Casals quan va anar a
les llistes de Junts pel Sí. El
pas per la política, però, no
entra en els seus plans ni
en els de Mauri. El vicepresident va explicar que no
volia aspirar a la presidència, com havia manifestat
des que va assumir les
tasques de “suplent” quan
Cuixart era a la presó. ■
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El sobiranisme li
agraeix la feina
i el compromís
a Aragonès, Torra i Puigdemont lloen Cuixart i el que ha
significat per al procés a Els partits reconeixen la seva

figura i la de Mauri durant el temps transcorregut a la presó
D.B.
BARCELONA

L’agraïment per la feina
feta durant aquest temps
al capdavant d’Òmnium
Cultural i la seva implicació sense fissures en el
procés és el comú denominador dels partits independentistes a l’hora de
valorar la tasca duta a terme per Jordi Cuixart com
a president de l’entitat.
Les reaccions a la seva
marxa no es van aturar en
tot el dia, sobretot des de
les xarxes socials. Un dels
primers a reaccionar va
ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès,
que va expressar la seva
gratitud a Cuixart “per la
feina feta i les lluites compartides”, així com la seva
“actitud sempre positiva i
oberta”, que marca “el ca-

mí cap a una Catalunya
lliure”. També el seu predecessor, Quim Torra, es
va expressar en termes
semblants, afegint-hi que
la força que ha donat “al
moviment per la independència no s’acabarà mai”.
Des de Waterloo, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont li donava
les gràcies per tot el que
han “compartit, lluitat i
aconseguit”.
Si hi ha algun ens que hagi caminat de bracet amb
Òmnium Cultural aquests
anys ha estat l’Assemblea
Nacional Catalana. L’anunci de la seva renúncia a seguir al capdavant de l’entitat es va traduir en una piulada en què l’ANC assegura
que continuarà “lluitant” al
costat de Cuixart i Mauri
“des dels carrers, per guanyar la independència”.

Des del vessant més orgànic políticament, el líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
destacava el seu compromís indiscutible amb la
gent i el país, així com el
seu “paper indispensable
en el camí cap a la independència”. Pel que fa a la
CUP, elogiava el compromís insubornable de Cuixart “per la cultura, per
l’autodeterminació, per la
justícia social, per totes les
lluites compartides”. Qui
va ser company de presó
del president d’Òmnium,
el vicepresident de JxCat
Jordi Turull, donava reconeixement al seu “company i amic de trinxera i
presó”. La presidenta d’En
Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach,
subratllava la seva dedicació i compromís, així com
la feina feta. ■

Brindis per Sant Jordi del 2016, amb Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Carles Puigdemont,
Neus Lloveras i Jordi Cuixart, d’esquerra a dreta ■ ELISABETH MAGRE

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El teu compromís i
la teva actitud sempre
positiva i oberta ens
marquen el camí cap a
una Catalunya lliure”

“Gràcies pel
compromís
inalterable amb
el país i els drets
humans”

“Gràcies pel
compromís i la
determinació en la
defensa dels drets i les
llibertats del país”

Pere Aragonès

Jordi Puigneró

Roger Torrent

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

CONSELLER D’EMPRESA

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Li tinc una profunda
admiració. Tot allò
que es veu en públic
és el que és en
privat”

“Estimats Jordi i
Marcel, gràcies per
l’exemple. Preneu aire,
que ens veurem en la
propera arrencada!”

“És una bona notícia
perquè trencava la
convivència”

Josep Rull

Lluís Llach

Ignacio Garriga

EXCONSELLER DEL GOVERN

MÚSIC

DIPUTAT DE VOX

Un recer des d’on continuar fent activisme
I ARA QUÈ? · El refugi de l’Escola Guillem Agulló permetrà a Cuixart tenir un canal obert per mantenir una visibilitat política
des d’un discret segon pla SUPORTS · L’exdiputat David Fernàndez és un dels rostres visibles al capdavant del projecte
F.E.
BARCELONA

J

ordi Cuixart se’n va, tot i
que no del tot. És irrefutable que la seva renúncia a la presidència
d’Òmnium és un pas enrere evident i explícit de la primera línia de la trinxera, però de política en continuarà fent, tot i que
des d’una altra àgora i, sobretot,
d’una manera diferent. Malgrat
que ahir tot era rum-rum i disquisicions sobre el seu aterratge
en un partit, Cuixart diu que
l’únic que té al cap ara mateix
és continuar exercint la seva
militància independentista des
de la societat civil organitzada. I
la plataforma concreta per ferho és l’Escola Guillem Agulló,

una iniciativa d’Òmnium que es
va presentar l’octubre de l’any
passat i que pretén ser un centre de formació, però sobretot
de reflexió, sobre l’activisme polític. Abans, però, la prioritat és
tancar un relleu assossegat al
capdavant d’Òmnium i, per
tant, evitar una sobreexposició
a curt termini que acabi entelant la de Xavier Antich. I, després, ja hi haurà temps per situar-se en el seu nou paper.
Partint de la premissa que no
és un centre lectiu corrent, ja
que per començar ni té un calendari d’activitats regular ni
un espai físic de referència, l’Escola Guillem Agulló vol ser un
gran laboratori d’idees que serveixi a l’independentisme, i a altres moviments organitzats,

Jordi Cuixart, al mig, acompanyat a banda i banda pels pares de Guillem
Agulló, el dia que es va presentar l’escola, l’octubre passat ■ J. LOSADA

com a punt de nexe per bastir
estratègies coordinades. Si la
unitat, ara mateix, es fa esquiva
de segellar als despatxos, el propòsit seria mirar de construir-la
des de la base. A partir d’aquest
plantejament, al voltant d’aquests projectes s’han anat
agrupant figures d’un cert nom
en el sobiranisme i que, en els
últims temps, han estat molt
properes a Cuixart, com ara
l’exdiputat de la CUP David Fernàndez, la periodista Mònica
Terribas o Marcel Mauri, tots
ells coordinadors, entre d’altres, d’alguns àmbits temàtics
de l’escola. La primera sessió
formativa la van fer el 20-N de
l’any passat i la següent no té
data. Un dia que, per a Cuixart,
serà com una estrena. ■
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Referent polític Entusiasme viu

s

Xavier Miró
BARCELONA

ímbol de l’activisme independentista pel seu paper protagonista durant la tardor del
2017, es va convertir en un referent polític el dia que va pronunciar
el seu al·legat a favor de la desobediència civil i la lluita no violenta davant
dels jutges del Tribunal Suprem que el
van condemnar a nou anys de presó,
un referent que s’afirmava com a pres
polític amb la crida “Ho tornarem a
fer”. L’arbitrarietat i la injustícia del
seu empresonament les van confirmar
els organismes internacionals que en
van exigir l’alliberament, des d’Amnistia fins al Consell d’Europa.
Nascut el 1975 a Santa Perpètua de
Mogoda, Jordi Cuixart i Navarro comença al món associatiu, on va fer de
monitor de lleure i va participar en projectes socials i culturals, i ja posa en
pràctica les seves conviccions declarant-se insubmís al servei militar obligatori com a partícip del que va ser el
primer gran moviment de desobediència civil organitzada de la democràcia
espanyola, que va forçar l’Estat a la
professionalització del servei militar.
Graduat en disseny industrial a Sabadell, va començar a treballar en
una fàbrica als 16 anys, i als 28
va crear empresa pròpia, especialitzada en la fabricació de
maquinària d’envasament i
embalatge. Cuixart entra a la
junta d’Òmnium Cultural durant la presidència de Muriel
Casals el 2010, l’any de la
gran manifestació contra la
sentència de l’Estatut i del
compromís programàtic de

l’entitat amb l’autodeterminació. El
2017, ja de president i al capdavant de
la protesta del 20-S contra l’operació
d’estat per desarticular el referèndum,
Cuixart es converteix en un símbol
que, amb el judici i l’empresonament,
esdevindrà el referent transversal per
damunt de qualsevol sigla. Enmig de la
picabaralla partidista, Cuixart se centra
en l’exigència a tot el sobiranisme de recuperar l’estratègia unitària perduda i
l’avalen els 190.000 socis que s’afilien a
Òmnium. Venint de Cuixart i d’Òmnium, que han demanat el relleu dels líders protagonistes del 2017, la seva
renúncia també té un significat més enllà d’ell mateix. Referent fins al final.

Imma Merino
BARCELONA

L’

alumnat de les seves classes,
en bona part com a professor
al Departament d’Història de
l’Art de la Universitat de Girona, parla de l’entusiasme, la generositat i la capacitat de seducció del filòsof
Xavier Antich. El mateix en diuen els assistents a les conferències, els cursos, els
debats, les presentacions de llibres i la
diversitat d’actes relacionats amb el seu
activisme cultural, en els últims anys
tan vinculat a Òmnium. Però no es tracta només d’un encís incontestable, sinó
del fet que, en tot

cas, s’exerceix a través de l’amplitud i la
consistència dels coneixements (sobre
idees estètiques, art contemporani, fotografia, etc.) posats en circulació, la claredat expositiva, la finesa de l’argumentació, el fulgor d’un pensament viu i la invitació a qui l’escolta a pensar-hi per si
mateix i amb els altres. Sempre ha tingut present “el rostre de l’altre”, concepte que dona títol al seu assaig sobre Emmanuel Lévinas, amb el qual va guanyar
el premi Joan Fuster el 1992.
Aquestes qualitats també les ha desplegat com a articulista (El País, l’Avui,
La Vanguardia, l’Ara, El Nacional) i
com a col·laborador en programes de
ràdio i televisió durant anys, fins que,
assumint també la presidència de la
Fundació Tàpies –càrrec honorífic–,
s’ha implicat cada cop més amb Òmnium des que va començar a formar
part de la junta directiva el 2017. En
tot allò que ha fet i que continua fent,
ha estat i és socialment útil, però en
contra precisament de l’“utilitarisme”
o del pragmatisme complagut o resignat que s’avé amb l’estat de les coses
sense pensar en la possibilitat de canviar-les. Gramsci parlava del “pessimisme de la intel·ligència i l’optimisme de
l’acció”. Antinihilista radical, Antich
fins i tot exerceix l’optimisme de la
intel·ligència. Amb Òmnium Cultural, però, encara ha passat i
passarà més a l’acció. Per ser
més útil i compromès. El va
empènyer la indignació arran de la repressió política,
la convicció que cal la desobediència civil per combatre la injustícia, la idea
que la cultura ha de treballar per a la transformació social. ■

El perfil

El perfil

Jordi
Cuixart

Xavier
Antich

Protagonisme obligat
Teresa Márquez
BARCELONA

M

arcel Mauri (Badalona, 1977) es va comprometre a assumir
el lideratge d’Òmnium Cultural el dia abans que
Jordi Cuixart anés a declarar a

l’Audiencia Nacional. Li ho va
demanar el mateix Cuixart per
telèfon i ell va acceptar “portar
les regnes”, convençut que no
seria necessari. Es va equivocar.
Mauri ha estat la cara visible i la
veu potent i incòmoda de l’entitat cultural durant els anys més
intensos del procés. El petit de

El perfil

Marcel Mauri

tres germans d’una família
obrera de Badalona demostra
que l’independentisme no té
classe social. Doctor en comunicació i historiador, imparteix
classes d’ètica periodística a la
Universitat Pompeu Fabra. Va
entrar a Òmnium el 2007, va
ser president de l’ens a Badalo-

na-Barcelonès Nord durant quatre anys i el
2014 es va incorporar a
la candidatura de Muriel
Casals. La seva ha estat
una lluita sense descans
per fer confluir sensibilitats diferents i per
bastir ponts.
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Cunillera dimiteix
com a delegada
del govern estatal
Redacció
BARCELONA

L’encara delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, deixa el càrrec. En una carta
adreçada al president de
l’executiu estatal, Pedro
Sánchez, la que també va
ser durant 23 anys diputada del PSOE a Madrid
explica la seva voluntat
de dimitir atès que la situació a Catalunya “ha millorat considerablement”
des que va prendre possessió, el juny del 2018. “He
intentat complir l’encàrrec rebut, per la qual cosa
ha arribat el moment de
deixar el meu lloc”, argumenta en la missiva, en
què també expressa el seu
agraïment al cap del govern estatal –“sigui on sigui, sempre seré al teu costat, intentant ajudar”–. La
degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Maria Eugènia Gay, serà la seva substituta.
Nascuda a Bell-lloc
d’Urgell, al Pla d’Urgell, el
1951, Cunillera va rellevar en el càrrec Enric Millo, del PP, poques setmanes després que Quim
Torra fos investit president de la Generalitat i
encara en plena ressaca
per l’aplicació de l’article

La frase

—————————————————————————————————

“He intentat complir
l’encàrrec rebut, per
la qual cosa ha arribat
el moment de deixar
el meu lloc”
Teresa Cunillera
DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A
CATALUNYA

155. Figura de la màxima
confiança política de Pedro Sánchez i de l’aleshores líder del PSC, Miquel
Iceta, el seu primer encàrrec va ser normalitzar les
relacions entre les administracions catalana i estatal, molt deteriorades
per tot el que va passar
des de l’1 d’octubre del
2017 en endavant. Les
protestes i la resposta policial subsegüent arran
de la condemna dels presos independentistes, així
com la gestió de la pandèmia de coronavirus i la inhabilitació del president
Quim Torra, són alguns
dels episodis més espinosos que ha hagut de trampejar Cunillera, de qui algunes veus destaquen la
cordialitat en el tracte,
però alhora un caràcter
dur que de vegades també
s’expressa amb els seus
propis col·laboradors més
directes. ■

L’actual degana dels advocats

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ahir no van haver de passar
gaires hores perquès es filtrés que Maria Eugènia Gay
serà la nova delegada del govern espanyol a Catalunya.
Actual degana del Col·legi
d’Advocats de Barcelona
(ICAB), Gay és nascuda a
Barcelona el 1975 i és filla de
l’advocat Eugeni Gay i Montalvo, que va ser vicepresident del Tribunal Constitucional. Llicenciada en dret
per la Universitat de Barcelona-CEU Abat Oliba, i en possessió d’un màster en mediació de l’Il·lustre Col·legi de

l’Advocacia de Barcelona, és
especialista en dret processal
i civil, i té una dilatada experiència com a advocada. També és vicepresidenta del Consell General de l’Advocacia
Espanyola (CGAE). Qüestionada per algunes de les seves
declaracions amb relació al
procés, Gay va avalar l’aplicació de l’article 155 per part
del govern de Mariano Rajoy,
afirmant que “era inevitable
en vista d’una deriva incontrolable”. El seu nomenament
s’aprovarà en el Consell de
Ministres de dimarts.

155023-1253994Q

a Sosté que li toca plegar un cop la tensió política al país
s’ha rebaixat a Maria Eugènia Gay li agafarà el relleu

Teresa Cunillera, a l’esquerra, en una compareixença. Al costat, Maria Eugènia Gay ■ ACN / EPA

