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“Cuixart no 
vol renunciar 
a ser feliç”
Considera que el seu discurs al 
Suprem “passarà a la història”

Albert Solé Bonamusa  •  @albertsoleb

És la cara visible d’Òmnium Cul-
tural des que el 16 d’octubre del 
2017 el president d’aquesta enti-
tat que va néixer durant el fran-
quisme, el sabadellenc Jordi 
Cuixart, va entrar en presó pre-
ventiva. Marcel Mauri (Badalona, 
1977) va ser dijous passat a Saba-
dell en el marc de la campanya Jo 
acuso, i recorda molt bé aquell dia: 
“El dia abans d’entrar a la presó, 
tot i que no sabia si hi entraria, el 
Jordi em va demanar que si hi en-
trava, jo fes de portaveu de l’enti-
tat”. Mauri admet que, tot i que no 
s’hi va oferir, “en els dies que vivim 
com a país, és molt difícil dir que 
no a qualsevol repte que et po-
sin davant”. Aquest encàrrec im-
portant de Cuixart va arribar pocs 
dies després que Oriol Junqueras 
l’hagués nomenat assessor seu a la 
conselleria d’Economia. Mauri és 
llicenciat en Història i doctor en 
Periodisme, i actualment exerceix 
de professor d’Ètica del periodis-
me a la Universitat Pompeu Fabra.

Durant els 17 mesos que no vam 

poder sentir la veu a Jordi Cuixart, 
Mauri va posar la seva –i encara 
ho fa– per denunciar que l’acusa-
ció de rebel·lió no té fonament “ni 
proves”, i que estem davant un “ju-
dici polític” en una justícia espa-
nyola “injusta”. Però quan el 26 de 
febrer el vam tornar a sentir davant 
el Suprem, molta gent es va estre-
mir quan li van sentir dir: “La meva 
prioritat ja no és sortir de la presó, 
sinó defensar els drets i les lliber-
tats fonamentals vulnerades per 
l’Estat espanyol”. Mauri recor-
da que Cuixart ja havia escrit això 
en diferents articles des de la pre-
só “però aquell dia es va demostrar 
la força que té veure’l i sentir-lo di-
ent-ho. El seu discurs passarà a la 
història”. I des d’aquell dia es pot 
veure un Jordi Cuixart assegut 
al banc dels acusats del Suprem 
sempre amb aquella rialla als llavis. 
“A més que li prenen la llibertat de 
moviments no vol que li prenguin 
el somriure; no vol renunciar a ser 
feliç per molt que l’Estat ho inten-
ti”, recorda orgullós. Marcel Mauri, davant la reixa de Cal Balsach, la setmana passada / ÓSCAR ESPINOSA
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