


Associació LiberPress

LiberPress va néixer a Girona l'any 1999. Es va crear amb la idea de donar a conèixer i pro-

mocionar el que podríem anomenar “cultura de la solidaritat”. Amb la seva creació es pretenia 

formar un moviment solidari i humanitari, amb el qual s'impliquessin els mitjans de comunicació, 

que es mogués a l'entorn d'unes jornades, que pretenien aconseguir tres objectiu principals: per 

una banda,  sobre quin és el paper dels mitjans de comunicació dins la 

societat (la seva independència, la implicació en matèria de solidaritat i la influència que exer-

ceixen en la conscienciació sobre aquest àmbit més solidari de la cultura), atesa la importància 

mediàtica i la incidència que aquests tenen en l'opinió pública; per una altra, 

, especialment periodistes, que hagin destacat per la 

seva tasca independent, democràtica i solidària; i per últim, , en aquest pro-

jecte, , per tal que aquestes aconsegueixin ampliar 

el seu suport econòmic i mediàtic.

LiberPress és una associació de caràcter no governamental, humanitària i sense 

ànim de lucre, que té entre els seus objectius organitzar conferències, congres-

sos, debats, fòrums, exposicions, jornades, taules rodones, actuacions i qualse-

vol altre acte de caràcter cultural i reivindicatiu per promoure una cultura de        

la solidaritat fonamentada en el respecte dels drets humans en l'àmbit mundial. 

Durant els anys 1999 i 2000, LiberPress va treballar per donar a conèixer            

i impulsar l'activitat humanitària de l'Associació Humanitària de Solidaritat 

(AHS), que consistia en la realització de missions medicoquirúrgiques a 

Moundou (Chad), per a Handicap Santé, creada pel pare Michel Guimbaud.

En el present i en el futur, LiberPress treballa i treballarà per col·laborar en 

l'execució de projectes que realitzin altres associacions humanitàries, i per 

impulsar els seus propis projectes. LiberPress pretén, doncs, ésser un 

fòrum dirigit tant als professionals dels mitjans de comunicació, com al 

públic que rep la informació provinent dels grans mitjans, a fi de pro-

moure una major independència, veracitat i honestedat entre els pro-

fessionals i un major sentit crític entre el públic que rep la informació, 

així com dotar d'un major contingut humà i solidari tots els àmbits de la 

comunicació, des de la premsa escrita a Internet.

obrir un espai de debat

premiar els 

personatges d'àmbit mundial

implicar

 altres associacions humanitàries
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Deu Anys de LiberPress

Carles McCragh
President de LiberPress  

Aquest 2008 fa deu anys de la creació de LiberPress. Ara fa deu anys que una idea senzilla i modesta 

va sorgir amb la pretensió d'ajudar a omplir un petit espai més de la cultura humanitària.

I en el transcurs d'aquests deu anys, l'espai ha anat creixent de manera reeixida gràcies a les idees, 

paraules i fets d'homes i dones que en tot aquest temps han anat deixant la seva empremta admi-

rable en la lluita per aconseguir un món millor per tothom. I nosaltres els ho hem volgut reconèixer. 

Els seus fets, dibuixos, paraules, imatges, cançons i camins han fet gran aquell espai petit i li han 

donat llum i sentit. L'orgull de LiberPress són totes les persones, les premiades i també les no premi-

ades, que hi han anat passant i aportant el seu gra de sorra en forma de conferència, premi o tan sols 

amb la seva presència. La major part d'ells encara lluiten i treballen, i són tots un testimoni d'in-

tel·ligència, bonhomia i solidaritat. Uns quants s'han quedat pel camí, però ens acompanyaran 

sempre (Manuel Vázquez Montalbán, Ryszard Kapuscinski, Eduardo Haro Tecglen, Josep Palau i 

Fabre, Chumy Chúmez, Cesc, Paco Candel, Marc Palmés...). I al costat de tots ells, hi ha la gent del 

carrer, els amics, coneguts o anònims, que ens ha escoltat i que ens han seguit tots aquests anys, 

als quals volem mostrar el nostre agraïment.

Per no oblidar ningú, ni tan sols aquells que era impossible que mai fossin amb nosaltres, s'ha creat 

aquest any el Memorial LiberPress: per recordar homes i dones ja morts, la trajectòria dels quals és 

un exemple per als vius. És un premi a la seva memòria, a un passat que també és nostre i en el qual 

visqueren, lluitaren i moriren, a fi de deixar-nos l'esperança en la bondat i la dignitat del gènere humà. 

Un premi a la memòria de persones que combateren per les llibertats que la humanitat ha anat 

conquerint, i a les que encara hem de defensar, amb entusiasme i sense treva, en el nostre present.   

I també un premi a la Literatura, perquè hi ha persones que saben transformar el món només amb la 

sensibilitat meravellosa de les seves paraules, i que aconsegueixen fer-nos feliços quan els llegim.     

I un altre premi més, denominat Camins, ja que hi ha també altres persones que saben endevinar, 

imaginar, obrir, fer i desfer camins (i mostrar-nos-els) a través de viatges, de llibres i d'aventures.

LiberPress també volia ser un camí i una aventura. Deu anys són massa pocs per poder dir que s'ha 

aconseguit. Estem en el camí, fem el viatge, serem agosarats i aventurers. Si ens deixeu, si us servim 

d'alguna cosa, voldríem ser al vostre costat molts anys més.

E

Enric Vilert i Butchosa
President de la Diputació de Girona

ls Premis LiberPress celebren enguany el seu desè aniversari i ho fan amb l'emprempta 

de la feina ben feta, amb il·lusió. Només cal donar un cop d'ull als guardonats durant     

tot aquest temps per veure que s'ha complert i es continua complint l'objectiu inicial per 

al qual va néixer aquesta associació, i que no era altre que donar a conèixer i promocionar la 

cultura de la solidaritat.

Han transcorregut deu anys des d'aquell ja llunyà 1999. Els premis han anat creixent en nom-  

bre, importància i repercussió i la Diputació de Girona ha volgut ser-hi present i fer costat a 

LiberPress. La seva voluntat de col·laborar i promocionar valors com la solidaritat, la indepen-

dència i la democràcia coincideix plenament amb els reptes de la nostra institució.

Els Premis LiberPress són un homenatge a tots aquells que des del periodisme, l'art, el cinema,  

la cançó, l'associacionisme i la cultura en general lluiten a favor dels drets humans i la llibertat. 

Però també són una oportunitat per a Girona de rebre, veure i escoltar personatges d'àmbit 

mundial, especialment periodistes, que han destacat per la defensa i la propagació d'aquests 

valors, tan necessaris en el dia a dia de la nostra societat i en la iniciativa de les institucions.

Feliç desè aniversari, LiberPress!
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JOAQUIM MUNTAÑOLA I PUIG (Barcelona,1914) és dibuixant d'humor, comediògraf, publicista i escriptor.

Va començar a dibuixar i a escriure a la revista En Patufet i a d'altres publicacions d'abans de la guerra, com El Be 
Negre, TBO, Lecturas o Papitu, utilitzant el pseudònim “Kim”. Fou un dels creadors més populars de la postguerra, tot 
dibuixant a La Vanguardia, El Correo Catalán, El Mundo Deportivo, Barcelona Deportiva, Vida Deportiva, Dicen, 
Don Balón, El Tío Vivo. Al  TBO, creà, entre d'altres, el personatge "Josechu el Vasco".

Va dirigir la publicació infantil Atalaya, i va dibuixar pel·lícules de dibuixos animats juntament amb Josep Escobar, 
protagonitzades pel Faquir Gonzàlez. Associat amb Francesc Rovira-Beleta va produir també diversos curts d'animació 
publicitaris.

Es va fer enormement popular dibuixant cada dia un acudit gegant en una tanca a la plaça de Catalunya de Barcelona, i 
per les seves conferències còmiques a la ràdio. Ha escrit novel·les, articles i contes, i obres de teatre de gran èxit, com 
En Baldiri de la costa, Ronyons de recanvi o Ja tenim sis-cents; ha realitzat grans campanyes de publicitat i ha fet 
guions (Charlestón) i títols de crèdit.

L'any 2000 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi. El 2006 va inaugurar l'exposició retrospectiva Muntañola, l'art de 
riure, l'art de viure, amb els comissaris Jaume Capdevila (Kap) i Néstor Macià, i el 2007 va ser guardonat amb el Premi 
d'Honor Gat Perich a la seva trajectòria com a humorista gràfic.

L'any 2008 va escriure un llibre d'anècdotes de la seva vida, il·lustrades amb dibuixos seus (La memòria fa pessigolles, 
Angle Editorial, 2008).
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PIA CROZET
Autora de l’escultura dels Premis LiberPress, neix a Roanne (Departament del Loira), França, l'any 1950. Va estudiar a França, a 
l'Académie Charpentier, i després a les Escoles de Belles Arts de Valence i de Perpinyà. De jove ve a viure a Catalunya on s'hi 
arrela. Ha realitzat nombroses exposicions a Catalunya i a l'estranger, ha rebut diversos premis i ha estat nomenada “precursora 
del Museu Internacional per a la Pau”, de Barcelona. Hi ha estàtues seves a diversos indrets del món, entre els que es troba 
Girona, i s'ha destacat sempre per la seva tasca humanitària i solidària que impregna les seves obres. Des de l'any 2002 és 
l'autora dels Premis LiberPress que es lliuren a Girona i a París. 

MERCÈ RIBA

Mercè Riba neix a Barcelona l'any1952, estudia escultura a l'Escola Massana i es llicencia en pintura i escultura a la Facultat de 
Belles Arts de Sant Jordi. Juntament amb Ángel Camino i Carles Mauricio funda el col·lectiu d'artistes Taller Nou, que tenen com 
a nexe comú l'obra gràfica. Des de 1979 viu en un petit poble empordanès on instal·la el seu taller i realitza la seva obra artística 
dins la figuració expressionista, tant en escultura com en gravat calcogràfic. 

Ha realitzat obra pública per diverses poblacions catalanes i ha exposat regularment a galeries de Barcelona, Girona, Cadaqués 
i Madrid i, fora d'Espanya, a Bèlgica, Suïssa, França i els EUA. Part de la seva obra com a gravadora i il·lustradora està recollida 
en diversos llibres de bibliòfil. (www.merceriba.com).

JAUME TORRENT 

Va néixer a Barcelona al 1946. És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i ha cursat estudis de periodisme. És director 
de la companyia de teatre La Inestable de Llampaies, i autor de diversos texts teatrals representats per la mateixa companyia. 
També és director de la companyia de teatre Cia. de Menor Quantia, al Col·legi d'Advocats de Figueres i dibuixant de vaixells 
sobre escriptures.

Ha fet diverses exposicions: a “Galpón Sur”, a Barcelona; a la sala municipal de St. Martí d'Empúries, a l'Escala; al Ca-Fe de 
Figueres; a la Sala del Col·legi d'Advocats, a Sant Esteve de Sesrovires; a la Casa de Cultura de Platja d'Aro; a La Bòvila, de la 
Bisbal, i al Col·legi d'Advocats de Lleida.
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Banys Arabs 2003: "Paraula de Jazz”
JOAN MARGARIT

CARLES MARGARIT(saxo)
XAVIER MONJE (piano)

Recita: 
Acompanyament musical de jazz: 

Banys Arabs 2004
JOSEP PALAU i FABRE

JOAN NOVES  
RICARD CREUS

EL GUITARRISTA 
ALEJANDRO PÉREZ GRACIA

Recita: 

Acompanyament: 

Banys Arabs 2006
NARCIS COMADIRA

PATRICIA ROJAS (soprano)

Recita: 
Acompanyament: 

Banys Arabs 2008
ALBERT ROSSICH i ESTRAGÓ

HELENA ROSICH
LLUIS ROST
TONI PUJOL 
MARC PIÑA

Recita: 
Quartet de jazz: 

LiberPress als Banys Àrabs

Al principi de l'estiu, LiberPress organitza en els Banys Àrabs de Girona la NIT DE POESIA i 
MÚSICA, en la que al costat de celebrats poetes que reciten els seus últims reculls de poemes, hi 
intervenen cantants i músics de gran qualitat. 
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Premi LiberPress Cançó
2007: RAIMON

Primer premi LiberPress Cançó, perquè és un dels referents més importants de la Nova 

Cançó i de la cultura catalana; per la seva important trajectòria professional, portada 

amb un rigor i amb una professionalitat excel·lent; per la seva contínua i tenaç lluita a 

favor dels pobles i de les persones oprimides; per la coherència mantinguda en el seu 

treball; per tota la meravellosa poesia, pròpia i aliena, que ha fet cançó, i perquè "l'hem 

conegut sempre igual com ara" i ha volgut ser un home, un poeta, un músic i un cantant 

solidari i lliure, fill "d'un temps i d'un país”.

Premiats LiberPress
2007: MARGANE SATRAPI (Teheran) i ENRIQUE MENESES 

LiberPress France (Associació)
2007: FUNDACIÓ "MARES DE SREBRENICA" (Bòsnia) i 
          ASSOCIACIÓ FOTÒGRAFS PER LA PAU 

Premiats LiberPress Cinema
2007: CARLES BOSCH com a cineasta català que ha demostrat la seva gran 

sensibilitat en la direcció de documentals i llargmetratges de fort contingut 
social i reivindicatiu.

2006: JON LEE ANDERSON (EUA) 

2005: GERVASIO SÁNCHEZ i BOBAN MINIC (Bòsnia)

2004: EDUARDO HARO TECGLEN 

2003: REZA (Iran)

2002: RYSZARD KAPUSCINSKI i JOSE ANGEL EZCURRA ("Triunfo")

2001: RAMÓN CHAO (Radio France Internacional) i "EL PAÍS" 

2000: JOSÉ FORT (L'Humanité) (França)

1999: IGNACIO RAMONET (Le Monde Diplomatique) (França)

2006: FONDATION FRANCE LIBERTÉES (Danielle Mitterrand)

2005: LE MONDE DIPLOMATIQUE (edició en castellà)

2004: Associació Humanitària "HANDICAP SANTÉ” (F)

2003: PLATAFORMA CIUTADANA "NUNCA MAIS" (Galícia)

2006: JOSÉ MARIA BERZOSA pel conjunt de la seva carrera cinematogràfica.

2005:  CONSTANTIN COSTA GAVRAS (França) "pel conjunt de la seva carrera 
cinematogràfica".

2004: LOCKMAN SLIM I MÓNIKA BORGMANN (Líban-Dinamarca) per "Massaker”.

2003: MONTSERRAT ARMENGOU I RICARD BELIS per "Els nens perduts del 
franquisme" i "Les fosses del silenci".

Exposicions/Expositions
2000: Fotografies del Tercer Món. Exposició col·lectiva de fotògrafs

2000: Dibuixos de JAP i Wolinski

2001: “Los niños de la guerra” (2001). Gervasio Sánchez

2001: “25 años después. Memoria gráfica de una transición”. Colectiva. Fundación Telefónica

2002: 25 Portades originals de "Triunfo"

2003: Presentació del llibre "París no se acaba nunca", d'E. Vila-Matas

2003: "Afganistán: vingt ans en devenir" (exposició fotogràfica)

2005: Dibuixos de Juan Ballesta

Artistes dissenyadors del premi 
1999: Xicu Cabanyes

2000, 2002-2008: Pia Creuzet (França)

2001: Ció Abellí 

2008: Mercè Riba 

2008: Jaume Torrent

LiberPress 2007

LiberPress France (Associació) 2007

LiberPress Cinema 2007

Premi LiberPress Cançó 2007
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Va néixer a Alexandria. Economista de professió, periodista i escriptor. 

Especialista de l'Orient Mitjà i de la Mediterrània. És graduat a l'Institut d'Estudis Polítics de París, i llicenciat en dret privat; té el títol 

d'estudis superiors en dret públic i un doctorat d'estat en dret constitucional de la Facultat de Dret i de les Ciències Econòmiques 

de París.

La seva tesi “Contribució a l'estudi de les societats multiconfessionals” va ser publicada i després traduïda a l'àrab i al 

serbocroata pel Centre de la Recerca Científica de Sarajevo.

Dóna classes a les tres universitats més importants del Líban --Universitat Sant Josep (USJ), Universitat Americana (AUB) i 

Universitat libanesa-- i conferències i seminaris a diverses universitats americanes i europees; ha participat en nombrosos 

col·loquis a Europa, als Estats Units i al món àrab.

Instal·lat a Beirut, però amb residència a París, també, ha estat consultor de diversos organismes internacionals com el Banc 

Mundial i la Unió Europea, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), la Comissió econòmica de les 

Nacions Unides per a l'Àsia de l'Oest (ESCWA) o la FAO, el que el va dur a desenvolupar els seus coneixements sobre nombrosos 

països (Algèria, Jordània, Turquia, el Marroc, Tunísia, Tanzània, Iran, Iemen, Bahrain, Oman i Jordània). Va ser ministre de 

Finances i d'Hisenda de la República Libanesa des de desembre de 1998 fins a l'octubre de 2000, i també ha estat consultor en el 

sector privat.

És membre de nombrosos consells científics i associacions: secretari general i membre del comitè de direcció de l'organització 

àrab de lluita contra la corrupció “Major Research Fellow” i membre del comitè consultiu del Economic Research Fòrum fur the 

Arab World, Turkey and Aniran (el Caire), membre de l'Arab Economic Research Society (el Caire), membre del Arab Tought 

Fòrum (Amman), membre del Consell Científic del Centre de Recerques de l'Est Contemporani, CERMOC (Beirut, Amman) i de 

l'Estudi el Magrib Machrek (fins al 1996), i membre del comitè consultiu de l'Institut Universitari d'Estudis del Desenvolupament, a 

Ginebra (1995-2000). Escriu a nombrosos diaris els seus articles d'opinió i ha publicat molts llibres entre els quals destaquen els 

títols següents: Le Proche-Orient éclaté (1956–2005); Orient-Occident: la fracture imaginaire ; L'Europe et l'Orient: de la 

balkanisation à la libanisation. Histoire d'une modernité inaccomplie; Le Liban contemporain. Histoire et société; Histoire du 

pluralisme religieux dans le bassin méditerranéen; Le Nouveau désordre économique mondial; Le Moyen-Orient; La question 

religieuse au XXIe siècle. Géopolitique et crise de la post-modenité; Histoire du Moyen-Orient. També una novel·la, La mue.

Se li atorga el Premi per la seva dedicació a estudiar i treballar per la democratització i per les llibertats de la zona de l'Orient 

Mitjà; pel seu afany d'aconseguir la convivència entre les religions, i per lluitar contra els fanatismes i promoure el 

desenvolupament en la pau i la tolerància de les regions i els països.

Georges Corm (Líban)

2008
2008

Els advocats són i han estat sempre els principals impulsors de la defensa dels drets humans. Davant la buscada fama d'altres 

agents socials o jurídics molt més mediàtics que no pas efectius, s'ha de destacar com a fonamental la lluita i dedicació de 

l'advocacia de tots els temps per promoure les llibertats, la dignitat humana, la democràcia i la defensa dels valors humanitaris 

arreu del món. 

L'ètica de l'advocacia i la seva funció social no han estat, moltes vegades, prou valorades. 

Es lliura el premi en reconeixement de la tasca de l'advocat, tot escollint el seu major òrgan representatiu: el Consell General de 

l'Advocacia Espanyola (CGAE). Aquesta associació és un magnífic exemple de la tasca que duen a terme els advocats i les 

advocades.

El CGAE ha organitzat la Caravana de Drets Humans, que recorre tot l'Estat espanyol (hi serà a  Girona del 3 al 7 de desembre 

d'enguany) i ha creat la fundació i els premis de Drets Humans, lliurats a personatges destacats; ha defensat i ajudat 

econòmicament i jurídicament el poble sahrauí; ha col·laborat en la reinserció social i en la formació laboral dels presos amb la 

campanya "Togues per a la reinserció"; ha organitzat campanyes d'ajuda als advocats represaliats per governs antidemocràtics 

(Pakistà, Irak...).

Per tot això, per la seva funció social en el torn d'ofici, en l'assistència al detingut, en els servei d'orientació jurídica, i per la seva 

lluita a favor d'un tractament jurídic específic per a les persones més desvalgudes: gent gran, menors, víctimes de la violència 

domèstica...lliurem el premi al CGAE.

El Consejo General de la Abogacía Española 
(Carlos Carnicer Díez, president del Consell General de l'Advocacia Espanyola)
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Neix l'any 1923 a Sant Pere Pescador.

Es trasllada a Barcelona on estudia enginyeria tècnica, mecànica i electricitat.

De ben menut, als set o vuit anys, se li desperta la passió pel cinema; als deu anys, amb fustes, llistons, i pots de llauna i amb 

l'ajuda d'en Sidro de cal ferrer, construeix el primer projector que funciona. 

Ha fet d'actor, de fotògraf, de publicista, de productor i de director. És autor de trenta–un curts. Ha creat la Secció de Cine a 

l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i és un gran col·leccionista de tot allò relacionat amb la història del cinema. Actualment la 

seva col·lecció forma part del fons d'un dels museus més complets d'aquesta especialitat que hi ha a Europa: el Museu del 

Cinema de Girona.

És membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències, i ha obtingut nombrosos premis com la Creu de Sant Jordi.

Se li lliura el premi per una vida exemplar dedicada a la recerca i la recuperació dels inicis del cinema; pels seus valors 

humanitaris i democràtics i per haver aconseguit, amb la seva donació, la creació a Girona d'un Museu del Cinema que és l'orgull 

de la ciutat i del país.

2008 2008

Escriptor i fotògraf, és un apassionat de les cultures orientals i africanes, a les quals ha dedicat la major part de la seva tasca 

periodística i fotogràfica. Va viure durant cinc anys a Egipte on treballava a Radio Cairo Internacional. Va estudiar la vida 

quotidiana al desert, recollida a l’obra Els oasis d’Egipte. Va ser redactor en cap i director d’art de la revista Ajoblanco entre el 

1987 i el 1993. L’any 1994 va participar en el projecte Patrimoni 2001 de la UNESCO i va fotografiar la medina de Marràqueix, obra 

mostrada a la seu de les Nacions Unides a Nova York el setembre del 1994 i a la seu de la UNESCO a París, el maig del 1996. El 

1996 va fer un estudi fotogràfic sobre l’arquitectura de l’Atles marroquí: Fortalezas de barro en el sur de Marruecos.

El 1998 es publica una altra obra seva: Mil i una veus, un llibre de converses amb setze artistes i intel·lectuals d’ambdues bandes 

del Mediterrani, sobre les societats àrabs enfrontades al desafiament de la modernitat. Ha publicat Viatge al país de les ànimes: 

un apropament al món de l’animisme africà, on documenta els rituals iniciàtics i els fenòmens de possessió.

El 2006 es publica Els àrabs del mar, on narra la recerca dels antics mariners de les costes d’Aràbia que recorrien els ports de 

l’oceà Índic amb els seus velers propulsats pels monsons, seguint unes rutes que, amb prou feines, havien variat des dels temps 

de Simbad.

Actualment es troba immers en un projecte sobre l’illa de Socotra, que veurà la llum, probablement, a la primavera del 2009.

Se li atorga el premi per la seva incansable recerca de camins vers l’enteniment, l’amistat i la pau dels pobles; per l’estudi de les 

cultures i els costums dels pobles, portat a terme amb una sensibilitat sublim, que ens mostra una altra manera de viatjar, 

d’entendre l’altra gent i que ens revela una bella part d’aquest camí que és la vida.

Jordi EsteveTomàs Mallol

Camins
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El 2006 es publica Els àrabs del mar, on narra la recerca dels antics mariners de les costes d’Aràbia que recorrien els ports de 

l’oceà Índic amb els seus velers propulsats pels monsons, seguint unes rutes que, amb prou feines, havien variat des dels temps 
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cultures i els costums dels pobles, portat a terme amb una sensibilitat sublim, que ens mostra una altra manera de viatjar, 

d’entendre l’altra gent i que ens revela una bella part d’aquest camí que és la vida.
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Joan Margarit i Consarnau neix a Sanaüja, a la comarca de la Segarra.

Estudia arquitectura. El 1962 coneix Mariona Ribalta amb qui es casa. Té quatre fills: Mónica, Anna, Joana i Carles. Des del 1968, 

Margarit exerceix com a catedràtic, jubilat actualment, de càlcul d'estructures de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 

Barcelona. 

Margarit s'havia donat a conèixer com a poeta en castellà el 1963 i el 1965. A partir del 1980, escriu la seva obra poètica en català.

Alguns dels títols que ha publicat són: L'ombra de l'altra mar (1980); Vell malentès (1981, premi de la Crítica); Raquel/ La fosca 

melangia de Robinson Crusoe (1982); Cant d'Hekatònim de Tifundis (1982, premi Miquel de Palol i premi Serra d'Or); Mar d'hivern 

(1986, premi Carles Riba); Llum de pluja (1986); La dona del navegant (1986, premi Serra d'Or 87); Edat roja (1991); Els motius del 

llop (1993); Aiguaforts (1995); Joana (2002); Estació de França (2004); Càlcul d'estructures (2005), i Casa de misericòrdia (2007).

Ha traduït al català Thomas Hardy i diversos poetes catalans al castellà. Els seus poemes han estat musicats per Gerard 

Quintana, Miquel Poveda i Araceli Aiguaviva, i és creador de l'espectacle poètic “Paraules de jazz”, recital de poesia i jazz que, 

l'any 2003, va inaugurar el LiberPress en els Banys Àrabs de Girona.

Aquest any ha estat guardonat amb el premi Rosalía de Castro i el premi Nacional de Poesia, aquest darrer atorgat pel Ministeri de 

Cultura espanyol.

El premi se li dóna perquè, tot i que pugui semblar una metàfora fàcil, en Joan, un poeta català tan sensible com imprescindible, 

arquitecte de materials i de paraules, ha bastit, en el panorama literari català, un edifici poètic propi, singular i perdurable; un 

edifici fet de sentiments, de records i de memòria, d'amor als que hi són i als que ja no hi són, una casa-homenatge als que, amb 

ell o sense ell, patiren, lluitaren i utilitzaren la resistència (una altra paraula que té a veure amb l'estructura i l'arquitectura) civil com 

una eina d'afirmació davant la vida, la senzillesa de la vida, la llibertat i l'amor.

2008 2008

Daniel  Viglietti està considerat un dels cantautors llatinoamericans més coneguts i compromesos de tots els temps. 

Va néixer a Montevideo (l'Uruguai) el 1939, i des de jove va estudiar i  practicar la música popular a través de les seves pròpies 

composicions i amb textos de poetes com Federico García Lorca, César Vallejo, Nicolás Guillén o Mario Benedetti, entre d'altres. 

Viglietti va ser empresonat al seu país el 1972, durant la dictadura d'Stroessner, i va haver d'exiliar-se el 1937, quan va sortir de la 

presó. Durant l'exili va fer gires musicals per tot Europa, Amèrica, Àfrica i Austràlia, denunciant la dictadura uruguaiana, la situació 

mundial dels pobres i els treballadors i defensant els drets humans. No va poder tornar a l'Uruguai fins el 1984 amb l'obertura 

democràtica del país, i a l'arribada va donar un recital multitudinari a l'estadi Luis Franzini. Les seves composicions les han cantat 

altres artistes com Víctor Jara, Isabel i Angel Parra, Soledad Bravo, Chavela Vargas i Quilapayún. Al llarg de la seva carrera ha 

compost també música per al cinema, per al teatre i ha compartit escenari amb escriptors com Eduardo Galeano i Juan Gelman. 

Entre els seus discos, destaquen treballs com Hombres de nuestra tierra, Trópicos, Canciones para el hombre nuevo i A dos 

voces. Una de les seves cançons, A desalambrar, va arribar a ser un autèntic himne en algunes manifestacions cíviques 

celebrades en l'època. 

Se li lliura el premi per la seva trajectòria musical i pel seu paper com a cantautor compromès en la denúncia de les dictadures i 

de la manca de llibertats al món (especialment a Iberoamèrica); per cantar en contra de la repressió i de les pèssimes condicions 

socials amb què viuen algunes minories; i per la intensitat i la profunda humanitat de la seva obra musical, arrelada als cants dels 

pobles i als pobres.   

Daniel VigliettiJoan Margarit

CançóLiteratura
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“Quan penses en tota aquesta gent que hem conegut i que han mort en aquesta guerra civil, tens el sentiment que estar viu 

és quelcom deslleial” (Gerda Taro, poc abans de morir).

Dissabte 11 d'octubre de 2008 , cementiri “Père Lachaise”, divisió 97 – Paris  França

Cerimònia de descobriment d'una placa en memòria de Gerda Taro; al valor i a la tenacitat d'una dona que ha fet prova d'un 

profund sentit del deure com a fotògrafa de guerra.

Per tal que ningú no oblidi la teva lluita incondicional per un món millor

Gerda Taro morí a la Batalla de Brunete el juliol de 1937 com a conseqüència de les ferides causades per un tanc que li aixafà la 

meitat del cos. L'endemà de l'accident, Gerda moria a l'hospital d'El Escorial. Tenia 27 anys.

Gerda Pohorylle, una atractiva i seductora jove alemanya d'Stuttgart, d'ideologia d'esquerres i jueva, fou la companya 

sentimental de Robert Capa. Sense ella, Endre Friedmann (veritable nom de Robert Capa) probablement mai no hauria arribat a 

ser Robert Capa: fou ella qui es va inventar el nom i el personatge, i el va fer canviar d'imatge.

Però Gerda no només va transformar Robert Capa, sinó que ella també ho va fer: es va canviar el cognom i va aprendre fotografia. 

Treballant de fotògrafa va aconseguir evitar la seva extradició a l'Alemanya nazi.

Gerda es va convertir en la inseparable companya de Capa (de moltes de les fotografies se'n desconeix l'autèntic autor), i van 

formar una parella ambiciosa, antifeixista, idealista i audaç.

Amb Capa, Gerda va cobrir la Guerra Civil espanyola, que va viure intensament a la part republicana.

Per tots dos, lluitadors antifeixistes, la càmera fou la millor eina de combat i de propaganda per a la causa republicana.

Al juliol de 1937, Gerda (“la petita rossa”, com li deien afectuosament en el front), mentre cobria la batalla de Brunete prop de 

Madrid, durant la retirada de les tropes republicanes, va patir un desgraciat accident: un tanc la va destrossar de cintura per avall,i 

va morir poc després a l'hospital d'El Escorial, cinc dies abans de fer els 27 anys. El Partit Comunista Francès en va organitzar a 

París el funeral i l'enterrament.

Se la considera la primera reportera gràfica morta en acció de guerra. Robert Capa va publicar després un llibre dedicat a ella, 

titulat Death in the making.

El seu cos descansa al cementiri Père Lachaise. L'escultor Giacometti va fer-li un monument a la seva tomba, que amb l'entrada 

de les tropes nazis a París va ser mig derruït.

Tota la seva família fou exterminada pel nazisme a Auschwitz.

2008

Gerda Taro (Alemanya)

Memorial
2008

El Premi LiberPress Catalunya es lliurarà a polítics, institucions i associacions que hagin destacat per la seva aportació a 

la convivència dels pobles, per defensar i promoure la defensa dels drets humans, la justícia, la pau, l'harmonia, la cooperació i 

l'avinença internacional.

El Premi, a diferència dels altres, no tindrà necessàriament un caràcter anual.

Haris Silajdžić, acadèmic i polític bosnià, neix l'u d'octubre de 1945 a Sarajevo. És professor del Departament d'Història de la 

Facultat de Filosofia de Sarajevo. Fou el cervell de la resistència bosniana com a ministre d'exteriors, primer ministre de Bòsnia i 

negociador dels acords de Dayton. Després de la guerra, va trencar amb el partit nacionalista musulmà d'Izetbegovic i va acabar 

per abandonar la política durant uns anys. Ja se'l va considerar, aleshores, com el símbol de la Bòsnia laica, multiètnica i 

democràtica. Però al 2006 va tornar i les eleccions el van situar a la presidència col·legiada de Bòsnia i Hercegovina. Aquesta 

presidència és rotatòria i precisament el dia 6 de novembre, dia del lliurament dels Premis LiberPress, Haris Silajdžić deixarà el 

seu càrrec al representant serbi. Ha defensat la reunificació de Bòsnia i Hercegovina, que suposaria la fusió de les dues entitats 

existents, en un estat únic. Ha lluitat per recuperar els cossos i la memòria dels morts i desapareguts del darrer genocidi, i ha 

procurat, respectant els drets de les minories, que la convivència entre les diferents comunitats sigui la millor possible. Ha exigit el 

lliurament sense condicions, per part de Belgrad, de tots els criminals de guerra al Tribunal Penal Internacional.

Se li lliura el premi LiberPress Catalunya per la seva vida dedicada a la defensa dels valors democràtics, la concòrdia i la pau 

entre els pobles i ètnies de Bòsnia i Hercegovina, i per promoure la unificació del país i la recuperació de la convivència i la 

memòria.

Haris Silajdzic

Catalunya
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Ramón PANIAGUA (Catedràtic de Dret Internacional. UdG Girona)

Elvira POSADA (Advocada, membre d'ACPC i ACPDDH)
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