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1,50€

CONTROL · Tres regidors dels
ajuntaments de Girona, Salt i
Sarrià de Ter formen una entitat
de gestió i controlaran Agissa

Els ajuntaments
proposen dos tècnics
per a Aigües de Girona
SUBSTITUCIÓ · Han demanat
al jutjat que un enginyer i un
director financer ocupin el lloc
del fins ara conseller delegat

CONSUM P8

Premiats, organitzadors i autoritats en finalitzar la cerimònia d’entrega dels premis ■ JOAN SABATER

SOCIETAT P6-7

Una urna va presidir simbòlicament l’acte de lliurament dels premis

La dignitat dels Liberpress

L’ESPORTIU

Bona primera part dels gironins en un
partit que ha servit per donar rodatge
a jugadors amb poca continuïtat

Futbol Girona

El Girona supera
el Montpeller en
l’amistós (3-2)

PUNT DIVERS P22

Detenen un violador
que els Mossos
donaven per mort
Pensaven que s’havia ofegat al Ter quan
fugia de la policia després d’haver
agredit sexualment una dona a Flaçà

El PSC de Blanes busca
acords per a un nou govern

Política P17

ERC no descarta una moció de censura
però veu difícil formar una alternativa

Llagostera bateja com a parc
1 d’Octubre l’espai on es van reunir
els veïns per defensar el referèndum

Política P10

Medinyà anul·la la
festa major pels fets
violents de l’1-O

Bona nota per a les
cooperatives gironines

Economia P12

Intenten assaltar
un mas a Cabanelles

Punt Divers P23

Vuit homes armats van arribar a la
casa però l’inquilí va poder fugir

maroura
Rectangle



Els alumnes gironins van tallar els accessos a la ciutat per la zona nord. A la imatge, passant pel nou pont del Ter ■ J. SABATER

Joves pel referèndum

REFERÈNDUM P8-10

Vaga i manifestacions dels alumnes d’ESO a Girona i Figueres

El precintament
electoral amenaça
dues emissores
L’execució de l’ordre de la fiscalia
obligaria a desallotjar dels seus locals
Ràdio Palamós i Ràdio Blanes
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1,20€

TRUETA · Ahir els cossos van
ser portats a l’hospital Josep
Trueta per fer-los les radiografies
i avui s’acabarà l’autòpsia

La parella trobada al
pantà de Susqueda
va ser assassinada
CRIM · Tots els indicis
assenyalen que hi ha una mà
criminal, i ara falta determinar
la causa exacta de les morts

PUNT DIVERS P6-7

El ninotaire KAP,
nou premi Liberpress

Societat P20

El vaixell va deixar ahir les aigües de
Palamós després de deu dies fondejat
i atrapat en un laberint burocràtic

Societat P16

El ‘C-Star’ ja és al
port de Barcelona

Dave Verbist té “una
lleugera psicopatologia”

Punt Divers P22

SANITAT P12

El comitè i TSC han arribat a un principi
d’acord que haurà de ser ratificat per les
assemblees de treballadorsTall a l’N-II a Tordera l’1 de setembre ■ J. LOSADA

Desconvoquen
temporalment la
vaga d’ambulàncies

comunicacio3
Rectángulo
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El Patronat Call de Giro-
na, com a seu de la secreta-
ria general de l’AEPJ (As-
sociació Europea per a la
preservació del Patrimoni
Jueu), participa fins demà
en el 7è Fòrum Anual Con-
sultiu de les Rutes Cultu-
rals del Consell d’Europa,
que aquest any té lloc a
Lucca (Itàlia). El Fòrum se

centra en tres temes prin-
cipals: la celebració del
30è aniversari de les Ru-
tes Culturals (història, va-
lors i projecció futura), el
patrimoni cultural i el tu-
risme sostenible, i la pro-
moció de la diversitat i del
diàleg intercultural. La
trobada reuneix membres
del Consell d’Europa i dels
ministeris de Cultura i de
Turisme de països amb iti-
neraris culturals. ■

Redacció
GIRONA

El Call participa en un
fòrum internacional

Jaume Capdevila (Berga,
1974), més conegut com
Kap, ninotaire i estudiós
del dibuix d’humor, és el
nou premi Liberpress, una
distinció honorífica que
concedix cada any l’asso-
ciació gironina del mateix
nom per tal de reconèixer
persones i entitats que
s’hagin distingit en la de-
fensa dels drets humans,
les llibertats i la solidari-
tat. L’advocat Carles
McCragh, president de Li-
berpress, va qualificar-lo
de “dibuixant càustic i re-
bel”, i va argumentar la
concessió del premi, que
aquest any es presenta
amb el cartell d’un altre di-
buixant, el veterà Andrés
Vázquez de Sola, en “la se-
va obra amplíssima, pro-
vocadora, sàvia, profunda
i plena d’un humor intel·li-
gent i refinat”.

Kap, que publica les se-
ves vinyetes a La Van-
guardia, El Mundo De-
portivo i El Triangle, ha
estat també reconegut per
la seva labor teòrica i in-
vestigadora, que ha difós a
través d’alguns llibres “im-
prescindibles” sobre les
revistes satíriques del pas-
sat, com ara La Campana
de Gràcia, Papitu, Cu-
Cut! o L’Esquella de la
Torratxa, i de les mono-
grafies dedicades a dibui-
xants com ara Muntañola,
Tísner, Vázquez o Baga-
ria. Distingit també amb el

premi Gat Perich, va co-
missariar una exposició
sobre la seva trajectòria
que es va poder veure al
Col·legi de Periodistes de
Girona el 2014. El dibui-
xant recollirà el guardó,
consistent en una escultu-
ra de Pia Crozet, diven-
dres de la setmana vinent,
dia 6 d’octubre, durant la
festa de lliurament a l’Au-
ditori, durant la qual es
concediran la resta de pre-
mis de la dinovena edició
dels Liberpress en les nou
categories més de què

consta i els guanyadors de
les quals –“tots ells, gent
exemplar”, va assegurar
McCragh– també es van
donar a conèixer ahir.

D’aquesta manera, l’es-
criptor basc Bernardo At-
xaga (Asteasu, Guipús-
coa, 1951) recollirà el pre-
mi de literatura per una
obra en la qual ha tractat
“amb tendresa, valentia i
tolerància temes com ara
el terrorisme, la Guerra
Civil i la vida del País Basc
rural”. Pel que fa al premi
de cinema, aquest any se-

rà per al cineasta Paolo Bi-
anchini, que en els darrers
trenta anys s’ha consagrat
al cinema social en defen-
sa de la infància i l’adoles-
cència marginades i que
actualment treballa a les
presons italianes per afa-
vorir la reinserció dels jo-
ves. En l’apartat de cançó,
ha estat distingida la can-
tautora grega Maria Fa-
rantouri, exiliada durant
la dictadura dels coronels,
que en la seva cançó de
protesta “barreja amb
contundència la denúncia

amb la bellesa de la poe-
sia”, com a intèrpret de Fe-
derico García Lorca, Pablo
Neruda o Víctor Jara. Du-
rant la festa de Liberpress,
McCragh confia que can-
tarà algun dels seus te-
mes, probablement acom-
panyada de Josep Tero,
amb qui ja ha fet duet en
altres ocasions.

El premi Camins serà
per a Roser Rosés (Barce-
lona, 1926), que va formar
part dels combois de cria-
tures enviades a Rússia
durant la Guerra Civil i

que ha recollit el seu testi-
moni al llibre Trenes talla-
des, publicat per Cal·lígraf.
El premi Catalunya serà
per a dos col·lectius ben di-
ferents: d’una banda, el
grup contestatari Femen,
fundat a Ucraïna per l’eco-
nomista Anna Hutsol, les
activistes del qual protes-
ten despullades contra el
fanatisme, el masclisme,
l’explotació i l’ultraconser-
vadorisme; de l’altra, el po-
ble yazidita, víctima de la
repressió i el genocidi per
part del fanatisme d’Estat
Islàmic i en nom del qual
recollirà el premi Farida
Abbas, que va ser segres-
tada com a esclava sexual.
El premi Associació reco-
neix Pallassos sense Fron-
teres, una organització
humanitària que, dirigida
per Tortell Poltrona, ha in-
ternacionalitzat la seva
vocació de “convertir el
riure en una eina de com-
bat i en un pal·liatiu en-
front del sofriment”, i el Li-
verdpress honora “la tasca
valenta, independent, pe-
rillosa i valuosíssima en la
defensa del medi am-
bient” de Greenpeace. Fi-
nalment, el premi Memo-
rial recordarà Salvador
Puig Antich, just l’últim
any que haurà estat ober-
ta la presó Model, on va ser
ajusticiat el 1974.

En plena reivindicació
del dret a decidir amb vis-
ta al referèndum de di-
umenge, el president de la
Diputació, Pere Vila, va fe-
licitar-se que els premis Li-
berpress representin “la
festa de la llibertat d’ex-
pressió”. A títol personal,
Carles McCragh va asse-
gurar que des del franquis-
me no assistia a una priva-
ció dels drets i les llibertats
ciutadanes com la
d’aquests darrers dies, i va
concloure: “Mentre a Eu-
ropa fa anys que la demo-
cràcia es referma, Espa-
nya continua ancorada en
l’autoritarisme.” ■

a La 19a edició reconeix el compromís de l’escriptor Bernardo Atxaga, la cantant Maria Farantouri i
el cineasta Paolo Bianchini aPallassos sense Fronteres, Greenpeace i Femen, entre els premiats

Eva Vàzquez
GIRONA

Liberpress premia l’humor
“càustic i rebel” de ‘Kap’

Jaume Capdevila, quan va presentar al Col·legi de Periodistes l’exposició sobre Perich, de la qual era comissari ■ MANEL LLADÓ

Després de l’èxit de parti-
cipació de la primera edi-
ció, l’Escola Municipal
d’Humanitats de La Mercè
i la Casa de Cultura de Gi-
rona han programat un
nou cicle de conferències
que aprofundiran en les

relacions entre filosofia i
literatura. Les vuit ses-
sions, coordinades pel
doctor en filosofia, escrip-
tor i editor Oriol Ponsatí-
Murlà, començaran di-
lluns 2 d’octubre, a la Casa
de Cultura (19 h), i a partir
del 6 de novembre es tras-
lladaran a La Mercè. En
aquesta segona edició de

Filosofia i literatura,
s’analitzaran obres com
ara els Pensaments de
Blaise Pascal; Robinson
Crusoe, de Daniel Defoe;
Crim i càstig, de Fiòdor
Distoievski, o el dietari Oc-
tubre, de Miquel Pairolí, i
hi participaran com a po-
nents Bernat Dedéu, Mar
Bosch, Pere Lluís Font, Ig-
nasi Moreta, Laura Lleva-
dot, Joan Bordeus, Anna
Punsoda i Joan Vergés.

Les inscripcions s’han
de fer a través del web de la
Casa de Cultura (www.ca-
sadecultura.cat) i La Mer-
cè (www2.girona.cat/ca/
emhu). ■

Nou cicle de filosofia
i literatura a la Casa
de Cultura i La Mercè

Redacció
GIRONA

‘Octubre’, de Miquel Pairolí,
serà una de les obres
estudiades ■ LLUÍS SERRAT

comunicacio3
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Dibuixant d’humor i caricaturis-
ta Va néixer a Berga el 1974. Publi-
ca a La Vanguardia i El Mundo De-
portivo, i a revistes com El Triangle.

ELS PREMIATS

JAUME CAPDEVILA «KAP»
PREMI LIBERPRESS 2017

Cada acudit d’ell és
una mostra d’enginy i

llibertat. És rebel, satíric,
emprenyador i tendre» 

Va néixer a Roma. Va començar
com ajudant de direcció de Luigi
Zampa, Vittorio De Sica o Sergio
Leone. Ha treballat en publicitat.

PAOLO BIANCHINI
PREMI LIBERPRESS CINEMA 2017

Fa cinema social i les
seves pel·lícules, com

‘L’home del vent’, mostren
el món dels nens marginats»

Cantant i activista política i cul-
tural, va néixer a Atenes el 1947.
Destaca la seva relació amb el com-
positor Mikis Theodorakis.

MARIA FARANTOURI
PREMI LIBERPRESS CANÇÓ 2017

Ha cantat Lorca,
Víctor Jara i Neruda i,

des de Grècia, treballa per
als refugiats» 

Va néixer a Barcelona el 1926. El
1938, els pares la van enviar a
l’URSS per protegir-la de la guerra.
El 1947 va tornar a Barcelona.

ROSER ROSÉS
PREMI LIBERPRESS CAMINS 2017

De petita va conèixer
l’exili a Rússia. Als 92

anys d’edat es dedica a
explicar les seves vivències»

Organització no governamental
catalana de pallassos, d’àmbit in-
ternacional, de caràcter humanita-
ri i sense ànim de lucre.

PALLASSOS SENSE FRONTERES
PREMI LIBERPRESS ASSOCIACIÓ 2017

Una associació que fa
riure i busca que

l’humor sigui un pal·liatiu
per a la gent que pateix»

José Irazu Garmendia va néixer el
1951 a Aleasu, Guipúscoa. La seva
obra inclou novel·la, conte i poesia,
escrita íntegrament en eusquera.

BERNARDO ATXAGA
PREMI LIBERPRESS LITERATURA 2017

És un gran escriptor i
la primera persona

que ha estat traduïda a
totes les llengües de l’Estat»

Organització no governamental
ambiental fundada el 1971 a Van-
couver, Canadà. El seu objectiu és
protegir i defensar el medi ambient.

GREENPEACE
PREMI LIVERDPRESS 2017

Fins i tot han perdut
vides humanes

defensant la causa de la
vida al nostre món»

Nascut a Barcelona el 1948,
aquest militant anarquists i antifei-
xista va ser torturat i executat pel
franquisme l’any 1974.

SALVADOR PUIG ANTICH
MEMORIAL LIBERPRESS 2017

Hem aprofitat per
recordar aquest

lluitador ara que la presó
Model encara es pot visitar»

Femen és un grup rebel i contes-
tatari ucraïnès, fundat a Kíev el
2008 per l’economista Anna Hutsol
i que ha esdevingut internacional.

FEMEN
PREMI CATALUNYA 2017 (EX AEQUO)

Un col·lectiu feminista
de dones valentes que

s’han manifestat contra
Putin o Rouco Varela»

El yazidisme és una religió preis-
làmica de l’Orient Mitjà d’origen re-
mot (uns 2.000 anys aC). La seva
ciutat santa és Lalish (Iraq).

AL POBLE YAZIDITA
PREMI CATALUNYA 2017 (EX AEQUO)

Aquest és un poble
que ha patit un

genocidi. Són sofistes, és a
dir, islàmics moderats» 

DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■ Els premis honorífics Liber-
press de Girona distingiran aquest
any el dibuixant d'humor Jaume
Capdevila «Kap» pel seu compro-
mís amb la llibertat d'expressió;
l'escriptor Bernardo Atxaga per
escriure des de l'«honestedat» so-
bre temes com el terrorisme o la
Guerra Civil; el director de cinema
italià Paolo Bianchini pel seu tre-
ball de defensa dels nens més des-
favorits, i la cantant grega Maria
Farantouri pel seu compromís
amb els drets humans. 

Així ho va anunciar ahir en una
roda de premsa l’advocat Carles
McCragh, que presideix l’Associa-
ció Liberpress, al costat de Pere
Vila, president de la Diputació de
Girona. 

Pel que fa a associacions, en-
guany es reconeix el treball del
moviment feminista Femen que
comparteix guardó amb repre-
sentants del poble yazidita, una
minoria religiosa molt persegui-
da. 

També es reconeix la trajectòria
de Greenpeace i de Pallassos sen-
se Fronteres. La cerimònia del
lliurament dels premis, que arri-
ben a la a edició, serà el  d'oc-
tubre a l'Auditori de Girona, en
una gala presentada per Clara Jor-

dan que comptarà amb l’actuació
de The Maria’s.

Els premis LiberPress tenen la
voluntat d'obrir un espai de debat
sobre el paper dels mitjans de co-
municació a la societat i al mateix
temps volen reconèixer aquelles

persones i entitats que són un
«exemple» per la seva defensa
dels drets humans, la solidaritat i
les llibertats. 

McCragh va explicar que el Pre-
mi Memorial LiberPress vol recor-
dar la figura de Salvador Puig An-

tich (-), torturat i con-
demnat a mort per un consell de
guerra militar, víctima d'un judici
sense garanties. Va ser l'última
persona executada amb garrot vil
a la presó Model de Barcelona. 

Sobre Femen, premi Catalun-
ya, McCragh va recordar que els
seus integrants, que són gairebé
només dones, es manifesten des-
pullant-se davant el que conside-
ren el totalitarisme i la hipocresia
del poder i contra el masclisme,
l'explotació de la dona o la pena
de mort, entre d'altres. 

Comparteixen el premi Cata-
lunya amb representants del po-
ble yazidita, per la «persecució i
patiments soferts durant tota la
seva història com a minoria reli-
giosa de l'Orient Mitjà, especial-
ment en els darrers anys.

El premi Camins és per a Roser
Rosés Senabre, qui amb més de 
anys és voluntària al Museu d'His-
tòria de Catalunya, on forma part
del Consell de Savis, per explicar
les seves vivències. 

Premi Liberpress a Femen i Greenpeace
També guardonen l’escriptor Bernardo Atxaga, el dibuixant Jaume Capdevila i el cineasta Paolo Bianchini Pallassos Sense
Fronteres i el poble yazidita rebran el reconeixement honorífic gironí, que es lliurarà en una gala el 6 d’octubre a l’Auditori

Pere Vila i Carles McCragh presenten els premis. EDDY KELELE

La CLaU
CARLES MCCRAGH
«Manca de llibertats com
en temps del franquisme»
 Sobre la situació política,
Carles MacCragh dir: «Vivim
una manca de llibertats que
no veia des del franquisme. El
poble viu silenciat. Mentre Eu-
ropa és demòcrata, Espanya
continua ancorada en l’autori-
tarisme. Ataca la llibertat de
premsa, reunió i expressió».

comunicacio@ddgi.cat - 28/09/2017 08:53 - 79.152.99.111



Una urna, com a element
simbòlic, ha presidit Li-
berPress 2017. L’exercici
del vot com a gest de pau i
de lliure expressió és, en el
moment que vivim, la-
mentablement d’allò més
reivindicatiu.

Amb aquest ferm com-
promís amb la realitat que
viu el país, però també
amb una mirada atenta a
tot allò que passa a àmbit
mundial, ahir a la nit es va
celebrar a l’Auditori de Gi-
rona l’acte de lliurament
de la XIX edició dels pre-
mis LiberPress que atorga
la Diputació de Girona
conjuntament amb l’Asso-
ciació LiberPress.

Una edició que ha inci-
dit, un any més, a donar
veu i reconeixement a la
feina callada de tanta gent
i institucions que treba-
llen per fomentar els va-
lors de la pau i de la lliber-
tat de pensament i expres-
sió. Que continua reivindi-
cant la valentia dels qui
lluiten per les causes jus-
tes i, a més, ho han de fer a
contracorrent. I més que
mai, per una qüestió d’ac-
tualitat i de proximitat, la
reivindicació democràtica
del dret al vot.

Hi ha múltiples formes
de lluita per aquests drets
fonamentals. I entre els
premiats destaca Pallas-
sos sense Fronteres, pre-
mi LiberPress Associa-
cions 2017 “per una idea i
una trajectòria emotiva,
emocionant, solidària,
plena de sensibilitat i molt
valenta, en la qual, lluitant
arreu del món pels despro-
tegits, ha sabut canviar
llàgrimes per somriures,

transformar penes en joia,
fer oblidar durant una es-
tona les injustícies als qui
les pateixen, demostrar la
seva immensa humanitat
a tota la humanitat”, tal
com destaca el jurat. Un
reconeixement d’una tas-
ca altruista que Jaume M.
Mateu, més conegut com
Tortell Poltrona, va voler
agrair perquè, com va dir:
“Ens dona força per parlar
més fort en aquest món
que, i és una pena, no és ro-
dó.”

Mateu, amb anys treba-
llant per repartir somriu-
res, té clar que la felicitat
és “compartir el poc que

tenim”, com fan tants
nens i nenes dels camps de
refugiats que han visitat.
Una feina altruista que,
com bé matisa, també té
compensacions, sobretot
perquè, com declara: “Ens
ha descobert el que és la
resiliència, gaudir de més
llibertat de no tenir por i la
capacitat de sentir-me
més nen... tot i tenir ja tres
néts.” Sobre el moment
actual a Catalunya, no
s’està de definir tot plegat
–sobretot l’arribada de les
forces policials en vaixell
de dibuixos animats i l’en-
giny a l’hora d’amagar ur-
nes– com una “comèdia
brutal”. Creu Mateu que
“junts, i pacíficament, po-
dem arribar lluny; tenint
clar que en tot conflicte,
com passa arreu, ningú no
té tota la raó”.

En aquesta línia, amb

l’humor com a principal
arma, també ressalta la
presència del caricaturis-
ta Jaume Capdevila i Her-
rero, Kap, que ha rebut el
premi LiberPress 2017
per una obra amplíssima,
“sense fronteres, provoca-
dora, contundent, sàvia,
profunda i plena d’un hu-
mor intel·ligent, refinat i
satíric que, amb el seu hu-
mor gràfic sempre ha des-
tacat per lluitar per les lli-
bertats de la gent i dels po-
bles, especialment per la
llibertat d’expressió”. Cap-
devila, que encara ahir
confessava sentir-se “im-
pressionat, petit i preocu-
pat perquè el jurat s’hi re-
pensi” de premiar-lo, va

reivindicar el seu ofici ma-
nifestant que riure no és
l’objectiu sinó l’eina per
accedir a una realitat com-
plexa. “L’humor ha d’ofe-
rir segones i terceres lec-
tures i, per tant, cal esmo-
lar l’enginy per despertar
el sentit crític de les perso-
nes”, subratlla.

Sobre el moment actual
que viu el país, Capdevila
creu que la realitat –“tan
boja”– li ho posa més difícil
i l’obliga a fer més esforç
que mai per reflectir-la
amb un punt d’ironia.
“Saltar sense xarxa és el
secret d’un bon humoris-
ta”, remarca. “Vivim un
moment excepcional, en
què el futur del país està a

les nostres mans i el meu
privilegi és ser-ne alhora
partícip com a especta-
dor.”

Lluita i protesta
Per altra banda, els altres
guardons han recaigut
aquest any a Femen, pre-
mi LiberPress Catalunya
per la seva lluita i protesta;
Salvador Puig Antich, pre-
mi Memorial LiberPress;
Bernardo Atxaga, premi
LiberPress Literatura “pel
conjunt de la seva obra li-
terària i compromís amb
els valors de la llibertat i la
dignitat humana”; Paolo
Bianchini, premi Liber-
Press Cinema 2017 per la
seva “extraordinària” car-

rera cinematogràfica, de-
dicada en gran part al ci-
nema social i de compro-
mís; Roser Rosés Senabre,
premi LiberPress Camins
per una vida llarga lluitant
per la llibertat; Andrés
Vázquez de Sola, premi
Dibuixant 2017; Green-
peace, premi LiverdPress
per la seva tasca “ valuosís-
sima en defensa del medi
ambient”, i Maria Faran-
touri, premi LiberPress
Cançó per “la seva veu ten-
dra, militant i comprome-
sa amb la cançó social i de
protesta grega, denun-
ciant la dictadura del seu
país i els totalitarismes po-
lítics, el reaccionarisme i
la repressió”. ■

ONZE GUARDONATS Més que mai
l’actualitat del país ha marcat la
dinovena edició d’uns premis que han
volgut reivindicar el dret democràtic a
votar i el dret a decidir

LiberPress: per la lliber

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Els premiats amb els impulsors
del premi, a la foto de grup del dinar
roda de premsa ■ EDDY KELELE DDGI

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

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

Jaume Capdevila i
Herrero ‘Kap’ va
recollir el premi
LiberPress 2017

Societat

EL PUNT AVUI
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rtat d’expressió

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

“Per a molts nens i
nenes del món, la
felicitat és compartir el
poc que tenim”
Tortell Poltrona
PALLASSO SENSE FRONTERES

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

“Estic convençut que
junts i pacíficament
podem arribar ben
lluny”

“La realitat ens ho
posa difícil, però saltar
sense xarxa és el
secret d’un bon
humorista”
Jaume Capdevila
CARICATURISTA I HUMORISTA GRÀFIC

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

“Votar és democràcia
i enaltir la llibertat
d’expressió és el que
fem aquí en les
diferents modalitats”
Pere Vila
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

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

Les frases

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

“Qui ho havia de dir
que estaríem aquí cinc
dies després de patir
la violència extrema
per part de l’Estat”
Marta Madrenas
ALCALDESSA DE GIRONA

“Qui ho havia de dir que
cinc dies després de
l’atac físic i moral per
part d’un Estat que ac-
tua amb violència ex-
trema contra aquells
qui volien posar urnes
estiguéssim aquí entre-
gant uns premis en de-
fensa dels drets hu-
mans i col·lectius que
tenen més valor que
mai. Una causa legíti-
ma, com és votar, reco-
neguda per molts mit-
jans de comunicació,
sobretot de l’exterior, i
que no fan més que

apreciar la tasca que es
fa des de LiberPress,
fundació impulsada per
al reconeixement de
causes semblants.” Així
va voler donar la ben-
vinguda l’alcaldessa de
Girona, Marta Madre-
nas, als premiats i al pú-
blic que es va congregar
a l’acte d’entrega de pre-
mis. Un acte en el qual
hi van intervenir Pere
Vila, president de la Di-
putació, i Carles
McCragh, president de
l’Associació LiberPress,
i hi van ser presents les
germanes de Salvador
Puig Antich, entre d’al-
tres. ■

J. Camps Linnell
GIRONA

Premis amb més
valor que mai

La urna presidint la cerimònia ■ JOAN SABATER

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 7 D’OCTUBRE DEL 2017 | Comarques Gironines | 7

La dignitat
dels LiberPress

L’APUNT d’expressió. Ahir era la XIX edició dels premis i una ur-
na va presidir l’entrega. Està tot dit. Va ser premiat Jau-
me Capdevila, Kap, i el premi Memorial va ser en record
de Salvador Puig Antich. Un acte emotiu. Els que som
fidels als LiberPress mai hauríem pensat, però, que ara
mateix a casa nostra calgués lluitar per la pau i per la
llibertat d’expressió.Jordi Grau

Carles McCragh és el degà del Col·legi d’Advocats de
Girona i també de Catalunya. Dimarts va ser el protago-
nista d’un acte de dignitat encapçalant la marxa d’ad-
vocats gironins que protestaven pels excessos policials
comesos l’1-O. Va ser impressionant la imatge de togats
a la Gran Via. El degà és també l’impulsor i ànima dels
LiberPress, els premis que lluiten per la pau i la llibertat
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■Creador de gargots, ninots i hu-
mor, Jaume Capdevila Kap, premi
Liberpress , va declarar ahir
que l’humor és «una eina extraor-
dinària per esmolar l’esperit crí-
tic», i va definir la seva feina quo-
tidiana com «un intent de fer el mi-
llor acudit possible, però també es
va plantejar la dificultat de la seva
feina en el moment actual: «Si
t’envien policies armats dins un
vaixell de dibuixos, com pots fer
riure?».

Kap va participar ahir a un dinar
amb tots els guardonats en les di-
ferents categories dels Premis Li-
berpress a l’Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona i, al vespre, a la
gala d’entrega dels premis a l’Au-
ditori de Girona, on el referèndum
va fer acte de presència en forma
d’una urna de l’-O presidint l’es-
cenari, mentre una projecció
d’imatges recordava els fets sense
amagar les càrregues policials. Al
dinar hi va participar el president
de la Diputació, Pere Vila, el pre-
sident de Liberpress, Carles
McCragh, i la vicepresidenta, Joë-
lle Stickiness, entre d’altres perso-
nalitats.  

Kap es va mostrar honorat de
compartir un premi amb persona-
litats que l’han guanyat anterior-
ment com Ryszard Kapuscinski,
Ignacio Ramonet, Sami Naïr, Steve
Mc Curry o la revista satírica fran-
cesa Charlie Hebdo.

El ninotaire de La Vanguardia,
El Mundo Deportivo, El Triangle o
Regió  –diari del grup Prensa Ibé-
rica, al qual pertany Diari de Gi-
rona–, va dir als periodistes que
considera «interessant» el mo-
ment que viu Catalunya perquè
està passant una cosa «excepcio-
nal» que es dona «poques vegades
a la història de la humanitat», i és
que «el futur del país és en mans
de la gent»..

Va definir Twitter com «una
gran intel·ligència mundial que
premia les coses que paguen la
pena perquè arribin a la gent». 

Femen i la violència masclista
El dinar dels Liberpress va asseure
a l’Escola d’Hostaleria també Lara
Alcázar, representant de Femen a
Espanya. Aquesta asturiana histo-
riadora de l’art assegura que la
seva principal preocupació ara
mateix és la «crisi de feminicidi i
masclisme». 

Segons ella, hi ha un pacte d’es-
tat per lluitar contra la violència de
gènere, però el Govern espa nyol
no li dona pressupost i continua el
degoteig de «dones que són assas-
sinades pel fet de ser dones».

La primera mesura que caldria
prendre, segons declara, és inver-
tir en una xarxa de seguretat de
protecció de les víctimes que han
fet denúncia i que les penes s’apli-
quin al moment, ja que l’estadísti-
ca demostra que la majoria de víc-
times són dones que han fet de-
núncia.

Femen és un grup rebel i con-
testatari ucraïnès fundat el 
que ha rebut el premi Liberpress
Catalunya  per la seva «lluita
i protesta pacífica, valenta, origi-
nal, audaç, provocadora, eficaç,
seriosa i divertida alhora».

Jaume M. Mateu «Tortell Pol-
trona» sempre fa broma. Ahir era
a la gala per rebre el Liberpress as-
sociació  per la seva inestima-
ble tasca amb Palassos Sense
Fronteres, entitat que s’embranca
en zones en guerra o en camps de
refugiats per arrencar un somriure
a la gent humiliada.

Tortell Poltrona va reconèixer

que aquest premi li dona «força
per parlar fort». En una entrevista,
va assegurar que, tal com de petits
ens ensenyaven a resar, «avui hau-
ríem de recitar cada dia els drets
humans que tant ens han costat de
guanyar».

«La felicitat no és tenir coses,
sinó poder compartir el poc que
tens», és una altra de les frases pro-
nunciades per aquest veterà de la
solidaritat i el proïsme que s’ha
guanyat «la llibertat de no tenir
por» i seguir «sentint-se nen» tot i
tenir tres nets.

Ell llegeix com «una comèdia
brutal» haver aconseguit «plantar
les urnes i votar», però pensa que
«no venen temps fàcils», tot i que
«junts i pacífics podem fer moltes
coses; tard o d’hora s’haurà de ne-
gociar» perquè «mai ningú té tota
la raó».

Els LiberPress són un reconei-
xement a persones d'arreu del
món que treballen des de dife-
rents àmbits per la llibertat d'ex-
pressió i el respecte a drets fona-
mentals. 

A la gala a l’Auditori es va fer pú-
blic el 'Gest LiberPress ', una
urna i una mà votant amb una pa-

pereta. El jurat va assenyalar que
qualsevol acte en contra de la uti-
lització de les urnes sol esdevenir
«antidemocràtic i totalitari». 

El Memorial dels premis va re-
cordar la figura de Salvador Puig
Antich, reconegut antifranquista
que va ser torturat i executat pel
règim. 

A l’acte hi va participar l’escrip-
tor Bernardo Atxaga,  premi Lite-
ratura pel conjunt de la seva obra
literària feta «amb originalitat, ri-
quesa, sensibilitat i enginy, en la
qual ha tractat amb tendresa i du-
resa alhora temes com la Guerra
Civil o ETA».

Paolo Bianchini  va rebre el Li-

berPress Cinema per la seva «ex-
traordinària» carrera cinemato-
gràfica, dedicada en gran part al
cinema social i de compromís, per
la seva defensa del món de la in-
fància i l’adolescència.

Roser Rosés Senabre va rebre  el
Premi LiberPress Camins  per
una vida llarga en la qual ha fet ca-
mins múltiples i dificilíssims des
de molt petita, i ha passat «la Gue-
rra Civil espanyola, la Segona
Guerra Mundial i els pitjors anys
del franquisme sense descoratjar-
se, fins a retrobar, amb tots nosal-
tres, la llibertat»,.

Andrés Vázquez de Sola va re-
bre el premi Dibuixant . Es
tracta d’un dibuixant, periodista i
pintor que, a partir del , va mi-
litar clandestinament al Partit Co-
munista d’Espanya (PCE).

Greenpeace va rebre el Premi
LiverdPress  per la seva tasca
«immensa, independent, valenta,
perillosa i valuosíssima en defensa
del medi ambient».

Maria Farantouri va rebre el
Premi LiberPress Cançó  per
la seva «veu tendra, militant i com-
promesa amb la cançó social i de
protesta grega».

«Està passant una cosa excepcional, i és que el futur del país és en mans de la gent», afirma el ninotaire Lara Alcázar,
representant de Femen, demana mesures per evitar l’«assassinat de dones»  Tortell Poltrona: «La felicitat és compartir»

«Kap», premi Liberpress: «Si t’envien policia
en un vaixell de dibuixos, com pots fer riure?»

Foto de família dels premiats al pati de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona. EDDY KELELE

Avui hauríem de
recitar cada dia

els drets humans que
tant ens han costat de
guanyar»

TORTELL POLTRONA
PALLASSO, PREMI LIBERPRESS ASSOCIACIÓ
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Kap, premi LiberPress: «Quan
t'envien policia dins un vaixell de
dibuixos, com vols fer acudits que
facin més riure?»
Els guardons en defensa de la llibertat d'expressió atorgats ahir a Girona recorden
el valor de Puig Antich i converteixen l'urna del referèndum en un símbol 

Jaume Capdevila, Kap, amb el guardó del Premi LiberPress 2017, Foto: DiGi.

El guanyador del premi LiberPress 2017, Jaume Capdevila, Kap, ha tret punta de la repressió
policial a Catalunya el passat 1 d'octubre. El dibuixant ha fet mofa en relació a l'arribada de milers
d'agents de la policia espanyola al Port de Barcelona. "Quan t'envien policia dins un vaixell de
dibuixos animats com vols fer acudits que facin més riure?", ha ironitzat. L'humorista admet que
aquests dies li ha bullit la sang i el llapis però que no s'ha reprimit les idees que tenia per a les
seves vinyetes.

Kap és un dels distingits en l'edició 2017 dels premis LiberPress. El jurat li reconeix una obra molt
ampla i sense fronteres en el camp de l'humor gràfic. Tot i això, Capdevila considera que hi ha
altres premiats que s'ho mereixen més per la lluita que fan pels drets i la solidaritat.

Entre els onze guardonats destaca el Memorial LiberPress per a Salvador Puig Antich o el

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/27472/kap/premi/liberpress/quan/envien/policia/dins/vaixell/dibuixos/vols/fer/acudits/facin/riure



premi de Literatura per a Bernardo Atxaga. Una urna i una mà votant rebran, de manera simbòlica,
el Gest LiberPress 2017.

El lliurament dels LiberPress ha estat marcat aquesta nit a Girona pel context polític català.
Per a Jaume Capdevila el que està passant a Catalunya és un fet pràcticament inèdit a la història, ja
que ha passat molt poques vegades que el futur d'un país estigui en mans de la seva gent. Per
això el dibuixant expressa que "tot el que passi depèn només de nosaltres". Capdevila admet que
aquesta realitat pot provocar una sensació de vertigen però no dubta que cal aprofitar-ho.

Tot amb una seriositat que Capdevila reconeix fins i tot a les seves obres: "En un món en què tot
està excessivament banalitzat, el més revolucionari és ser seriós". Per aquesta raó, Kap espera que
les seves vinyetes, més que rialles, deixin al lector pensant en el missatge però també en
segones lectures.

El nom de guerra

Jaume Capdevila assegura que Kap és el nom de guerra i que el seu nom real és el d'un senyor
que dibuixa. El creatiu és protagonista de vinyetes d'humor als diaris, però aquest divendres ho
ha estat també dels lliurament dels premis LiberPress 2017. El jurat li ha atorgat el guardó
principal per la seva tasca periodística i perquè és una persona senzilla, bona, republicana,
imprescindible i divertida.  Un geni teòric i pràctic de l'humor gràfic.

No obstant això, Capdevila defuig dels elogis que li ha concedit el jurat. Em trobo insignificant al
costat de la resta de premiats, assegura. Kap assenyala que ja coneixia els LiberPress perquè
honoren uns valors com la solidaritat i la llibertat. Per a ell, els premis tenen un gran pes perquè
distingeixen actituds amb les quals es pot anar pel món.

La resta de premiats

Els LiberPress són un reconeixement a persones d'arreu del món que treballen des de diferents
àmbits per la llibertat d'expressió i el respecte a drets fonamentals. Aquest any destaca que el 'Gest
LiberPress 2017' serà una urna i una mà votant amb una papereta. El jurat assenyala que qualsevol
acte en contra de la utilització de les urnes sol esdevenir un acte antidemocràtic i totalitari.

El Memorial dels premis recordarà la figura de Salvador Puig Antich, un reconegut antifranquista
que va ser torturat i executat pel règim. Els premis també congreguen representants de Femen
(premi LiberPress Catalunya), Bernardo Atxaga (LiberPress Literatura) o Paolo Bianchini
(LiberPress Cinema).

La llista d'onze premiats la completen les entitats Pallassos sense Fronteres i Greenpace i
noms com Roser Rosés, Andrés Vázquez de Sola i Maria Farantouri.
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Lliurament dels Premis LiberPress 2017
Diputaci&oacute de Girona | 06-10-2017 | 23:15

Premis Liberpress 2017 

Aquesta nit ha tingut lloc, a l?Auditori de Girona, l?acte de lliurament de la XIX edició dels
Premis LiberPress que la Diputació de Girona, organitza conjuntament amb l?Associació
Liberpress. Els guanyadors són: Jaume Capdevila, Kap; Femen, el Poble yazidita; Paolo
Bianchini; Maria Farantouri; Roser Rosés; Pallassos sense Fronteres; Bernardo Atxaga;
Greenpeace. El Premi Memorial recordarà Salvador Puig Antic, executat el 2 de març de 1974.

Es tracta d?una edició que dona veu i reconeixement a la feina callada de tanta gent i institucions
que treballen per fomentar els valors de la pau i de la llibertat de pensament i expressió. LiberPress
reivindica la valentia dels qui lluiten per les causes justes i, a més, ho han de fer a contracorrent.
També hi ha un espai per a una qüestió d?actualitat i que ens és molt propera, fins al punt que en
som protagonistes: la reivindicació democràtica del dret al vot.

D?altra banda, aquest migdia ha tingut lloc un dinar al qual han assistit Pere Vila, president de la
Diputació de Girona; Carles McCragh, president de l?Associació LiberPress; Joelle Stikness,
vicepresidenta de l?Associació LiberPress, a més dels premiats i diversos periodistes que han
pogut entrevistar els guanyadors.

En total, cada any s?atorguen els següents premis, repartits per categories: Memorial, LiVerdPress,
Literatura, Cançó, Associació, Cinema, Camins, Catalunya i ?el principal? Premi LiberPress. Més
el Gest i el Dibuix.

PREMIATS (11 categories)
 
Femen rep el Prem LiberPress Catalunya 2017 per la seva lluita i protesta pacífica, valenta,
original, audaç, provocadora, eficaç, i seriosa i divertida alhora, mitjançant la qual denuncia els
excessos de les religions, del masclisme, dels polítics antidemocràtics, del conservadorisme, i
defensa principalment les dones oprimides, però també tota la humanitat, amb una ferma
advocació dels drets humans.
 
Salvador Puig Antich (Barcelona, 30 de maig de 1948) rep el premi Memorial LiberPress. Va
donar suport a la lluita obrera i la revolució armada per intentar fer caure la dictadura franquista. A
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la tardor de l?any 1973 fou detingut per la mort d?un policia en un tiroteig durant la seva detenció.
Després de ser torturat i sotmès a un judici irregular i sense garanties, va ser condemnat a mort per
un consell de guerra militar. Malgrat la pressió internacional perquè li commutessin la pena, el van
executar per garrot vil el matí del 2 de març de 1974 a la sala de paqueteria de la presó Model de
Barcelona, enmig de la indignació popular.

Una urna i una mà votant amb una papereta serà el Gest LiberPress 2017, un gest de pau i de lliure
expressió: la mà d?un ciutadà exercint el seu dret. I també per això qualsevol acte en contra de la
utilització de les urnes sol esdevenir un acte antidemocràtic i totalitari.

Bernardo Atxaga rep el Premi LiberPress Literatura 2017 pel conjunt de la seva obra literària feta
amb originalitat, riquesa, sensibilitat i enginy, en la qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora
temes com la Guerra Civil, ETA, la transició democràtica i la vida dels homes i dones d?un País
Basc rural, treballador i diferent, i ha insistit en la memòria social col·lectiva, amb tolerància,
humanitat, bondat i valentia. És un escriptor únic que ha conquerit l?atenció de lectors de totes les
llengües i cultures des d?una literatura diversa i compromesa amb els valors de la llibertat i la
dignitat humana.
 
Pallassos sense Fronteres rep el Premi LiberPress Associacions 2017 per una idea i una trajectòria
emotiva, emocionant, solidària, plena de sensibilitat i molt valenta, en la qual, lluitant arreu del
món pels desprotegits, ha sabut canviar llàgrimes per somriures, transformar penes en joia, fer
oblidar durant una estona les injustícies als qui les pateixen, demostrar la seva immensa humanitat
a tota la humanitat. En definitiva, una feina plena de coratge i simpatia, altruista i impagable.
 
Paolo Bianchini rep el Premi LiberPress Cinema 2017 per la seva extraordinària carrera
cinematogràfica, dedicada en gran part al cinema social i de compromís, per la seva defensa i visió
del món de la infància i l?adolescència a través del cine, per haver mostrat amb gran bellesa i
tendresa la marginació, els desvalguts, els vulnerables i els éssers que són víctimes de qualsevol
mena de poder.
 
Roser Rosés Senabre rep el Premi LiberPress Camins 2017 per una vida llarga en la qual ha fet
camins múltiples i dificilíssims des de molt petita, ha portat amb gran responsabilitat i maduresa la
seva infància i adolescència, ha passat la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i els
pitjors anys del franquisme sense descoratjar-se, fins a retrobar, amb tots nosaltres, la llibertat.

Andrés Vázquez de Sola rep el premi Dibuixant 2017. Es tracta d?un dibuixant, periodista i pintor.
A partir del 1951 va militar clandestinament al Partit Comunista d?Espanya (PCE). Va patir actes
de censura, acomiadaments i deportacions a altres regions de l?Estat, i va marxar a Madrid, on va
treballar en el diari del mateix nom com a col·laborador fix. La repressió va continuar fins que va
abandonar aquest diari i Televisió Espanyola, on presentava el programa La noche del sábado i
dibuixava davant les càmeres caricatures dels participants, i el 1959 va marxar a París a peu, on va
continuar amb una prolífica carrera a bastament reconeguda.

Greenpeace rep el Premi LiverdPress 2017 per la seva tasca immensa, independent, valenta,
perillosa i valuosíssima en defensa del medi ambient, per la seva lluita contra el canvi climàtic i a
favor de la preservació de les espècies, per la seva denúncia i el seu esforç per aconseguir un món
més racional, saludable i habitable per a tota la humanitat i les espècies animals i vegetals amb què
convivim. Probablement és una de les organitzacions més essencials i necessàries per a la
humanitat, sense la qual estaríem en una situació crítica.
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Maria Farantouri rep el Premi LiberPress Cançó 2017 per la seva veu tendra, militant i
compromesa amb la cançó social i de protesta grega, que ha denunciat la dictadura del seu país, els
totalitarismes polítics, el reaccionarisme i la repressió; ha barrejat la contundència de la denúncia
amb la bellesa de la poesia i ha participat activament en la lluita per la consecució de la
democràcia, les llibertats i el respecte als drets humans.
 
Jaume Capdevila i Herrero, Kap, rep el Premi LiberPress 2017 per una obra amplíssima, sense
fronteres, provocadora, contundent, sàvia, profunda i plena d?un humor intel·ligent, refinat i
satíric. També perquè és una persona senzilla, bona, republicana, imprescindible i divertida, un
geni teòric i pràctic de l?humor gràfic i de la caricatura que sempre ha lluitat per les llibertats de la
gent i dels pobles, especialment per la llibertat d?expressió.

Autor: Redacció
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Última hora sobre la intervención del Gobierno en Catalunya y la presencia de Puigdemont en Bruselas
(http://www.lavanguardia.com/politica/20171031/432502212422/independencia-cataluna-puigdemont-govern-bruselas-belgica-
parlament-en-directo.html)

DIRECTO

Kap, premi LiberPress: "Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos, com vols
fer acudits que facin més riure?"

06/10/2017 20:02

ACN Girona.-El guanyador del premi LiberPress 2017, Jaume Capdevila, ha tret punta de la repressió policial a Catalunya el
passat 1 d'octubre. El dibuixant ha fet mofa en relació a l'arribada de milers d'agents de la policia espanyola al Port de
Barcelona. "Quan t'envien policia dins un vaixell de dibuixos animats com vols fer acudits que facin més riure?", ha
ironitzat. L'humorista admet que aquests dies "li ha bullit la sang i el llapis" però que no s'ha reprimit les idees que tenia per
a les seves vinyetes. Kap és un dels distingits en l'edició 2017 dels premis LiberPress. El jurat li reconeix "una obra molt
ampla i sense fronteres" en el camp de l'humor gràfic. Tot i això, Capdevila considera que hi ha altres premiats que "s'ho
mereixen més" per la lluita que fan pels drets i la solidaritat. Entre els onze guardonats destaca el Memorial LiberPress per a
Salvador Puig Antich o el premi de Literatura per a Bernardo Atxaga. Una urna i una mà votant rebran, de manera simbòlica,
el Gest LiberPress 2017.

L'entrega dels LiberPress ve marcada pel context polític català. El dibuixant Jaume Capdevila, conegut com a Kap, ha
convertit algunes de les seves declaracions als mitjans en tires còmiques. L'artista considera que aquests dies fer les vinyetes
"és més difícil que mai". Capdevila explica que la realitat ara mateix és "un acudit continu". "Quan t'envien policia
repressora dins un vaixell de dibuixos animats com vols fer acudits que facin més riure que l'actualitat?", ha ironitzat. Kap
admet que "li ha bullit la sang i el llapis" a l'hora d'asseure's a fer les vinyetes que es dirigeixen sempre al mateix públic. Tot i
això, aquests dies ha decidit potenciar la creativitat. "En aquests temps convulsos has de fer la vinyeta que creus i no has de
reprimir la teva part més enginyosa: l'has d'estimular", assegura. Per a Jaume Capdevila el que està passant a Catalunya és
un fet "pràcticament inèdit a la història", ja que "ha passat molt poques vegades que el futur d'un país estigui en mans de la
seva gent". Per això el dibuixant expressa que "tot el que passi depèn només de nosaltres". Capdevila admet que aquesta
realitat pot provocar una "sensació de vertigen" però no dubta "que cal aprofitar-ho". Tot amb una seriositat que Capdevila
reconeix fins i tot a les seves obres: "En un món en què tot està excessivament banalitzat, el més revolucionari és ser seriós".
Per aquesta raó, Kap espera que les seves vinyetes, més que rialles, deixin al lector pensant en el missatge però també en
segones lectures.El nom de guerraJaume Capdevila assegura que KAP és "el nom de guerra" i que el seu nom real és "el d'un
senyor que dibuixa". El creatiu és protagonista de vinyetes d'humor als diaris però aquest divendres ho és també de l'entrega
dels premis LiberPress 2017. El jurat li ha atorgat el guardó principal per la seva tasca periodística i perquè "és una persona
senzilla, bona, republicana, imprescindible i divertida. Un geni teòric i pràctic de l'humor gràfic". No obstant això, Capdevila
defuig dels elogis que li ha concedit el jurat. "Em trobo insignificant al costat de la resta de premiats", assegura. Kap
assenyala que ja coneixia els LiberPress perquè "honoren uns valors com la solidaritat i la llibertat". Per a ell, els premis
tenen "un gran pes" perquè distingeixen actituds amb les quals "es pot anar pel món". La resta de premiats Els LiberPress
són un reconeixement a persones d'arreu del món que treballen des de diferents àmbits per la llibertat d'expressió i el
respecte a drets fonamentals. Aquest any destaca que el 'Gest LiberPress 2017' serà una urna i una mà votant amb una
papereta. El jurat assenyala que qualsevol acte en contra de la utilització de les urnes sol esdevenir un acte "antidemocràtic i
totalitari". El Memorial dels premis recordarà la figura de Salvador Puig Antich, un reconegut antifranquista que va ser

    

 0

    

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
a
v
a
n
g
u
a
r
d
i
a
.
c
o
m
/
v
i
d
a
)

Catalunya (http://www.lavanguardia.com/politica/20171031/432502212422/independencia-cataluna-puigdemont-govern-bruselas-belgica-parlament-en-directo.html)

· Tiroteo Cangas de Onis (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20171031/432503097918/un-atracador-se-atrinchera-en-una-sucursal-bancaria-de-cangas-de-onis.html)

· Puigdemont (http://www.lavanguardia.com/politica/20171031/432504239180/puigdemont-bruselas-imagenes.html)

· Disfraces Halloween (http://www.lavanguardia.com/de-moda/20171031/432503572339/halloween-disfraz-disfraces-it-pennywise-corpebride-wonderwoman-lamujermaravilla-galgadot-puigdemont-annabelle.html)
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torturat i executat pel règim. Els premis també congreguen representants de Femen (premi LiberPress Catalunya), Bernardo
Atxaga (LiberPress Literatura) o Paolo Bianchini (LiberPress Cinema). La llista d'onze premiats la completen les entitats
Pallassos sense Fronteres i Greenpace i noms com Roser Rosés, Andrés Vázquez de Sola i Maria Farantouri.

Otras noticias
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Estos son los mejores países para viajar en 2018,
según Lonely Planet
(http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/2
0171026/432341763723/mejores-paises-viajar-
2018-lonely-planet.html)

Lo que debes evitar para no ser un compañero de
vuelo odioso
(http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/2
0171027/432199936979/consejos-evitar-ser-
companero-odioso-viajes-andrea-
vilallonga.html)

Tráfico investiga la conducción temeraria entre
camiones
(http://www.lavanguardia.com/motor/videos
/20171013/432021677308/trafico-investiga-
temerario-adelantamiento-camiones-
denunciado-video-redes-sociales.html)

 

Los 'embajadores' catalanes, altos cargos que no
han ocultado su trabajo a favor del…
(http://www.lavanguardia.com/vida/20171027
/432396398182/los-embajadores-catalanes-
altos-cargos-que-no-han-ocultado-su-
trabajo-a-favor-del-proces.html)

 

Forcadell diu “presidenta” a Arrimadas i aquesta
respon amb un “aviat, tot arribarà”
(http://www.rac1.cat/info-
rac1/20171027/432389465332/forcadell-diu-
presidenta-a-arrimadas-i-aquesta-respon-
amb-un-aviat-tot-arribara.html?
utm_source=lavanguardia.com&utm_mediu
m=outbrain&utm_campaign=widget_outbrai
n)

Mira el precio que han tenido que pagar Azpeitia
y Beraza por debutar en la ACB
(http://www.mundodeportivo.com/baloncest
o/20171025/432343270047/mira-el-precio-
que-han-tenido-que-pagar-azpeitia-y-
beraza-por-debutar-en-la-acb.html?
utm_source=lavanguardia.com&utm_mediu
m=outbrain&utm_campaign=widget_outbrai
n)

 

Este juego de moda es adictivo ¡Ya 15 millones de
jugadores!
FORGE OF EMPIRES

(http://om.forgeofempires.com/foe/es/?
ref=out_es_es_build&pid=$origpubname$&e
xternal_param=$origsrcname$#build)

Nuevo Nissan MICRA. Todo nuevo, menos el
nombre
NISSAN

(http://bs.serving-
sys.com/serving/adServer.bs?
cn=trd&mc=click&pli=22880575&PluID=0&or
d=[timestamp])

Las mujeres más bellas con los futbolistas más
feos
DESAFIOMUNDIAL

(http://www.desafiomundial.com/la-bella-y-
la-bestia-futbolistas-feos-y-parejas-
hermosas/?utm_campaign=byb-d-es-r-0-0-
171016-dm-ob-c1-
a1&utm_term=laia_grassi.jpg&utm_source=o
b&utm_medium=$section_id$-
ob&utm_content=00605ab0ade948dc8be510
6a5e83c9c39b)
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El dibuixant Kap, l'escriptor Bernardo Atxaga i Pallassos sense Fronteres, ...
Dimecres 27.09.2017 13:27 - VilaWeb

El dibuixant Kap, l'escriptor Bernardo Atxaga i
Pallassos sense Fronteres, premis LiberPress

2017

Els guardons busquen reconèixer la tasca de persones i associacions d'arreu

del món que lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats

ACN Girona.-L’associació LiberPress ha donat a conèixer els guanyadors dels premis que
volen ser un reconeixement a la solidaritat i a la defensa dels drets humans per part de
personalitats i entitats d’arreu del món. En l’edició d’enguany, destaquen noms com el
dibuixant d’humor Kap pel seu compromís amb la llibertat d’expressió; l’escriptor Bernardo
Atxaga per escriure des de l'”honestedat” sobre temes com el terrorisme o la Guerra Civil; el
director de cinema Paolo Bianchini pel seu treball de defensa dels nens més desfavorits i la
cantant grega Maria Farantouri pel seu compromís amb els drets humans. Pel que fa a
associacions, enguany es reconeix el treball del moviment feminista Femen que comparteix
guardó amb representants del poble yazidita, una minoria religiosa molt perseguida. També es
reconeix la trajectòria de Greenpeace i de Pallassos sense Fronteres. La cerimònia del
lliurament d’aquests premis honorífics, que arriben a la 19a edició, serà el 6 d’octubre a
l’Auditori de Girona.
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AMPLIACIÓ:El dibuixant Kap, l'escriptor
Bernardo Atxaga i Pallassos sense Fronteres,

premis LiberPress 2017

Els guardons busquen reconèixer la tasca de persones i associacions d'arreu

del món que lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats

ACN Girona.-L’associació LiberPress ha donat a conèixer els guanyadors dels premis que
volen ser un reconeixement a la solidaritat i a la defensa dels drets humans per part de
personalitats i entitats d’arreu del món. En l’edició d’enguany, destaquen noms com el
dibuixant d’humor Kap pel seu compromís amb la llibertat d’expressió; l’escriptor Bernardo
Atxaga per escriure des de l'”honestedat” sobre temes com el terrorisme o la Guerra Civil; el
director de cinema Paolo Bianchini pel seu treball de defensa dels nens més desfavorits i la
cantant grega Maria Farantouri pel seu compromís amb els drets humans. Pel que fa a
associacions, enguany es reconeix el treball del moviment feminista Femen que comparteix
guardó amb representants del poble yazidita, una minoria religiosa molt perseguida. També es
reconeix la trajectòria de Greenpeace i de Pallassos sense Fronteres. La cerimònia del
lliurament d’aquests premis honorífics, que arriben a la 19a edició, serà el 6 d’octubre a
l’Auditori de Girona.

Els premis LiberPress arriben a la 19a edició mantenint la voluntat d’obrir un espai de debat
sobre el paper dels mitjans de comunicació a la societat i al mateix temps reconèixer aquelles
persones i entitats que són un “exemple” per la seva defensa dels drets humans, la solidaritat
i les llibertats. Així ho ha recordat el president de l’associació, Carles Mc Cragh. Aquest
dimecres s’han donat a conèixer els guardonats. El Premi LiberPress és per al dibuixant
d’humor i caricaturista, Jaume Capdevila, Kap. Actualment publica les seves vinyetes a ‘La
Vanguardia’, ‘El Mundo Deportivo’ i a ‘El Triangle, entre d’altres, així com a revistes
estrangeres. Destaca pel seu humor “càustic, rebel i satíric” i el premi vol reconèixer també la
seva feina per recuperar el treball d’antics ninotaires catalans.El Premi Memorial LiberPress
vol recordar la figura de Salvador Puig Antich (1948-1973), torturat i condemnat a mort per un
consell de guerra militar, víctima d’un judici irregular i sense garanties. Va ser l’última
persona executada amb garrot vil a la presó Model de Barcelona. Enguany coincideix amb el
tancament del centre penitenciari i vol ser un reconeixement a la lluita obrera per fer caure un
estat dictatorial. Pel que fa al LiberPress Catalunya, enguany és per al moviment ucraïnès
feminista, Femen, que va néixer l’any 2008 i que ha estès les seves lluites a nivell
internacional. Els seus integrants, que són gairebé només dones, es manifesten despullant-se
davant el que consideren el totalitarisme i la hipocresia del poder i contra el masclisme,
l’explotació de la dona o la pena de mort, entre d’altres. Comparteixen el premi amb
representants del poble yazidita, per la “persecució i patiments soferts durant tota la seva
història com a minoria religiosa de l’Orient Mitjà, especialment en els darrers anys, en els
quals s’ha produït un veritable genocidi” a mans del DAESH. Recollirà el premi Farida Abbas,
víctima d’aquest horror i utilitzada com a esclava sexual fins que va aconseguir escapar-se.

                               1 / 2



AMPLIACIÓ:El dibuixant Kap, l'escriptor Bernardo Atxaga i Pallassos sense ...
Dimecres 27.09.2017 16:02 - VilaWeb

Ara treballa per la memòria del seu poble, la pau i perquè es faci justícia. En la categoria de
Cançó, el Premi LiberPress és per a Maria Farantouri (Atenes, 1947), una cantant i activista
política i cultural. El seu treball destaca per haver combinat la “contundència de la denúncia
amb la bellesa de la poesia i participar activament en la lluita per la consecució de la
democràcia, les llibertats i el respecte als drets humans”.El LiberPress Cinema és per al
director italià Paolo Bianchini, per la seva ” extraordinària carrera cinematogràfica, dedicada
en gran part al cinema social i de compromís, per la seva defensa i visió del món de la infància
i l’adolescència a través del cine”. Actualment, junt amb el seu fill, treballa a presons italianes
amb una websèrie de la televisió pública sobre la reinserció dels joves.I en la categoria de
Literatura, enguany es guardona l’escriptor basc Bernardo Atxaga, autor de novel·les, contes,
poesia i assaig feta “amb originalitat, riquesa, sensibilitat i enginy, en la qual ha tractat amb
tendresa i duresa alhora temes com la Guerra Civil, ETA, la transició democràtica i la vida
rural al País Basc. D’altra banda, el premi Camins és per a Roser Rosés Senabre (Barcelona,
1926), qui amb més de 90 anys és voluntària al Museu d’Història de Catalunya, on forma part
del Consell de Savis, per explicar les seves vivències. Quan era petita, els seus pares la van
enviar a la URSS per protegir-la dels perills de la Guerra Civil. Quan va poder tornar a
Barcelona, després de passar també per Mèxic, es va trobar amb la misèria i la postguerra. És
autora del llibre ‘Trenes tallades’ (Edicions Cal·lígraf), on recull el seu periple a Rússia.
Reconeixement a Greenpeace i Pallassos sense FronteresEl Premi LiberPress Associacions
reconeix el treball de Pallassos sense Fronteres, fundada a Barcelona el 1993 i d’àmbit
internacional especialment en zones de conflictes, desastres naturals o situacions d’exclusió
social amb la comicitat i l’humor com a principal eina. Una altra associació molt coneguda que
rebrà enguany el premi LiVerdPress és Greenpeace, una ONG fundada el 1971 a Vancouver,
Canadà. El premi vol reconèixer la seva lluita per defensar el medi ambient i els animals
d’arreu del planeta fins a llocs remots. Una tasca ” immensa, independent, valenta, perillosa i
valuosíssima”.La cerimònia, el 6 d’octubreEls premis, que són honorífics i no tenen dotació
econòmica, compten amb el suport de la Diputació de Girona. Es lliuraran el pròxim 6
d’octubre a l’Auditori de la ciutat. El president de la corporació, Pere Vila, ha destacat que
aquests són uns premis marcats per l'”excel·lència” que contribueixen a projectar Girona al
món perquè guardonen persones de primer nivell.
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El dibuixant berguedà «KAP», guardonat amb un 
dels premis de LiberPress
�  Carles McGragh creu que a l'Estat li falten encara anys de "cultura democràtica" i alerta que 

aquestes vulneracions de drets es poden mantenir
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Salvador Puig Antich (Barcelona, 30 de maig de 1948) rep el Premi 

Memorial LiberPress. Donava suport a la lluita obrera i la revolució 

armada per intentar fer caure la dictadura franquista. A la tardor de 

l’any 1973 fou detingut per la mort d’un policia en un tiroteig durant la 

seva detenció. Després de ser torturat i sotmès a un judici irregular i 

sense garanties, va ser condemnat a mort per un consell de guerra 

militar. Malgrat la pressió internacional perquè li commutessin la pena, 

el van executar amb garrot vil el matí del 2 de març de 1974 a la sala de 

paqueteria de la presó Model de Barcelona, enmig de la indignació 

popular.

El guanyador del Premi Liberpress Catalunya és FEMEN, un grup 

rebel i contestatari ucraïnès, fundat a Kíev el 2008 per l’economista 

Anna Hutsol i que ha esdevingut internacional. Els seus integrants, 

que són quasi exclusivament dones, es manifesten despullant-se davant 

el que consideren el totalitarisme i la hipocresia del poder: contra el 

fanatisme de les religions, el masclisme i l’explotació de la dona; a favor 

dels drets humans i l’avortament, i en contra de la pena de mort i totes 

les activitats polítiques antidemocràtiques.

Femen rep el Premi LiberPress Catalunya 2017 per la seva lluita i 

protesta pacífica, valenta, original, audaç, provocadora, eficaç, i seriosa 

i divertida alhora, mitjançant la qual denuncia els excessos de les 

religions, del masclisme, dels polítics antidemocràtics o democràtics 

estúpids, del conservadorisme, dels bons costums i de la hipocresia, i 

defensa principalment les dones oprimides, però també tota la 

humanitat, amb una ferma advocació dels drets humans.

El poble yazidita rep el Premi LiberPress Catalunya 2017 per la 

persecució i els patiments soferts durant tota la seva història com a 

minoria religiosa, especialment en els darrers anys, en els quals s’ha 

produït un veritable extermini (que hem de qualificar de genocidi), i en 

homenatge a tots els seus homes, dones i infants torturats, esclavitzats i 

morts, els quals s’han convertit en nous refugiats després de la terrible 

diàspora d’aquesta comunitat, que tan bé representen Nadia Murad i 

Farida Abbas, valentes lluitadores pel seu poble, per la seva memòria, 

per la pau i perquè el pes de la justícia universal caigui sobre els seus 

assassins.
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Maria Farantouri | Foto Wikipedia

El Premi LiberPress Cançó és per a Maria Farantouri (Atenes, 

1947). Cantant i activista política i cultural. Rep el Premi LiberPress 

Cançó 2017 per la seva veu tendra, militant i compromesa amb la cançó 

social i de protesta grega, que ha denunciat la dictadura del seu país, els 

totalitarismes polítics, el reaccionarisme i la repressió; ha barrejat la 

contundència de la denúncia amb la bellesa de la poesia i ha participat 

activament en la lluita per la consecució de la democràcia, les llibertats i 

el respecte als drets humans.

El Premi LiberPress Camins és per a Roser Rosés Senabre 

(Barcelona 1926). El 1938 els seus pares la van enviar a la URSS per 

protegir-la dels perills de la Guerra Civil. Allà, però, va patir els estralls 

de la Segona Guerra Mundial sense poder tornar a casa, i va sobreviure 

miraculosament. Quan el 1947 va poder tornar a Barcelona, passant per 

Mèxic i amb papers falsos, es va trobar amb la misèria i la postguerra 

dels vençuts en la seva pròpia família. Ha impartit classes de català i 

rus, ha treballat de correctora i ha col·laborat amb el Club d’Amics de la 

UNESCO. Actualment, amb noranta anys, és voluntària al Museu 

d’Història de Catalunya, on forma part del Consell de Savis i explica als 

alumnes de diversos nivells les seves vivències a causa de les guerres. 

Ha publicat Trenes tallades (Edicions Cal·lígraf), la història del seu 

periple vital a Rússia, que ha estat un gran èxit.

El premi LiberPress Associacions és per a Pallassos Sense 

Fronteres, una organització no governamental catalana de pallassos, 

d’àmbit internacional, de caràcter humanitari i sense ànim de lucre, 

fundada a Barcelona el 1993. El seu objectiu és actuar en zones de 

conflicte o exclusió a fi de millorar la situació psicològica i emocional de 

les poblacions refugiades i de les dels països arrasats per la violència, la 

guerra o les catàstrofes naturals mitjançant les activitats artístiques, 

l’humor i la comicitat dels pallassos, així com sensibilitzar la societat 

sobre la situació de les poblacions afectades i promoure actituds 

solidàries.
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El premi LiberPress Cinema és per a Paolo Bianchini, un director 

de cinema italià. Va començar com a ajudant de direcció de directors 

italians importants com Luigi Zampa, Mario Monicelli, Luigi 

Comencini, Vittorio de Sica, Mauro Bolognini i Sergio Leone, entre 

d’altres. Després es va dedicar al cinema comercial i a la publicitat, i va 

treballar per a grans empreses internacionals fins al 1997, quan va 

tornar al cinema amb La grande quercia, premiada al Festival de 

Berlín, al Festival Napa Valley (Califòrnia), al Chicago Film Festival i al 

Festival Internacional de Cinema per a Joves de Laon (França). 

Actualment, junt amb el seu fill, fa cinema dins de les presons italianes 

amb una websèrie de la televisió pública italiana sobre la reinserció dels 

joves.

Paolo Bianchini rep el Premi LiberPress Cinema 2017 per la seva 

extraordinària carrera cinematogràfica, dedicada en gran part al cinema 

social i de compromís, per la seva defensa i visió del món de la infància i 

l’adolescència a través del cine.

(https://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2017/04/bernardo-atxaga-al-festival-mot-foto-marti-
albesa.jpg)

Bernardo Atxaga al Festival Mot | Foto Martí Albesa

El premi LiberPress Literatura és per a José Irazu Garmendia, 

veritable nom de Bernardo Atxaga (1951, Asteasu, Guipúscoa). La 

seva obra, que inclou novel·la, conte, poesia i assaig, ha estat escrita i 

publicada íntegrament en eusquera, però també traduïda a diverses 

llengües. Rep el Premi LiberPress Literatura 2017 pel conjunt de la seva 

obra literària, feta amb originalitat, riquesa, sensibilitat i enginy, en la 

qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora temes com la Guerra Civil, 

ETA, la transició democràtica i la vida dels homes i dones d’un País 

Basc rural, treballador i diferent, i ha insistit en la memòria social 

col·lectiva, amb tolerància, humanitat, bondat i valentia; i també per la 

seva defensa de la llengua i la cultura basques.

El premi LiVerdPress és per a Greenpeace, una organització no 

governamental ambientalista fundada el 1971 a Vancouver, Canadà. El 

seu objectiu és protegir i defensar el medi ambient intervenint en 

diferents llocs del planeta quan es cometen atemptats contra la natura i 

es posa en perill el medi ambient. Fa campanyes per parar el canvi 
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climàtic, protegir la biodiversitat, promoure l’alimentació saludable, 

rebutjar la utilització de transgènics, disminuir la contaminació, evitar 

la desaparició de les espècies animals i dels paradisos vegetals, posar fi 

a l’ús de l’energia nuclear i les armes, i protegir els boscos i els paratges 

naturals, especialment el territori àrtic.

Greenpeace rep el Premi LiVerdPress 2017 per la seva tasca 

immensa, independent, valenta, perillosa i valuosíssima en defensa del 

medi ambient, per la seva lluita contra el canvi climàtic i a favor de la 

preservació de les espècies, per la seva denúncia i el seu esforç per 

aconseguir un món més racional, saludable i habitable.

Durant la seva intervenció, Pere Vila ha volgut constatar que enguany 

és un any especial, ja que “els Premis Liberpress sempre han defensat la 

veu i el llenguatge de la gent”. I ha afegit que “aquests premis volen 

posar veu i reconeixement a la feina callada de tanta gent i de tantes 

institucions que treballen per fomentar els valors de la pau i de la 

llibertat de pensament i expressió”. Carles McCragh ha incidit en el fet 

que els LiberPress “tenen com a objectiu obrir un espai de debat sobre 

el paper dels mitjans de comunicació dins la societat; defensar els drets 

humans, premiar els personatges d’àmbit mundial en totes les 

categories humanes i artístiques, i també en la periodística, que hagin 

destacat per la seva tasca independent, democràtica i solidària”.
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El president de Liberpress diu que Catalunya viu “una situació de 
manca de llibertats” que no es veia “des del franquisme”
Carles McGragh creu que a l'Estat li falten encara anys de "cultura democràtica" i alerta que aquestes 

vulneracions de drets es poden mantenir 
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27.09.2017  18:57

ACN Girona.-El president de Liberpress, Carles McCragh, assegura que Catalunya 

està vivint una “situació de manca de llibertats” que no es veia “des del franquisme”, 

en referència a les actuacions de l’Estat contra el referèndum de l’1-O. McCragh ha 

afirmat aquest dimecres a la roda de premsa per donar a conèixer els guanyadors 

dels premis d’enguany que “Espanya continua essent una societat ancorada en 

l’autoritarisme i és normal perquè molta gent ve d’aquell temps”. En aquest sentit, 

ha alertat que “aquestes coses quan es fan una vegada es tornen a repetir”. Pel 

representant de l’associació, en aquest moment “les llibertats individuals, de 

premsa, d’expressió i associació estan realment atacades”.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost 

alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu 

aquí.]

00:40

ÚLTIMES NOTÍCIES

10:06 Assange explica als catalans ‘les 

cinc coses a fer per evitar que Rajoy 

ens espiï i ens censuri’

09:55 Roger Mas denuncia la 

prohibició d’un concert perquè la sala 

serà col·legi electoral l’1-O

09:47 Puigdemont difon un vídeo en 

què es veu com s’imprimeixen les 

butlletes de votació de l’1-O

08:42 En directe: La guàrdia urbana 

de Barcelona custodia les urnes de 

l’ajuntament perquè no vagin als 

punts de votació

FavoritSense anuncis

Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.

Continguts Patrocinats

País Opinió Món Societat Cultura Economia Ciència Locals Blocs Publicacions ACN EP

Agricultura Comunicació Cultura Economia Política Societat
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El dibuixant Jaume Capdevila KAP | KAP/gargots.net

El dibuixant berguedà Jaume Capdevila "KAP" ha estat un dels guanyadors dels premis 

LiberPress, que s'han entregat aquest dimecres, com un reconeixement a la solidaritat i a la 

defensa dels drets humans de personalitats i entitats d'arreu del món. En aquest cas, el 

ninotaire ha estat reconegut per la seva defensa de la llibertat d'expressió, tot i que també s'han 

premiat l'escriptor Bernardo Atxaga, el director de cinema Paolo Bianchini, la cantant grega 

Maria Farantouri, el moviment feminista Femen, o la trajectòria de Greenpeace i Pallassos sense 

Fronteres. 

En la cerimònia d'aquests premis que arriben a la 19a edició i que s'ha fet a l'Auditori de Girona, 

el president de LiberPress, Carles McCragh, ha assegurat que Catalunya està vivint una "situació 

de manca de llibertats" que no es veia "des del franquisme", en referència a les actuacions de 

l'Estat contra el referèndum de l'1-O. McCragh ha afirmat a la roda de premsa per donar a 

conèixer els guanyadors dels premis d'enguany, que "Espanya continua essent una societat 

ancorada en l'autoritarisme i és normal perquè molta gent ve d'aquell temps".

En aquest sentit, ha alertat que "aquestes coses quan es fan una vegada es tornen a repetir". Pel 

representant de l'associació, en aquest moment "les llibertats individuals, de premsa, 

d'expressió i associació estan realment atacades".
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Imprimeix

L'humorista gràfic Kap guanya el Premi LiberPress 2017 

Redacció | Actualitzat el 27 Setembre 2017 a les 21:05

El dibuixant i caricaturista Jaume Capdevial Kap ha estat distingit amb la 19a edició del Premi 

LiberPress, atorgat pe l'associació del mateix nom i la Diputació de Girona. L'acte de lliurament 

dels guardons tindrà lloc el 6 d'octubre a l'Auditori de Girona.

Kap ha estat guardonat per "una obra amplíssima, sense fronteres, provocadora, contundent, sàvia, 

profunda i plena d'un humor intel·ligent, refinat i satíric". El veredicte també que Capdevila és 

"una persona senzilla, bona, republicana, imprescindible i divertida, un geni teòric i pràctic de 

l'humor gràfic i de la caricatura que sempre ha lluitat per les llibertats de la gent i dels pobles, 

especialment per la llibertat d'expressió, i un amic incondicional de LiberPress".

En la resta de categories, enguany s'ha distingit l'ONG Pallassos sense Fronteres (LiberPress 

Associació), l'escriptor Bernardo Atxaga (LiberPress Literatura), el cineasta Paolo Bianchini 

(LiberPress Cinema), la cantant i activista Maria Farantouri (LiberPress Cançó), l'anarquista i 

antifeixista Salvador Puig Antich (Memorial LiberPress), Roser Rosés (LiberPress Camins), el 

col·lectiu feminista Femen i el poble yazidita (ex aequo el Premi LiberPress Catalunya), i 

Greenpeace (Premi LiVerdPress).

Els premis, creats el 1999, tenen per objectiu obrir un espai de debat sobre quin és el paper dels 

mitjans de comunicació dins la societat, i premiar els personatges d'àmbit mundial que hagin 

destacat per la seva tasca independent, democràtica i solidària. LiberPress també busca implicar en 

aquest projecte associacions humanitàries per tal que aconsegueixin ampliar el seu suport 

econòmic i mediàtic.
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COMUNICACIÓ

L’humor intel·ligent de Kap obté el premi Liberpress
Atxaga i Pallassos Sense Fronteres, també guardonats 

G.B. Girona ACTUALITZADA EL 28/09/2017 00:00

Jaume Capdevila i Herrero, Kap (Berga, 1974), dibuixant d’humor i caricaturista català, és el premi Liberpress d’aquest any. Rebrà el guardó en una 

cerimònia que se celebrarà el divendres 6 d’octubre a l’Auditori de Girona. Carles McCragh, president de l’associació Liberpress, i Pere Vila, president 

de la Diputació de Girona, van anunciar ahir els noms dels nou guanyadors dels premis, que tenen 9 categories. Pere Vila ha volgut constatar que 

enguany és un any especial, perquè “els premis Liberpress sempre han defensat la veu i el llenguatge de la gent”. 

A Kap se li reconeix “la seva obra amplíssima, sense fronteres, provocadora, contundent, sàvia, profunda i plena d’un humor intel·ligent, refinat i 

satíric”. I s’afegeix: “També perquè és una persona senzilla, bona, republicana, imprescindible i divertida, un geni teòric i pràctic de l’humor gràfic i de 

la caricatura que sempre ha lluitat per les llibertats de la gent i dels pobles, especialment per la llibertat d’expressió”.

Puig Antich, Femen i Greenpeace
Per al premi Memorial, a títol pòstum, s’ha triat Salvador Puig Antich. La guanyadora del premi Liberpress Catalunya és l’organització Femen, un grup 

contestatari d’origen ucraïnès que ha esdevingut internacional. Els integrants són quasi exclusivament dones que es manifesten despullant-se 

davant el que consideren el totalitarisme i la hipocresia del poder. El poble yazidita també rebrà el mateix guardó “per la persecució i els patiments 

soferts durant tot el seu esdevenir com a minoria religiosa”. 

El premi Liberpress Cançó ha correspost a Maria Farantouri (Atenes, 1947), cantant i activista política i cultural; mentre que el premi Liberpress 

Camins serà per a Roser Rosés Senabre (Barcelona, 1926). Rosés és una de les anomenades nenes de Rússia, que els seus pares van enviar a l’URSS 

per protegir-la del perill de la Guerra Civil. Pallassos Sense Fronteres rebran el premi Liberpress Associacions. Aquesta organització no 

governamental catalana de pallassos actua en zones de conflicte. 

El premi Liberpress Cinema s’ha concedit al director de cinema italià Paolo Bianchini per la seva carrera cinematogràfica, dedicada en gran part al 

cinema social i de compromís, “i per la seva defensa i visió del món de la infància i l’adolescència a través del cine”. José Irazu Garmendia, veritable nom 

de Bernardo Atxaga (1951, Asteasu, Guipúscoa), rebrà el premi de literatura “pel conjunt de la seva obra literària, feta amb originalitat, riquesa, 

sensibilitat i enginy, en la qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora temes com la Guerra Civil, ETA, la Transició democràtica i la vida dels homes i 

dones d’un País Basc rural, treballador i diferent”. El jurat considera que Atxaga s’ha endinsat “en la memòria social col·lectiva, amb tolerància, 

humanitat, bondat i valentia, i ha defensat la llengua i la cultura basques”. 

Finalment, el premi LiVerdPress s’ha atorgat a l’ONG Greenpeace “per la seva tasca immensa, independent, valenta, perillosa i valuosíssima en 

defensa del medi ambient i a favor de la preservació de les espècies, per la seva denúncia i el seu esforç per aconseguir un món més racional, 

saludable i habitable”.

Pere Vila, president de la Diputació de Girona, i Carles McCragh, president de l’associació Liberpress, durant la presentació dels noms dels guardonats. / EDDY KELELE / DDG
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Jaume Capdevila i Herrero, Kap (Berga, 1974), ha estat guardonat

amb el Premi LiberPress 2017. Aquests divendres proper li faran el

lliurament a l’Auditori de Girona. El lector d’aquest virtual ja ha tingut

notícia (https://www.nuvol.com/noticies/kap-premi-
liberpress-2017/) de la importància del premi, dels motius per els

quals l’hi ha estat atorgat al Kap, i de l’enorme tasca desenvolupada per

aquest ninotaire, humorista gràfic però alhora vivencial i vital.
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Jaume Capdevila, amb dos pebrots

Una vegada més t’haig de felicitar per rebre un nou premi.
Què et suposa aquest en concret que, deixa’m dir, abans que
tu l’han recollit personalitats del periodisme com Ryszard
Kapuscinski, Ignacio Ramonet, Jon Lee Anderson, Steve Mc
Curry o Forges…?

Doncs t’he de reconèixer que Liberpress és un premi important;

important pel prestigi del guardó i per la impressionant llista de

guardonats. I, és clar, si et conviden a formar part d’aquest club no pots

pas dir que no… però et demanes constantment “què hi faig jo aquí?”.

Per altra banda, quan et donen un premi, vol dir que hi ha algú que ha

pensat que d’alguna manera o altre te’l mereixes…

I per què creus que s’han fixat en tu?

Ja t’asseguro que no ho sé pas. Però jo, en el fons, no m’ho agafo com

un premi personal, sinó com un reconeixement més aviat col·lectiu, cap

al món de l’humor, i un reconeixement a la professió de ninotaire, en

uns temps especialment complexos. No puc entendre el premi si no és

compartit: compartit amb els lectors, que cada dia fan la meitat de la

feina, decodificant els meus dibuixos, amb els meus mestres i amb els

meus companys de professió. Això, compartit, sembla que es porta

millor.
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Liberpress és un premi fortament vinculat a la llibertat
d’expressió… Un tema que està potser massa de moda
últimament.

És que és un tema molt complex. Però la llibertat d’expressió és la

primera de les llibertats: si hom té unes idees i no les pot expressar, és

com si no les tingués. Si tens un Ferrari, però no el pots treure del

garatge, és com si no el tinguessis, oi? Doncs això: poder expressar-se

lliurement és necessari per ésser veritablement lliure. La llibertat de

pensament i la d’expressió haurien d’estar sempre garantides.

Però sovint els humoristes reben del crostó…

És que això va junt. Cal assumir que el revers de la llibertat és la

responsabilitat: si un actua lliurement, ha d’acceptar les

responsabilitats que es deriven de les seves idees i, molt més

especialment, dels seus actes. També ens trobem davant un cinisme de

molts que s’apunten a la llibertat d’expressió, però tan sols per

expressar el què els convé i alhora silenciar el que no els interessa.

Llibertat d’expressió consisteix en poder dir el què et sembli, però

també tolerar i garantir que l’altre digui el què li sembla a ell. Això ens

enriqueix com a persones.

Ara una pregunta que segur que mai t’han fet. Quin és el
paper de l’humor en la societat actual? 

Ja m’agradaria saber-ho! M’agrada pensar que l’humor és una eina que

ajuda a la reflexió, amb mecanismes lúdics. Però vagi vostè a saber… 

L’humor no és una manera d’escapar?

Ah! Jo crec que l’humor, al contrari, és un símptoma de maduresa d’una

societat. Acceptant que l’humor té una part lúdica, divertida, i que pot

servir d’evasió, és cert. Però en realitat l’humor és una manera
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civilitzada de fer front a un conflicte. Una societat decadent o primitiva,

arregla les coses a base de mastegots.

Doncs aquest dies n’hem vist bastants de mastegots.

Doncs una societat civilitzada i madura, permet que la sàtira canalitzi la

violència. També en les societats poc democràtiques l’humor és una

manera de lluitar, de defensar els febles davant dels forts, de provocar

escletxes en l’autoritat. És cert, però, que actualment també s’utilitza

l’humor per anestesiar-nos, per banalitzar algunes coses i per evitar

entrar a fons en segons quines qüestions… ja et dic que l’humor és una

eina, i tot depèn de com s’utilitzi.

No seria l’humor com un analgèsic que alhora enfada la
ferida?

Que l’humor és terapèutic no hi ha dubte. Però que hi ha molts tipus

d’humor, com molts tipus de medicaments, i que cada persona

reacciona diferent davant l’humor, això també és veritat. Per tant, pot

haver-hi humor analgèsic, però també humor irritant, humor que cou,

humor que fa sortir a la superfície els causants de la infecció, humor

que calma, humor que adorm, humor que desvetlla, humor de xoc,

humor placebo… i humor que no fa cap gràcia.

Es pot establir diferències o graus en l’etiqueta humor? Ho
dic perquè potser és diferent l’humor amb càrrega ideològica
del que busca l’enginy verbal i prou.

Sí, i tant. La categoria ‘humor’ és un capmàs on hi cap veritablement

tot. Des de la poesia d’en Cesc a l’enginy d’en Perich, passant per la

mala bava d’un Ivà, per parlar només d’humoristes gràfics. Per això hi

ha, dins de l’humor, conceptes com la sàtira, la ironia, la comèdia, la

paròdia, la burla, que permeten acotar. Això si parlem de ‘modalitats’,

és a dir, les eines amb les que es busca la rialla. Però a banda hi ha el

contingut, o la càrrega ideològica que funcionen de forma independent

al tipus d’humor que es fa.
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La intenció que hi ha al darrere és la mateixa quan encares
una vinyeta per a la premsa esportiva i una altra per a la
premsa política?

La intenció última sí: fer riure una mica i activar algun recòndit

mecanisme de reflexió sobre el tema. Però potser els mecanismes, les

eines, el llenguatge i potser fins i tot el públic són diferents. I això et

condiciona necessàriament, perquè l’humor depèn sempre del seu

context.

Què vols del lector quan fas una vinyeta? És suficient que
rigui o en certa manera se l’ha d’impactar ideològicament?

Ja t’ho he mig dit: la rialla és important, però la resposta intel·lectual

m’interessa molt. La gràcia d’un acudit és que no és com una columna

d’opinió que et diu el què has de pensar i llestos. La vinyeta, cada lector

l’ha d’interpretar. I amb la mateixa vinyeta dos lectors de formació i

ideologia diferent poden arribar a conclusions diferents. A mi

m’interessa aquesta reflexió. M’interessa que el lector es plantegi si hi

està d’acord o no hi està.

Actualment hi ha un auge de la sàtira política, amb
programes pioners com el Polònia o El Intermedio o, més
recentment, Està passant. Viu l’humor una nova època
daurada?

Com més fotuts estem és més necessari el riure. Ja t’he dit que l’humor

és una manera civilitzada de canalitzar la violència, la frustració i el

malestar en una societat madura. Tal i com està el panorama,

sincerament, o ens en fotem una miqueta de tot, o ja s’hauria anat al

Congrés a calar-hi foc i penjar els ministres pels collons d’un fanal… La

revolució que hem viscut a Catalunya també s’ha anomenat ‘dels

somriures’ i l’humor hi ha tingut un paper important: quan ens deien

que vindrien els tancs per la Diagonal ens en fotíem, quan vam veure el

vaixell dels dibuixos animats al port, en vam fer conya… L’humor

conjura la por i ens ha ajudat, n’estic segur, a ser més valents en els

moments difícils de la setmana passada. I n’hem estat prou de valents!
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I els ninotets poden canviar alguna cosa?

Sí, crec en el poder transformador de la imatge. Si bé també és cert que

la influència de cada imatge s’ha vist reduïda degut a aquest

bombardeig massiu d’ímputs visuals. Moltes imatges s’han banalitzat,

sobretot per culpa de la publicitat. Per això és important que en les

vinyetes hi hagi un component ètic, de compromís amb la realitat, de

voluntat transformadora, de complicitat amb el lector.

Quin és avui en dia la funció de les revistes satíriques, tan
important en la Transició, quan el mitjà de paper tenia molt
més impacte que no ara?

Les revistes satíriques han tingut sempre un paper molt important. Per

a mi la premsa satírica ha estat sempre la punta de llança de la premsa

veritablement lliure i reivindicativa. És cert que avui els mitjans de

comunicació es troben a la corda fluixa, però penso que dins el

panorama de la premsa, les revistes d’humor encara tenen un sentit,

perquè s’han mantingut coherents. De fet, des de la Transició ençà està

per aparèixer una publicació catalana que reculli el testimoni de la

nostrada premsa satírica d’abans de la guerra.

Tothom coincideix en que en Kap ho sap tot sobre l’humor i
és a tot arreu quan es fan coses de dibuixos… tens un doble?

No, no, són calumnies! El que passa és que això de l’humor no és tan

sols la meva professió. És la meva passió! Per tant, a més de dibuixar

m’he dedicat a buscar i compartir joies que jo crec que valen la pena de
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revistes antigues satíriques catalanes o autors que van fer coses

interessants. Aquesta és la principal raó. I així, anar fent, fa anys que

col·laboro a la revista Sàpiens, he publicat llibres sobre autors com el

genial caricaturista Bagaria, Muntañola i el seu humorista entranyable,

Tísner, que va ser el pont entre la generació de ninotaires d’abans de la

guerra i la de la Transició, el geni incomparable de Perich i revistes com

Cu-cut!, L’Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia o Papitu… i

estic ficat en col·lectius que treballen molt per la difusió de l’humor, des

de Cartooning for Peace, o Dibuixants sense fronteres, a Humoristán o

El Web Negre, que fan una tasca imprescindible dia a dia amb les

vinyetes, inoculant aquest virus que desenvolupa l’esperit crític dels

lectors…
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Bernardo Atxaga es manifesta sobre la 
situació catalana
6.10.2017 
Núvol (https://www.nuvol.com/autor/nuvol). Girona
(https://www.nuvol.com/lloc/girona).
Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Bernardo Atxaga es manifesta sobre la 
situació catalana%20%7C%20https://www.nuvol.com/noticies/bernardo-atxaga-es-manifesta-sobre-la-
situacio-catalana/)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]
=https://www.nuvol.com/noticies/bernardo-atxaga-es-manifesta-sobre-la-situacio-catalana/&p[images]
[0]=https%3A%2F%2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fatxaga-premi-
liberpress-de-literatura.jpg&p[title]=Bernardo+Atxaga+es+manifesta+sobre+la+situaci%C3%
B3+catalana&p[summary]=+L%27escriptor+basc+reivindica+la+creaci%C3%B3+d%
27un+tercer+espai+entre+independentistes+i+unionistes.+)

Bernardo Atxaga ha rebut a Girona el premi LiberPress de Literatura 

2017, que concedeix l’Associació LiberPress i la Diputació de Girona. 

L’escriptor basc s’ha manifestat sobre la situació catalana després del 

referèndum de l’1 d’octubre, reivindicant la creació d’un tercer espai 

entre independentistes i unionistes. Podeu escoltar les declaracions que 

ha fet a Núvol en aquest àudio. (https://soundcloud.com/user-

472386989/lescriptor-basc-bernardo-atxaga-es-manifesta-sobre-la-

situacio-de-catalunya)
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3 Espanya declara la independència de Catalunya
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4 Un passeig virtual per la Barcelona del 1700
(https://www.nuvol.com/noticies/un-passeig-
virtual-per-la-barcelona-del-1700/)

5 Els deu errors més freqüents en català
(https://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-
frequents-en-catala/)

6 Les mans de Farida Abbas
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7 'Impossible' no és pas català!
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no-es-pas-catala/)

8 Un any sencer per fer una fotografia
(https://www.nuvol.com/noticies/un-any-
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9 Com es fa una revolta postmoderna?
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10 La follia de Ramon Llull i la psicoanàlisi
(https://www.nuvol.com/opinio/la-follia-de-
ramon-llull-i-la-psicoanalisi/)

Bernardo Atxaga rep el premi LiberPress de Literatura 2017 de mans del 

President de la Diputació de Girona, Pere Vila

La visió de Bernardo Atxaga sobre la qüestió catalana no diríem que és 

única però si prou particular si la comparem amb el vaivé d’opinions 

d’aquests últims dies. Com si, una mica, tragués l’anàlisi -la possible 

solució- del pou literari que alimenta algun dels seus mons imaginaris.

Atxaga advoca per trobar una terra de diàleg intermèdia. “Un tercer 

espai”, l’anomena ell: “Ja sé que des de molts cantons es tracta de 

desprestigiar aquest tercer espai amb termes tan geomètricament 

absurds com l’equidistància. Com si poguéssim mesurar les actituds 

humanes, com si existís un metre per calibrar-les. No tenim aquest 

metre. Però el que sí que hi ha és aquest tercer espai. L’espai de les 

persones, per exemple, que han pogut anar a les manifestacions dels 

últims anys, com sé que hi han anat antics companys meus de la 

facultat, però que, tanmateix, volien expressar que no estaven a favor 

del que ara s’anomena independentisme. Aquesta gent està en aquest 

tercer espai”.

L’espai que proposa, diu, ha de contenir un element primordial -el 

temps- que marqui els passos per poder parlar de tot, és a dir, dels 

“factors incomptables” que influeixen la vida de les persones i de la 

societat. L’escriptor llança un missatge de serenor: “S’ha de tenir temps 

per poder parlar d’aquests factors incomptables. En aquests moments, 

no s’han de crear allaus. El que cal és un tercer espai temporal. Si fos 

una persona amb una responsabilitat pública, buscaria terminis, 

tractaria de mirar el futur i seccionar-lo a terminis que servissin per 

matissar, per parlar, per no caure en un totum revolutum”. Creu, doncs, 

que els catalans “necessiten terminis” malgrat que posar-hi temps no 

sigui “heroic” i recorda una frase de Kafka que té com a lema: “Les 

grans paraules sempre duen grans catàstrofes”. “No ens emborratxem 

amb grans paraules. Molts bascos se’n van emborratxar i ha estat, per a 

la gent de la meva edat, un dels majors pesos de la nostra vida”.

(http://www.via-
vespa.com)

Rent a Scooter

(http://www.via-

vespa.com)

Barcelona és un vesper. 

Vola per Barcelona amb 

una Vespa!
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Pel que fa a aquests importants i nombrosos factors que haurien de 

començar a debatre’s, l’autor d’Obabakoak considera el següent: “Mai 

voldria estar amb un nacionalista classista, que en conec molts al País 

Basc. Sí que em reuniria, però, amb un nacionalista que defenses les 

coses reals. L’educació i la llengua, per exemple”. En aquest sentit, és 

clar: “Sempre tornem a la vida quotidiana, no hi ha una altra terra per a 

nosaltres”.

En un pla més polític, Atxaga diu que voldria arribar d’aquí a “cinc, deu 

anys” a una terra que fos aquest tercer espai que suggereix, on tot fos 

molt més equilibrat. Actualment, opina, “l’equilibri no és estable”. “Tota 

la història dels governs de Madrid, amb els seus governants amb bigoti 

o sense bigoti, amb els seus reis amb casc o sense casc, no aporta 

gairebé res a l’estabilitat. És normal que la perifèria vagi solta, 

incòmoda”. I no parla solament de “la nostra perifèria” -Catalunya i el 

País Basc- sinó que amplia el concepte a altres rodalies “històricament i 

culturalment” definides. El factor Madrid és un factor de desequilibri, 

“estrany i borbònic ara”. Aquí “l’epicentre està més difós” perquè 

aglutina “l’extrema esquera i gent democristiana”. Entre aquests dos 

pols, hi situa el tercer espai. Un tercer espai que “existeix però és 

complex” i on “costarà d’arribar-hi”.

I conclou l’anàlisi amb una crítica a qui consideri el tercer espai una 

proposta equidistant: “A qui això en digui equidistància és perquè és un 

fanàtic. Com han estat fanàtics tots els qui al País basc ens han acusat 

d’equidistants, com si tinguessin regla i cartabó per saber que és el que 

queda a la mateixa distància”.

Bernardo Atxaga ha estat distingit amb el premi LiberPress pel conjunt 

de la seva obra literària feta amb originalitat, riquesa, sensibilitat i 

enginy, en la qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora temes com la 

Guerra Civil, ETA, la transició democràtica i la vida dels homes i dones 

d’un País Basc rural, treballador i diferent, i ha insistit en la memòria 

social col·lectiva, amb tolerància, humanitat, bondat i valentia. És un 

escriptor únic que ha conquerit l’atenció de lectors de totes les llengües 

i cultures des d’una literatura diversa i compromesa amb els valors de la 

llibertat i la dignitat humana.





Sigues el primer dels teus amics a indicar que 

t'agrada

Núvol, digital de cultura
Fa 10 hores

MARIA BARBAL: "Em pesa el silenci, 

però aquest cop no és el dels altres, 

és el meu".

M'agrada la pàgina Registra't
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Girona lliura els premis LiberPress 
2017
27.09.2017 
Núvol (https://www.nuvol.com/autor/nuvol). Barcelona
(https://www.nuvol.com/lloc/barcelona).
Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Girona lliura els premis LiberPress 2017%
20%7C%20https://www.nuvol.com/noticies/kap-premi-liberpress-2017/)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]
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2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fkap-7221-680x682.jpg&p[title]
=Girona+lliura+els+premis+LiberPress+2017&p[summary]=Jaume+Capdevila+i+Herrero%2C+Kap+%
28Berga%2C+1974%29.+%C3%89s+un+gran+dibuixant+d%E2%80%99humor+i+caricaturista+catal%
C3%A0%2C+col%C2%B7laborador+de+N%C3%BAvol+i+membre+fundador+del+col%C2%
B7lectiu+El+web+negre.+)

Carles Mc Cragh, president de l’Associació LiberPress, i Pere Vila, 

president de la Diputació de Girona, han lliurat els Premis LiberPress 

2017 a l’Auditori de Girona. Una vegada més el palmarès combina noms 

d’aquí amb figures internacionals.

Page 1 of 8Girona lliura els premis LiberPress 2017 | Núvol

11/10/2017https://www.nuvol.com/noticies/kap-premi-liberpress-2017/



(https://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1133__zoneid=20__cb=a87c246bd9__oadest=http%
3A%2F%2Fbarcelona.cat%2Fcentrescivics)

+ Llegits
1 Merlí. Marrecs anticapitalistes

(https://www.nuvol.com/noticies/merli-
marrecs-anticapitalistes/)

2 Callar (https://www.nuvol.com/opinio/callar/)
3 Un passeig virtual per la Barcelona del 1700

(https://www.nuvol.com/noticies/un-passeig-
virtual-per-la-barcelona-del-1700/)

4 Espanya declara la independència de Catalunya
(https://www.nuvol.com/opinio/espanya-
declara-la-independencia-de-catalunya/)

5 Els deu errors més freqüents en català
(https://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-
frequents-en-catala/)

6 'Impossible' no és pas català!
(https://www.nuvol.com/noticies/impossible-
no-es-pas-catala/)

7 Les mans de Farida Abbas
(https://www.nuvol.com/noticies/les-mans-de-
farida-abbas/)

8 Geografia: plaça d'Espanya
(https://www.nuvol.com/opinio/geografia-
placa-despanya/)

9 Un any sencer per fer una fotografia
(https://www.nuvol.com/noticies/un-any-
sencer-per-fer-una-fotografia/)

10 Com es fa una revolta postmoderna?
(https://www.nuvol.com/noticies/com-es-fa-
una-revolta-postmoderna/)

Els guanyadors del Premi LiberPress després del dinar celebrat amb la 

premsa © Eddy Kelele /DDGI

El guanyador del Premi LiberPress és Jaume Capdevila i 

Herrero, Kap (Berga, 1974). És un gran dibuixant d’humor i 

caricaturista català, col·laborador de Núvol i membre fundador del 

col·lectiu El web negre (https://www.nuvol.com/elwebnegre/). 

Actualment publica les seves vinyetes als diaris La Vanguardia i El 

Mundo Deportivo, a revistes catalanes com El Triangle o El Web 

Negre i a revistes estrangeres com Courrier International, Siné 

Mensuel, Siné Hebdo, La Méche, Zélium (totes franceses) 

i L’Antitempo (italiana), entre d’altres. També publica als EUA 

mitjançant el Political Cartoonists Index de Daryl Cagle, ha dibuixat en 

directe en programes de televisió com Els Matins de TV3 i forma part 

del consell de direcció de l’Instituto Quevedo del Humor de la 

Fundación General de la Universitat d’Alcalá. Se’l considera un dels 

principals especialistes a Catalunya pel que fa al dibuix d’humor i la 

premsa satírica. També és president de Dibuixants sense Fronteres i 

membre de l’associació internacional de dibuixants d’humor 

patrocinada per l’ONU Cartooning for Peace (Premi LiberPress 

Associacions 2013). L’any 2009 li van concedir el Premi Internacional 

d’Humor Gat Perich, i el 2015, el Premi Notari de l’Humor de la 

Universitat d’Alacant.

Kap rep el Premi LiberPress 2017 per una obra amplíssima, sense 

fronteres, provocadora, contundent, sàvia, profunda i plena d’un humor 

intel·ligent, refinat i satíric. També perquè és una persona senzilla, 

bona, republicana, imprescindible i divertida, un geni teòric i pràctic de 

l’humor gràfic i de la caricatura que sempre ha lluitat per les llibertats 

de la gent i dels pobles, especialment per la llibertat d’expressió, i un 

amic incondicional de LiberPress. Moltes gràcies per tot, Jaume!

Salvador Puig Antich (Barcelona, 30 de maig de 1948) rep el Premi 

Memorial LiberPress. Donava suport a la lluita obrera i la revolució 

armada per intentar fer caure la dictadura franquista. A la tardor de 

(http://www.via-
vespa.com)

Rent a Scooter

(http://www.via-

vespa.com)

Barcelona és un vesper. 

Vola per Barcelona amb 

una Vespa!
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l’any 1973 fou detingut per la mort d’un policia en un tiroteig durant la 

seva detenció. Després de ser torturat i sotmès a un judici irregular i 

sense garanties, va ser condemnat a mort per un consell de guerra 

militar. Malgrat la pressió internacional perquè li commutessin la pena, 

el van executar amb garrot vil el matí del 2 de març de 1974 a la sala de 

paqueteria de la presó Model de Barcelona, enmig de la indignació 

popular.

El guanyador del Premi Liberpress Catalunya és FEMEN, un grup 

rebel i contestatari ucraïnès, fundat a Kíev el 2008 per l’economista 

Anna Hutsol i que ha esdevingut internacional. Els seus integrants, 

que són quasi exclusivament dones, es manifesten despullant-se davant 

el que consideren el totalitarisme i la hipocresia del poder: contra el 

fanatisme de les religions, el masclisme i l’explotació de la dona; a favor 

dels drets humans i l’avortament, i en contra de la pena de mort i totes 

les activitats polítiques antidemocràtiques.

Femen rep el Premi LiberPress Catalunya 2017 per la seva lluita i 

protesta pacífica, valenta, original, audaç, provocadora, eficaç, i seriosa 

i divertida alhora, mitjançant la qual denuncia els excessos de les 

religions, del masclisme, dels polítics antidemocràtics o democràtics 

estúpids, del conservadorisme, dels bons costums i de la hipocresia, i 

defensa principalment les dones oprimides, però també tota la 

humanitat, amb una ferma advocació dels drets humans.

El poble yazidita rep el Premi LiberPress Catalunya 2017 per la 

persecució i els patiments soferts durant tota la seva història com a 

minoria religiosa, especialment en els darrers anys, en els quals s’ha 

produït un veritable extermini (que hem de qualificar de genocidi), i en 

homenatge a tots els seus homes, dones i infants torturats, esclavitzats i 

morts, els quals s’han convertit en nous refugiats després de la terrible 

diàspora d’aquesta comunitat, que tan bé representen Nadia Murad i 

Farida Abbas, valentes lluitadores pel seu poble, per la seva memòria, 

per la pau i perquè el pes de la justícia universal caigui sobre els seus 

assassins.

(https://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2017/09/maria-farantouri.jpg)
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és el meu".

M'agrada la pàgina Registra't
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Maria Farantouri | Foto Wikipedia

El Premi LiberPress Cançó és per a Maria Farantouri (Atenes, 

1947). Cantant i activista política i cultural. Rep el Premi LiberPress 

Cançó 2017 per la seva veu tendra, militant i compromesa amb la cançó 

social i de protesta grega, que ha denunciat la dictadura del seu país, els 

totalitarismes polítics, el reaccionarisme i la repressió; ha barrejat la 

contundència de la denúncia amb la bellesa de la poesia i ha participat 

activament en la lluita per la consecució de la democràcia, les llibertats i 

el respecte als drets humans.

El Premi LiberPress Camins és per a Roser Rosés Senabre 

(Barcelona 1926). El 1938 els seus pares la van enviar a la URSS per 

protegir-la dels perills de la Guerra Civil. Allà, però, va patir els estralls 

de la Segona Guerra Mundial sense poder tornar a casa, i va sobreviure 

miraculosament. Quan el 1947 va poder tornar a Barcelona, passant per 

Mèxic i amb papers falsos, es va trobar amb la misèria i la postguerra 

dels vençuts en la seva pròpia família. Ha impartit classes de català i 

rus, ha treballat de correctora i ha col·laborat amb el Club d’Amics de la 

UNESCO. Actualment, amb noranta anys, és voluntària al Museu 

d’Història de Catalunya, on forma part del Consell de Savis i explica als 

alumnes de diversos nivells les seves vivències a causa de les guerres. 

Ha publicat Trenes tallades (Edicions Cal·lígraf), la història del seu 

periple vital a Rússia, que ha estat un gran èxit.

El premi LiberPress Associacions és per a Pallassos Sense 

Fronteres, una organització no governamental catalana de pallassos, 

d’àmbit internacional, de caràcter humanitari i sense ànim de lucre, 

fundada a Barcelona el 1993. El seu objectiu és actuar en zones de 

conflicte o exclusió a fi de millorar la situació psicològica i emocional de 

les poblacions refugiades i de les dels països arrasats per la violència, la 

guerra o les catàstrofes naturals mitjançant les activitats artístiques, 

l’humor i la comicitat dels pallassos, així com sensibilitzar la societat 

sobre la situació de les poblacions afectades i promoure actituds 

solidàries.

El premi LiberPress Cinema és per a Paolo Bianchini, un director 

de cinema italià. Va començar com a ajudant de direcció de directors 

italians importants com Luigi Zampa, Mario Monicelli, Luigi 

Comencini, Vittorio de Sica, Mauro Bolognini i Sergio Leone, entre 

d’altres. Després es va dedicar al cinema comercial i a la publicitat, i va 

treballar per a grans empreses internacionals fins al 1997, quan va 

tornar al cinema amb La grande quercia, premiada al Festival de 

Berlín, al Festival Napa Valley (Califòrnia), al Chicago Film Festival i al 

Festival Internacional de Cinema per a Joves de Laon (França). 

Actualment, junt amb el seu fill, fa cinema dins de les presons italianes 

amb una websèrie de la televisió pública italiana sobre la reinserció dels 

joves.
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Paolo Bianchini rep el Premi LiberPress Cinema 2017 per la seva 

extraordinària carrera cinematogràfica, dedicada en gran part al cinema 

social i de compromís, per la seva defensa i visió del món de la infància i 

l’adolescència a través del cine.

(https://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2017/04/bernardo-atxaga-al-festival-mot-foto-marti-
albesa.jpg)

Bernardo Atxaga al Festival Mot | Foto Martí Albesa

El premi LiberPress Literatura és per a José Irazu Garmendia, 

veritable nom de Bernardo Atxaga (1951, Asteasu, Guipúscoa). La 

seva obra, que inclou novel·la, conte, poesia i assaig, ha estat escrita i 

publicada íntegrament en eusquera, però també traduïda a diverses 

llengües. Rep el Premi LiberPress Literatura 2017 pel conjunt de la seva 

obra literària, feta amb originalitat, riquesa, sensibilitat i enginy, en la 

qual ha tractat amb tendresa i duresa alhora temes com la Guerra Civil, 

ETA, la transició democràtica i la vida dels homes i dones d’un País 

Basc rural, treballador i diferent, i ha insistit en la memòria social 

col·lectiva, amb tolerància, humanitat, bondat i valentia; i també per la 

seva defensa de la llengua i la cultura basques.

El premi LiVerdPress és per a Greenpeace, una organització no 

governamental ambientalista fundada el 1971 a Vancouver, Canadà. El 

seu objectiu és protegir i defensar el medi ambient intervenint en 

diferents llocs del planeta quan es cometen atemptats contra la natura i 

es posa en perill el medi ambient. Fa campanyes per parar el canvi 

climàtic, protegir la biodiversitat, promoure l’alimentació saludable, 

rebutjar la utilització de transgènics, disminuir la contaminació, evitar 

la desaparició de les espècies animals i dels paradisos vegetals, posar fi 

a l’ús de l’energia nuclear i les armes, i protegir els boscos i els paratges 

naturals, especialment el territori àrtic.

Greenpeace rep el Premi LiVerdPress 2017 per la seva tasca 

immensa, independent, valenta, perillosa i valuosíssima en defensa del 

medi ambient, per la seva lluita contra el canvi climàtic i a favor de la 

preservació de les espècies, per la seva denúncia i el seu esforç per 

aconseguir un món més racional, saludable i habitable.

Page 5 of 8Girona lliura els premis LiberPress 2017 | Núvol

11/10/2017https://www.nuvol.com/noticies/kap-premi-liberpress-2017/



Etiquetes:

Bernardo Atxaga (https://www.nuvol.com/tag/bernardo-atxaga/) Femen 
(https://www.nuvol.com/tag/femen/) kap (https://www.nuvol.com/tag/kap/) Maria Farantouri 
(https://www.nuvol.com/tag/maria-farantouri/) Pallassos sense fronteres 
(https://www.nuvol.com/tag/pallassos-sense-fronteres/)

Durant la seva intervenció, Pere Vila ha volgut constatar que enguany 

és un any especial, ja que “els Premis Liberpress sempre han defensat la 

veu i el llenguatge de la gent”. I ha afegit que “aquests premis volen 

posar veu i reconeixement a la feina callada de tanta gent i de tantes 

institucions que treballen per fomentar els valors de la pau i de la 

llibertat de pensament i expressió”. Carles McCragh ha incidit en el fet 

que els LiberPress “tenen com a objectiu obrir un espai de debat sobre 

el paper dels mitjans de comunicació dins la societat; defensar els drets 

humans, premiar els personatges d’àmbit mundial en totes les 

categories humanes i artístiques, i també en la periodística, que hagin 

destacat per la seva tasca independent, democràtica i solidària”.

Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Girona lliura els premis LiberPress 2017%
20%7C%20https://www.nuvol.com/noticies/kap-premi-liberpress-2017/)
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Aquestes són les mans de Farida Abbas, una jove yazidita, que hi duu 

tatuat el nom del seu poble: Kojo. Farida era estudiant quan l’agost de 

2014 l’ISIS va irrompre a Kojo, un petit nucli a les muntanyes del nord 

de l’Iraq. Va matar tots els homes del poble que s’havien negat a 

convertir-se a l’Islam i va agafar dones i infants com a ostatges. Durant 

quatre mesos, Farida va patir tota mena de tortures, mentals i físiques, 

com a esclava sexual. Va poder fugir de les urpes d’Estat Islàmic. 

Aquesta setmana ens explicava la seva història a Girona, on ha rebut el 

premi Liberpress Catalunya 2017.
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Les mans de la Farida Abbas.

La Farida té la mirada espantada i alhora plena de dignitat. Perviuen 

encara als ulls les traces d’un dolor molt profund, que segurament es 

remunta a generacions i segles de persecució. M’explica que va patir 

captiveri durant quatre mesos, en què va patir abusos sexuals, fins que 

un dia, després de donar per fet que l’endemà l’executarien, va decidir 

provar sort i escapar-se de les mans dels seus captors. Sabent que ja no 

tenia res a perdre, per pura deseperació, va convèncer les seves 

companyes de presó perquè fugissin amb ella. Aquella mateixa nit van 

aconseguir escapar-se del campament d’ISIS. Va anar a parar a un 

camp de refugiats, on va poder retrobar-se amb la seva mare i tres dels 

seus germans. El seu pare i germà gran es troben en parador 

desconegut i és molt possible que hagin estat assassinats per Estat 

Islàmic.

La Farida forma part d’una comunitat religiosa que ha estat acusada 

d’adorar el dimoni. El Yazidisme és una religió preislàmica de l’Orient 

Mitjà d’origen remot que es remunta als segles VII i IV abans de Crist i 

a l’antiga Pèrsia, sobretot al zoroastrisme. Com explica molt bé Dolors 

Bramon en aquest article (http://www.ara.cat/internacional/son-

iazidites_0_1192080882.html) publicat a l’Ara, “la majoria han viscut 

al Kurdistan i parlen un dialecte kurd, però n’hi ha petits grups a 

Armènia, Geòrgia, l’Iran, Rússia, Síria, Turquia, els Estats Units i 

Europa, principalment a Alemanya. Avui en dia no passen del mig milió 

de persones i sempre han estat mal vistos.

“Segons la seva doctrina, Déu és el creador del món, però no el seu 

conservador, una funció que correspon a set àngels”, explica Bramon. 

“El principal rep el nom de Melek at-Taus o “àngel del paó”, símbol de 

la immortalitat i del sol, i l’assimilen a l’àngel caigut. D’aquí prové la 

falsa creença que adoren el diable, a qui consideren un ser benèvol que 

es va exiliar del Paradís per voluntat pròpia en negar-se a la demanda 
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divina de prosternar-se davant d’Adam. Sostenen que les llàgrimes del 

seu penediment es van recollir durant 7.000 anys en set gerres i amb 

això es va aconseguir extingir el foc de l’infern”.

Farida Abbas a Girona, on ha recollit el premi Liberpress, que concediex la 

Diputació de Girona

La Farida ha explicat la seva història en un llibre

(https://www.amazon.com/Girl-Who-Escaped-ISIS-

Story/dp/1501152335/ref=sr_1_1?

s=books&ie=UTF8&qid=1507473551&sr=1-1&keywords=farida+khalaf)

publicat a Alemanya, país que l’ha acollit com a refugiada. Com la seva 

compatriota Nadia Murad (vegeu vídeo més avall), ha decidit dedicar 

la seva vida a donar a conèixer el genocidi del poble yazidita i a 

reclamar davant dels tribunals internacionals que es jutgin els crims 

d’Estat Islàmic.

El poble yazidita ha rebut el Premi LiberPress Catalunya 2017 per 

la persecució i els patiments soferts durant tota la seva història com a 

minoria religiosa, especialment en els darrers anys, en els quals s’ha 

produït un veritable extermini (que hem de qualificar de genocidi), i en 

homenatge a tots els seus homes, dones i infants torturats, esclavitzats i 

morts, els quals s’han convertit en nous refugiats després de la terrible 

diàspora d’aquesta comunitat, que tan bé representa Farida Abbas, 

valenta lluitadora pel seu poble, per la seva memòria, per la pau i 

perquè el pes de la justícia universal caigui sobre els seus assassins.

Rent a Scooter

(http://www.via-

vespa.com)
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El dibuixant Jaume Capdevila, 'Kap',
rebrà avui a Girona el premi
LiberPress
Redacció 06.10.2017 | 00:13

El dibuixant berguedà Jaume Capdevila, Kap, rebrà avui el premi LiberPress pel seu compromís amb la

llibertat d'expressió, en una cerimònia a l'Auditori de Girona. Els premis, que són honorífics i no tenen

dotació econòmica, els promou fa dinou anys l'Associació LiberPress i tenen el suport de la Diputació

de Girona. Entre els vuit guardonats més hi ha l'escriptor Bernardo Atxaga, el cineasta italià Paolo

Bianchini, Pallassos Sense Fronteres, el moviment feminista Femen i el poble yazidita, i Greenpeace. El

premi Memorial LiberPress recordarà la figura de Salvador Puig Antich.
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