
LA GENT DEL LLIBRE 

 

Per la qualitat democràtica, la llibertat,  

la llengua i les institucions catalanes 

 

 

Des del món del llibre, els sotasignats ens manifestem a favor de: 

 

1. Els valors democràtics  

Defensem la legitimitat de les urnes i no acceptem inhabilitacions ni empresonaments per 

motius polítics. Per altra banda, demanem que s’actuï amb contundència contra les 

agressions perpetrades per grups feixistes. 

 

2. La llibertat d'expressió 

Reivindiquem el dret a la informació i la llibertat d’expressió de les persones, i 

explícitament la dels professionals del món del llibre, dels escriptors i dels il·lustradors. 

Sense llibertat d’expressió no només no podem fer la nostra feina, sinó que la societat en 

què vivim s’empobrirà i veurà minvat el seu accés a una cultura lliure, responsable i 

crítica. 

 

3. La llengua i la cultura catalanes 

Defensem la llengua catalana com defensem totes les maneres de veure, d’entendre, de 

narrar i de pensar el món. Estem resolts a treballar en la plena normalització de la llengua 

i en garantir el correcte desenvolupament i la vitalitat de la cultura pròpia com a base de la 

convivència social. 

 

4. La defensa de les nostres institucions  

Constatem que la intervenció de la Generalitat, primer, i l’aplicació de l’article 155 i de les 

mesures que se’n deriven, després, han provocat un bloqueig institucional que afecta 

greument els creadors i les indústries culturals. Reclamem la suspensió de totes les 

mesures d'intervenció econòmica i política del legítim Govern de Catalunya per tal de 

tornar al lliure desenvolupament de la vida cultural del país. 

 

Com a escriptors, com a il·lustradors, com a traductors, com a agents literaris, com a 

editors, com a llibreters o bé com a distribuïdors, des del nostre compromís amb la cultura, 

 

 



 

reivindiquem que torni a ser l’ús de la paraula, i no el de la violència o el de la 

judicialització, l’eina que ens permeti resoldre els problemes del món en què vivim. 

 

Les associacions i gremis que signem aquest text ho fem en el marc en què 

desenvolupem la nostra defensa de les llibertats més bàsiques. Valgui, doncs, com a 

resposta a qualsevol acció que les contravingui. 

 

 
  

   

   

 

        

 

 

 

 

 

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana;  

Escrivim. Associació Professional d'Escriptores i Escriptors de Literatura;  

PEN Català;  

Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya;  

Il·lustra. Professionals de la Il·lustració Catalana Associats; 

Associació d’Editors en Llengua Catalana;  

Llegir en Català. Associació d'Editorials Independents;  

Gremi de Llibreters de Catalunya;  

Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya,  

i les agències literàries: IMC Agència Literària; MB Agencia Literaria; SalmaiaLit; The Foreign 

Office; Pontas Agency; Sandra Bruna Agencia Literaria; International Editors’ Co; 

Asterisc Agents; Cristina Mora Literary & Film Agency. 

 

. 

#IdeesPerLaLlibertat 


