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Nova etapa
dels Premis
Nacionals
de Cultura

ver de compartir fins i tot premis
com aquest.

Dels deu premiats d’aquest any,
dos són escriptors, Imma Monsó
i Eduardo Mendoza. La primera és
d’expressió catalana, el segon, ma-
joritàriament castellana, si bé ha
estrenat tres obres de teatre escri-
tes originàriament en català. “Per
a nosaltres, el model és que a l’ho-
ra de fer el veredicte no hi hagi cap
vessant o aspecte que pugui decan-
tar-lo cap a un costat o un altre”, va
justificar Carles Duarte ahir.

Desgremialitzar els guardons
“S’havia produït una proliferació i
diversificació dels premis que aca-
baven diluint-ne la importància.
Els canvis que vam fer volen donar
més relleu i rellevància als premi-
ats i desgremialitzar els guardons”,
explicava ahir Duarte. Entre
els guanyadors del 2013
hi ha escultors, jo-
iers, pensadors,
músics, oceanò-
grafs, directors
teatrals i es-
criptors, però
en canvi no
s’ha premiat
cap disse-
nyador o ci-
neasta. “La
preocupació
sobre la desa-
tenció a alguns
gremis pot exis-
tir, però les consi-
deracions s’haurien
de fer després de diverses
edicions del nou model –argu-
mentava Duarte–. Caldrà contras-
tar-ho amb el temps, i si hi ha sec-
tors desatesos llavors se’ns podrà
discutir”.

Per Carles Duarte, els principals
objectiusdelveredictehanestat“te-
nir una visió integral del sistema
cultural del país i donar una impor-
tànciaintrínsecaalesobresguanya-
dores”. Hi ha un tercer factor que el
president del CoNCA destaca: “Els
Premis Nacionals s’allunyen dels
premisdelacrítica.Noesfixenenla
producció de l’any precedent, sinó
que tenen en consideració tota la
trajectòria de l’artista”.e

Es distingeix per primera
vegada un autor en castellà

01
HERMANN BONNÍN

DIRECTOR TEATRAL

El degà heterodox de les
arts escèniques catalanes

Director teatral, gestor i activista: la
trajectòria d’Hermann Bonnín
(Barcelona, 1935), degà de les arts
escèniques més heterodoxes, és àm-
plia i polièdrica. El 1997 va fundar
l’Espai Brossa, des d’on va reinvin-
dicar dos autors del teatre català
poc representats, com el mateix Jo-
an Brossa i Josep Palau i Fabre, i els
gèneres parateatrals. El 2010 va
traslladar l’esperit d’aquest espai a
La Seca. En total, ha dirigit una
trentena d’espectacles. Entre el
1971 i el 1981, Bonnín va dirigir l’Ins-
titut del Teatre i entre el 1982 i el
1988 va estar al capdavant del Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat.

02
JOSEFINA CASTELLVÍ
OCEANÒGRAFA I MICROBIÒLOGA

Pionera en els estudis
estatals a l’Antàrtida

El Premi Nacional de Cultura cul-
mina la carrera, amb un important
pes internacional, d’aquesta cien-
tífica. Josefina Castellví (Barcelona,
1935) va ser pionera en les investi-
gacions espanyoles a l’Antàrtida. El
jurat dels guardons també ha desta-
cat la seva recerca en bacteriologia
marina des de la delegació del CSIC
a Catalunya.

03
CENTRE DE LECTURA 

 DE REUS
Una universitat popular

i innovadora

“El centre és com
una universitat

popular”, diu
Xavier Fillela,

el president
del Centre
de Lectura
de Reus.
L’entitat
té més de
150 anys
d’història

i l’esperit
progressis-

ta i alfabetit-
zador amb què

va ser fundada el
1859 ha entrat de

ple en el segle XXI amb
projectes innovadors com

l’Antena del Coneixement. La com-
plicitat amb el món universitari i un
programa de més de 140 activitats
trimestrals el mantenen viu. En el
terreny patrimonial, la seva biblio-
teca compta amb prop de 260.000
volums.

04
AGUSTÍ FERNÁNDEZ

PIANISTA DE JAZZ

Premi a la improvisació
musical

Nascut a Palma l’any 1954, Agustí
Fernández és pianista de jazz, pro-

fessor i concertista. “No sabia ni que
jo podia ser candidat al premi. M’ha
sorprès molt”, deia ahir el músic,
que va ser informat pel conseller de
Cultura poc abans d’un concert a
Kassel. Fernández fa extensiu el re-
coneixement a tots aquells que tre-
ballen en la mateixa direcció que ell.
“Els improvisadors també podem
ser reconeguts!”, s’exclamava ahir.
“La improvisació és un mètode per
compondre música a temps real.
Això no vol dir que no hi hagi un tre-
ball previ de coneixement. Cal
aprendre el llenguatge per assimi-
lar-lo”, explicava.

05
JOSEP MAIXENCHS

IMPULSOR DE L’ESCAC

Un visionari de la
indústria audiovisual

La gosadia va donar la raó a Josep
Maixenchs (Terrassa, 1943). Amb la
complicitat de la Univesitat de Bar-
celona i la Fundació Bosch i Gimpe-
ra, el 1993 va convertir els estudis de
formació professional d’imatge i so
de l’Escola Pia de Catalunya en la
llavor de l’Escola Superior de Cine-
ma i Audiovisuals de Catalunya. No
n’hi havia prou amb el vessant tèc-
nics d’aquests estudis . “Un tècnic
de so o d’edició també és un crea-
tiu”, diu Maixenchs. L’Escac ha re-
but estudiants de 20 països i té com
a repte de futur aconseguir que “una
generació que s’està formant enmig
d’una crisi greu generi esperança i
confiança per fer bufar aires nous
en la indústria audiovisual”.

06
EDUARDO MENDOZA

ESCRIPTOR I TRADUCTOR

Un autor d’obra irònica
i barcelonina

Des que l’any 1975 va debutar amb
La verdad sobre el caso Savolta,
Eduardo Mendoza (Barcelona,
1943) no ha deixat d’acumular reco-
neixements al mateix temps que fe-
ia créixer una obra irònica i barcelo-
nina, compaginant novel·les diver-
tides com Sin noticias de Gurb (1991)
o les quatre novel·les sobre el detec-
tiu anònim, amb obres de gran abast
i repercussió, com ara La ciudad de
los prodigios (1986). El jurat dels
Premis Nacionals ha reconegut que
les novel·les de Mendoza “creen un
lligam biogràfic i estètic entre
l’autor i la seva ciutat d’origen,
Barcelona, fent-ne un retrat in-
terpretatiu en clau de passat i
de present”. S’ha convertit en
el primer guanyador del
guardó que ha escrit majori-
tàriament la seva obra en cas-
tellà. En català, només ha es-
crit teatre: Restauració, Els
llimbs o la visitació de la felici-
tat i Greus qüestions.

07
IMMA MONSÓ

ESCRIPTORA

Observadora
i contemporània

Tot i que la trajectòria literària
d’Imma Monsó (Lleida, 1959) és re-

01

Els Premis Nacionals de Cultura
ja no són quinze sinó deu i no es
donen a disciplines específiques.
Per primer cop el CoNCA reco-
neix un autor en castellà, Eduar-
do Mendoza.

JORDI NOPCA /
ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Una de les primeres
accions del nou Consell Nacional
de Cultura i de les Arts (CoNCA),
constituït ara fa un any, va ser re-
formular el decret que regulava els
premis anuals de Cultura. En
comptes de continuar dividint els
premiats en una sèrie de catego-
ries estables, es va decidir que els
guanyadors serien reconeguts ge-
nèricament per la seva aportació a
la cultura, entesa “des d’un crite-
ri interdisciplinari, de connexió
entre humanitats i ciència, de
ponts generacionals i d’un angle
de visió tan ampli i plural com ho
és la societat catalana”. Els gua-
nyadors dels Premis Nacionals de
Cultura 2013 –que han mantingut
la dotació de 15.000 euros– ja no
són quinze sinó deu, i són Her-
mann Bonnín, Josefina Castellví,
el Centre de Lectura de Reus,
Agustí Fernández, Josep Mai-
xenchs, Eduardo Mendoza, Imma
Monsó, Elsa Peretti, Josep Ramo-
neda i Francesc Torres Monsó.

La polèmica de la llengua
Enmig de la reformulació dels
guardons, el president del CoN-
CA, Carles Duarte, va dir poc des-
prés d’accedir al càrrec l’agost de
l’any passat que “hauria de ser
possible que un escriptor en cas-
tellà obtingués el Premi Nacional
de literatura”. L’opinió va generar
un debat entre els mateixos guar-
donats en la categoria anterior-
ment. N’hi va haver que es van
mostrar favorables a la possibili-
tat, com ara Miquel de Palol, Mà-
rius Sampere i Francesc Serés, i
d’altres, com ara Enric Casasses,
Biel Mesquida, Toni Sala i Marta
Pessarrodona, que no hi estaven
d’acord. Asseguraven, entre altres
coses, que els escriptors catalans
ja tenen prou problemes per ha-

GUARDONS CULTURALS
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lativament breu, ha estat molt
premiada i s’ha guanyat la
confiança dels lectors. En-
tre la seva producció no-
vel·lística destaquen Com
unes vacances (1998), Tot
un caràcter (2001) i La
dona veloç (2012). El ju-
rat ha reconegut la seva
“gran capacitat d’obser-
vació” i la “visió decisiva
de la vida contemporània
des de fets existencials com
la malaltia, la mort, les rela-
cions i la comunicació entre
les persones”.

08
ELSA PERETTI

DISSENYADORA
DE JOIES

Model,
icona,

creadora i
mecenes

Creadora de
joies icòni-
ques de la ca-
s a T i f f a n y .

Model d’Andy
Warhol, Hel-

mut Newton i
Salvador Dalí. Fi-

gura icònica de la
Gauche Divine. Elsa

Peretti (Florència, 1940)
ha reblat la seva dilatada trajectò-

ria com a mecenes. A través de la
fundació que porta el seu nom ha fi-
nançat la reconstrucció de la cober-
ta exterior i la restauració de l’inte-

rior de l’església romànica del po-
ble gironí de Sant Martí Vell. A
més, patrocina la revista cultural
Vèlit. Revista de tot l’Empordà i
col·labora amb el Macba i el
MNAC en la restauració d’arxius
d’Oriol Maspons i altres fotògrafs
de la seva generació.

09
JOSEP RAMONEDA

FILÒSOF

Un pensador preocupat
per la democràcia

Filòsof i gestor cultural, Josep
Ramoneda (Cervera, 1949) ha es-
tat reconegut per l’aportació al
pensament català i per la promo-
ció i reflexió sobre la cultura des
del CCCB, centre que va dirigir
entre el 1994 i el 2011. “Cal recu-
perar els valors que van donar
peu a la modernitat –deia ahir–.
Hem de sortir del relativisme
postmodern. Recuperar criteris
d’avaluació cultural i amb voca-
ció universalista il·lustrada”. Jo-
sep Ramoneda ha publicat assa-
jos com El sentit íntim (1982), Els
reptes de la democràcria (2005) i
Contra la indiferència (2010). “Hi
ha tres punts que fan pensar que
la democràcia està en perill: el
creixement espectacular de les
desigualtats en el Primer Món, la
corrupció i la incapacitat de la
política”, assegura.

10
FRANCESC TORRES 

MONSÓ
ESCULTOR

Un artista
íntim i global

El reconeixe-
ment a Torres
Monsó ha co-
incidit amb la
retrospectiva
que li va dedi-

car la Fundació
Vila Casas al fe-

brer i amb cinc ex-
posicions organit-

zades per celebrar el
seu norantè aniversari.

L’artista, que es va formar a
París i Londres als anys 50 i 60,
no ha deixat d’interrogar-se so-
bre la condició humana i la cor-
poreïtat dels objectes al llarg de
les dècades.e
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ESPECTACLES

L’any de Lluís Danés, director
de macroespectacles

Lluís Danés s’ha especialitzat en
dirigir grans muntatges. Després
del Concert per la Llibertat, dirigi-
rà l’acte central de l’Any Espriu,
una obra al Grec i clausurarà el
Tricentenari a l’Estadi Olímpic.

LAURA SERRA

BARCELONA. Tot just fa una setma-
na que era al Camp Nou fent anar la
batuta al Concert per la Llibertat
(juntament amb Gerard Quintana)
i Lluís Danés ja està concentrat en
un altre muntatge imponent. Dime-
cres dirigirà l’espectacle central de
l’Any Espriu a Arenys de Mar, titu-
lat Perquè un dia torni la cançó a Si-
nera, en el qual actuaran un altre
grapat d’artistes populars –Maria
del Mar Bonet, Marina Rossell, Ro-
ger Mas, Anna Roig, Joan Colomo,
Dolo Beltrán i Jordi Boixaderas, en-
tre d’altres–. I per acabar-ho d’ado-
bar, aquesta setmana s’ha fet públic
que s’ocuparà de la clausura de la
commemoració del Tricentenari
del 1714 a l’Estadi Olímpic.

Tenint en compte que les obres
de teatre que ha dirigit les ha estre-
nat a la Sala Gran (Tranuites Circus,
Llits) es pot afirmar, com a mínim,
que a Lluís Danés li agrada el risc.
“M’agrada fer les coses una vegada”,
confessa.

Tot comença en un DIN A4
“L’important és explicar històries;
com, on i de quina manera és secun-
dari”, afirma. En el fons, tot comen-
ça amb uns esbossos en un foli en
blanc. “Per gran que sigui l’obra o
l’estadi, la mida sempre és DIN A4.
El que és màgic és que facis això i
després la gent s’hi passegi per din-
tre. La meva feina és buscar un pro-
blema i després repartir-lo per bus-
car la solució”, explica. I ho demos-
tra traient de la bossa una llibreta
amb les famoses seixanta escales
que va col·locar a l’escenari del con-
cert del Camp Nou.

Van ser sis hores de concert. “A
mi em va passar estranyament rà-
pid, però no estava previst. Tècnica-
ment era molt complicat i hi va ha-

ver una cosa incontrolable: que la
gent tenia ganes de dir coses i estar
dalt de l’escenari –justifica–. El rit-
me dramatúrgic va ser el pitjor. Pe-
rò vam sortir-ne molt contents. Ens
en recordarem”. El pròxim muntat-
ge jura que el tenen mil·limetrat.
Just el dia que Espriu faria 100 anys,
el dia 10, convertirà Arenys en una
illa i farà reviure els personatges mí-
tics i grotescos del poeta, en una me-
na d’opereta. “Sóc espriuà. Visc al
costat de casa seva, veig cada dia el
jardí dels cinc arbres. I la meva pri-
mera pel·lícula de ficció espero que
sigui Laia d’Espriu”, diu.

El 2013 està sent un gran any per
a ell, encara que li faci basarda fer
recompte. “És casualitat”, adverteix
mig amb vergonya, mig volent apai-
vagar crítiques preventivament. És
que encara té dues estrenes més.
D’una banda, l’espectacle Waste-
land (el dia 17, al Mercat de les
Flors), on parla de la pobresa amb
poesia i titelles, amb música de Llu-
ís Llach i textos d’Eduardo Galeano.
I de l’altra, s’estrenarà el dia 15 al
Palau de la Generalitat una pel·lícu-
la en què personatges famosos es
posen a la pell de personalitats his-
tòriques (per exemple, Sílvia Bel és
Neus Català, Lluís Llach fa de Llu-
ís Companys i Pep Guardiola és Sal-
vador Puig Antich) amb la col·labo-
ració de familiars, entitats i activis-
tes que van promoure la llei del me-
morial democràtic fa més de 5 anys.

És admirable el poder de convo-
catòria que té. “Truco a la gent i els
explico el que vull fer, i veuen que
m’ho crec i que ho faig per ser útil a
la societat. La clau és que l’estètica
estigui al servei de l’ètica, no ser un
farsant. Això que faig no té sentit si
no serveix per a alguna cosa –diu–. I
en aquest moment toca exercir de
soldats de la cultura”. Una altra qua-
litat és que no té por: “Sempre dis-
paro amunt”. I li ha funcionat. Va
estudiar belles arts –escultura–, pe-
rò va fer el salt al cinema i als esce-
naris “per ignorància i atreviment”,
diu. “Mai m’he plantejat res. Tot el
que m’ha passat, ho he fet perquè no
sabia que no es podia fer”.e

Lluís Danés dirigirà dimecres Perquè un dia torni la cançó a Sinera,
l’obra central de l’Any Espriu en el dia del centenari del poeta. F. MELCION

Després del Concert per la Llibertat, estrena
l’obra central de l’Any Espriu i al Grec
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