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PREMI D’HONOR DE LES LLETRES CATALANES

“A qui li piqui, que es rasqui!”

“Com es pot ser català sense ser va-
lencià i sense ser mallorquí, i vice-
versa?”. La presidenta d’Òmnium
Cultural defensa amb convicció els
Països Catalans: “Vós, pare Massot,
heu de ser reclamat com a mallorquí
per tots els mallorquins. Però com a
mallorquí i escriptor en català, tam-
bé us hem de reclamar tots els ca-
talans”. Per descomptat, Casals es
refereix a les contínues agressions
dels governs valencià i balear a la
llengua catalana. I afirma: “La nos-
tra llibertat és la nostra llengua”. La
d’Òmnium tanca el discurs com ho
hauria pogut fer Joan Fuster: “A qui
li piqui, que es rasqui!”.

El poeta i assagista Damià Pons fa
la glossa del premiat, un “català de
Mallorca i mallorquí de Catalunya”
amb una “set immensa de coneixe-

ments”. L’Escolania de Montserrat
alça el públic amb El Virolai. I el pa-
re Massot, molt emocionat, esmen-
ta Bauzà i Fabra però prefereix cen-
trar-se en Catalunya, potser perquè
el president Artur Mas sí que és al
Palau. “La crisi ha tingut efectes ne-
gatius en el sector del llibre i les re-
vistes. Si les administracions i la so-
cietat civil no fan un esforç seriós i
continuat per defensar amb intel·li-
gència i tenacitat els guanys
d’aquestes darreres dècades, cor-
rem el perill que la nostra infraes-
tructura cultural es desfaci com una
mitja i que retrocedim fins a ex-
trems dels quals potser no podríem
recuperar-nos mai més”, alerta el
guardonat. I sí, després d’Els Sega-
dors tothom (escolanets inclosos)
crida “independència”.e

La presidenta d’Òmnium, Muriel Casals, i el pare Massot, 44è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, ahir al Palau de la Música. MANOLO GARCÍA

Josep Massot insta la Generalitat a protegir llibres i revistes

CINEMA

Costa-Gavras: “Jo no faig
cinema polític”

al Prat. Entremig li va sobrar temps
per atendre els mitjans de comuni-
cació, presentar al públic de la Fil-
moteca el film del 2009 Eden à
l’Ouest i recordar el seu amic i col·la-
borador Jorge Semprún. “És una
llàstima que no sigui amb nosaltres
i saber què pensaria de la situació
que vivim ara”, es lamentava.

Però abans de tot això el cineas-
ta –que és també el director de la Ci-
nemateca francesa– va visitar les
instal·lacions de la nova seu de la
Filmoteca (“és impressionant”, va
admetre) en companyia del seu di-
rector, Esteve Riambau, autor de
l’únic llibre publicat sobre Costa-
Gavras. “Només em va posar dues
condicions per escriure’l –recorda-
va Riambau–: que fos sobre les
pel·lícules, no sobre el director, i
que fes el que em donés la gana”.

Sigui o no polític el seu cinema,
Costa-Gavras va deixar clar que el
que passa al món li interessa, espe-
cialment la seva Grècia natal. “La si-
tuació actual és tràgica”, afirmava.
“La joventut amb formació marxa
del país. Els dos partits més votats
són irreconciliables i dilluns és pro-
bable que Grècia no tingui govern.
I sense govern no sé què serà de
Grècia... o d’Europa”.e

Costa-Gavras va cloure ahir la
retrospectiva que li ha dedicat
la Filmoteca. A. DALMAU / EFE

XAVI SERRA

Amb un somriure resig-
nat, Costa Gavras (Lou-
tra-Iraias, 1933) s’espol-
sa l’etiqueta de cineasta
polític amb la naturalitat

de qui ho ha de fer cada vegada que
s’enfronta al públic o la premsa. “Jo
no faig cinema polític. Això és una
cosa que diuen els crítics i és peri-
llós, perquè la gent no va al cinema
per ser alliçonada”.

El director de Z o Desaparecido
visitava ahir Barcelona per cloure la
retrospectiva que la Filmoteca de
Catalunya li ha dedicat les últimes
setmanes. Era el segon intent: el
primer es va haver de suspendre per
culpa de la postproducció de Le ca-
pital, l’últim treball del cineasta. Ai-
xò sí, va ser una visita llampec: a les
8 del matí agafava un avió a París i
a quarts de 7 del vespre enfilava cap
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EVA PIQUER
BARCELONA

S’ho pregunta via Twit-
ter l’escriptora menor-
quina Maite Salord:
“Hi haurà cap repre-
sentant del govern ba-

lear a l’acte de lliurament del Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catalanes
a Josep Massot i Muntaner?” Dóna
per fet que la resposta és que no. “Si
hi va algú, el reconeixerem perquè li
haurà caigut la cara de vergonya”,
replica un altre autor illenc.

No és casualitat que la festa al Pa-
lau de la Música comenci amb la veu
enregistrada de Lluís Llach cantant
Ara mateix, el poema de Martí i Pol
que també va sonar fa cinc dies en
directe al Palau Sant Jordi. Són els
signes dels temps: els catalans ens
hem d’anar dient que tot està per fer
i tot és possible. “Quin llarg camí
d’angoixa i de silencis./ I som on
som, més val saber-ho i dir-ho”.

Som on som: en un país amb vo-
luntat de ser que va topant de cap en
una i altra soca, avançant com pot
entre entrebancs diversos. I reivin-
dicant-se, quin remei. “Va ser Joan
Fuster qui més va insistir en la ne-
cessitat d’entendre i reivindicar la
llengua i la cultura catalanes ínte-
grament”, diu Muriel Casals, recor-
dant que el de Sueca es preguntava:

■ El Parlament nomena els sis nous
consellers del CoNCA

El Parlament va aprovar ahir el nomenament dels
sis consellers que constituiran el plenari del Consell
Nacional de la Cultura i les Arts juntament amb la
crítica d’art Pilar Parcerisas. Són la directora de cine
Isona Passola, el poeta i lingüista Carles Duarte,
l’escriptor Valentí Puig, el músic David Albet, la pe-
dagoga i activista cultural Mercè Gisbert i la gestora
cultural Gemma Sendra. El nou CoNCA no tindrà
funcions executives, sinó d’assesoria i avaluació de
les polítiques públiques en cultura.

■ La cantant Lídia Pujol conversa amb
quatre convidats a la Muntaner

La cantant Lídia Pujol s’ha inventat un nou format
d’espectacle: la conversa musicada. Els dies 20, 21,
22 i 24 de juny oferirà a la Sala Muntaner nits de re-
flexions i emocions a través de la paraula i la músi-
ca. Hi haurà cada nit tres músics i un convidat dire-
ferent: Elisenda Roca, la cantant Mayte Martín, la
monja Teresa Forcades i el músic Juan Perro.

■ El Palau de la Música celebra una
jornada de portes obertes diumenge

El diumenge 17 de juny, de 10 h a 15 h, el Palau de la
Música celebrarà una jornada de portes obertes
amb motiu de la festa major del barri de Sant Pere i
Santa Caterina. Durant el matí es podran visitar tots
els racons d’un edifici que és Patrimoni Mundial per
la Unesco i hi haurà actuacions gratuïtes.

■ La Fundació Vila Casas dóna una
escultura de Plensa a Barcelona

La Fundació Vila Casas va
donar ahir a la ciutat de
Barcelona una escultura
de Jaume Plensa, la quar-
ta d’aquest artista que es
pot veure en un espai pú-
blic de la ciutat. L’obra es
titula Dell’arte i està ins-
tal·lada a la plaça del Mu-
seu Can Framis, al barri
del 22@.

✔ CATALANS A AVINYÓ Avui a la web
descobrirem el nom de les companyies que
participaran a la secció Off del prestigiós
Festival d’Avinyó de teatre aquest estiu.

✔ JO MAI MAI Joan Dausà i els Tipus d’Interès
és la revelació de l’any. L’Ara.cat ha estrenat
el videoclip del disc, una història preciosa i
trista protagonitzada per Borja Espinosa.

✔ LA ‘TROUPE’ ALMODÓVAR A més de La
Terremoto de Alcorcón, us llistem els amics,
coneguts i saludats que el director manxec
farà aparèixer a la seva nova pel·lícula.

i més a l’
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