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CULTURA I SOCIETAT

L'escriptora Rosa Regàs va gua-
nyar ahir el Premi Biblioteca Bre-
ve 2013, que convoca l'editorial
Seix Barral amb una dotació de
30.000 euros, amb Música de cá-
mara, on narra la història d'un
amor truncat entre una dona d'he-
rència republicana i un jove de
classe alta en la postguerra barce-
lonina.

El jurat per unanimitat l’ha pre-
miat perquè denota un excel·lent
ofici en l'elaboració del personat-
ge femení protagonista (Arcadia)
i de les diverses veus que l'acom-
panyen, a la vegada que aconse-
gueix una extraordinària recreació
de l'atmosfera de la postguerra. En
el relat, Regàs qüestiona de forma
implacable i esgarrifosa la societat
catalana burgesa de l'època i les
ambigüitats i claudicacions de la
Transició. 

Molt emocionada, l'escriptora
va voler rememorar el temps que
va estar treballant a Seix Barral, en-
tre 1964 i 1970, i tot el que va
aprendre de Carlos Barral, malgrat
que «aquella història va tenir una
ensopegada important per la in-
justícia del poder contra la intel·li-
gència».

No obstant això, va dir que «el
temps passa i les ferides es curen»
i va remarcar que no seria la per-
sona que és avui, ni tindria el
compromís que té si no hagués co-
negut Barral. 

En aquest sentit, va voler co-
mentar que fins i tot va arribar a
amagar-se darrere d'una porta per
poder «sentir parlar Carlos i els que
el visitaven», persones com José
Manuel Caballero Bonald, Jaime
Gil de Biedma o Gabriel Ferrater,
dels quals va aprendre «el que és

la bona literatura i el criteri». 
Sobre Música de cámara, va dir

que vol narrar la peripècia vital
d'un home educat en el «feixisme
més absolut», durant la dictadura
de Franco, i que evoluciona amb
el temps «per les experiències que
té, pels amors que té, per les ape-
tències de justícia que li queden,
malgrat pertànyer a una família fat-
xa».

En contraposició a ell, apareix el
personatge d'Arcàdia, una dona
educada en els valors de la Repú-

blica, que diu que no és autobio-
gràfic, encara que sí que inclou en
el relat dues anècdotes personals
que va viure en primera persona.

Durant la seva intervenció, Re-
gàs no va desaprofitar per carregar
contra l'actual moment i per opi-
nar que a Espanya no ha sabut «co-
mençar de cap i de nou». «Aquí no
ha passat res, el poder ha quedat
a les mans dels mateixos durant
dècades i dècades, de manera que
la nostra recuperació és molt més
difícil», va afegir.

Segons el seu parer, tot segueix
igual perquè: «No tenim cons-
ciència de les injustícies de les
quals hem estat objecte. La me-
mòria és fonamental per no com-
bregar amb rodes de molí»

També va considerar que ha
arribat «el moment del canvi, de la
regeneració», per part de tota la so-
cietat, se sigui intel·lectual, artista
o paleta. Rosa Regàs creu que «un
país que funcioni bé ha de fer bé
la feina, des del que escriu un lli-
bre al paleta o el que fabrica les cui-
nes econòmiques». «Que la po-
dridura i la corrupció no arribi a
tot, que arribi tan poc com es pu-
gui i que ens paguin bé a tots per-
què puguem tenir una vida digna».
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Regàs rep el Biblioteca Breve amb
l’idil·li entre una republicana i un fatxa

L’escriptora diu en la presentació de «Música de cámara» que a Espanya manen els de sempre

Rosa Regàs. 
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«Picasso va canviar la meva
vida», així s'expressava el pintor
Antoni Clavé, que en la seva obra
sempre va mostrar admiració per
l'obra de l'artista malagueny i que
ara revisa la Fundació Vila Casas a
Barcelona en una exposició anto-
lògica amb motiu del centenari del
seu naixement. L'exposició, que
s'exhibirà a Can Framis fins al
pròxim 14 d'abril, recorre el pe-
ríode anterior a la Guerra Civil
espanyola, l'exili a París, on Clavé
va descobrir la seva personalitat
com a il·lustrador i com a pintor,
així com la seva aproximació a
l'abstracció i les diverses tècni-
ques que va utilitzar que el van
acostar al dibuix, l'escultura, la
pintura, el collage, el frottage o el
gravat.

El comissari de l'exposició, Da-
niel Giralt-Miracle, va resumir ahir
la figura de Clavé com la d'«un ar-
tista marcat per l'exili, que per
guanyar-se la vida va haver de fer
de cartellista, de dibuixant de cò-
mic, d'escenògraf, un artista fet a
si mateix, lluny de la tradició aca-
dèmica de molts dels de la seva ge-
neració».
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Una antològica
mostra l’obra
d’un Clavé que
sempre va
admirar Picasso

El jurat avaluador dels 115 tre-
balls presentats a la quarta edició
dels Premis Carles Rahola de Co-
municació Local, que es lliura-
ran en un acte dilluns vinent a l’Au-
ditori de la Devesa, ha fet públics
els finalistes. 

En la categoria de millor treball
informatiu o divulgatiu en prem-
sa, són finalistes l’entrevista Cara
a cara amb l’assassí en sèrie, de
Tura Soler, publicada al diari El
Punt Avui; i dues sèries de repor-
tatges a La Vanguardia: Camins de
ronda, de Bàrbara Julbe, i Banys
dolços, de Gerard Bagué. 

En l’apartat que distingeix el
millor treball informatiu o divul-
gatiu en ràdio –el premi Miquel Di-
umé–, s’han elegit dos finalistes:
l’Especial incendis Empordà 2012,
emès a Ràdio Girona – Cadena
SER; i La plaça dels gegants, de Rà-
dio Sant Joan, de Sant Joan les
Fonts.

Els programes Ivie Okundaye,
una dona de carretera, de Marc
Faro i Anna Teixidor, emès a Tele-
visió de Catalunya; i el reportatge
sobre l’empresa gironina Llagurt
emès al programa Tinc una idea de
TVE Catalunya, dirigit per Miquel
Peralta, són els dos finalistes del
premi al millor treball informatiu
o divulgatiu en televisió. 

En la categoria de millor foto-
grafia publicada, el jurat ha esco-
llit com a finalistes dues sèries de
fotos: Impotència, de Lluís Serrat,
publicada a El Punt Avui; i Gràcies
Josep, de Joan Castro, publicada a
El Periódico. 

Pel que fa al premi a la millor in-
formació digital, els finalistes ele-
gits pel jurat són el bloc Noms i llocs
de l’art a Girona, d’Eudald Camps,
crític d’art de Diari de Girona; el
bloc Els bastards, de Jordi Taulats,
Jordi Camps i Marc Bataller; i el se-
guiment que va fer Clara Sánchez-
Castro dels incendis de l’Empordà
a través de Twitter.

El jurat ha elegit com a finalis-
tes, en la categoria de millor ini-
ciativa de comunicació institu-
cional, l’Agutzil de paper, de l’A-
juntament de Fontcoberta; la re-
vista Engega, del Servei de Publi-
cacions de la Universitat de Giro-
na; i l’aplicació Girona In, de l’A-
juntament de Girona. El guardó al
millor projecte sobre comunicació
es farà públic el dia del lliurament
entre El periodisme en crisi: present
i futur de la comunicació escrita, de
Roger Lleixà, Dúnia Riera i Josep
Salleras; Tom Sharpe, un escriptor
a la Costa Brava, de Marc Faro, Mi-
quel Àngel Navajas i Anna Teixi-
dor; i Des de 4 rius, de Jordi Ribot
i Joan Castro).
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El jurat dels premis Carles
Rahola fa públics els
finalistes entre 115 treballs
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