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DILLUNS
19 DE SETEMBRE DEL 2005 55el Periódicoespectaclesexit 

exit

La Beckett i el Circ Cric, entre d’altres, van ser distingits al TNC

Mieras reclama més ambició
en els Nacionals de Cultura

INSTITUCIÓ I GUARDONS

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Pasqual Maragall, presi-
dent de la Generalitat, i Ca-

terina Mieras, consellera de Cultura,
van entregar ahir els Premis Nacio-
nals al Teatre Nacional de Catalu-
nya, distincions dotades amb 18.030
euros cada una. «Esperem que en el
marc del nou Estatut tinguem més
capacitat de gestió i puguem dis-
senyar polítiques culturals més am-
bicioses i contemporànies», va des-
tacar Mieras en el discurs inaugural.

La cerimònia, que per primera ve-
gada distingia tres categories noves
–Circ, Pensament i cultura científi-
ca, i Arquitectura i espai públic– va
transcórrer en un clima distès, ame-
nitzat per actuacions de dansa i
música. Només Antoni Sala, premiat
en l’apartat de Literatura per Roda-
lies, va aprofitar la presència de les
màximes autoritats i de les càmeres
–l’acte es va retransmetre per TV-3–
per expressar la seva preocupació
per la «degradació paisatgística» i
potser «moral», de Catalunya.

Jaume Mateu, àlies Tortell Poltro-
na, i Montserrat Trias, Titat Craconi,
ànima del Circ Cric des de fa 25
anys, van aparèixer a la gala molt fe-
liços des de Tarragona, on actuaven.
Una connexió va fer possible tenir-
los virtualment en escena al costat
d’Ernest Benach, president del Parla-
ment, que va presentar el premi a
peu de pista.

Toni Casares, de la Sala Beckett,
va voler compartir el seu Premi Na-
cional de Teatre amb la resta de sa-
les alternatives, «centres creadors
independents que no busquen l’èxit
immediat». També va parlar de

triomf tranquil Emilio Manzano,
premiat en Periodisme per acostar
el món dels llibres al teleespectador
amb Saló de lectura des de BTV. El
mallorquí va ser molt aplaudit al de-
fensar en el seu discurs un model de
televisió pública «que es preocupi
per allò que vol oferir i no pas per

allò que se suposa que la gent vol
veure».

Pasqual Maragall va acomiadar
un acte amb un missatge optimista.
«Catalunya té avui condicions per a
una etapa de fertilitat creativa. És
cosa nostra treure’n fruits. Pau i sa-
lut».<

/2/ Toros

El mestre va anunciar ahir el seu
comiat definitiu a Múrcia, on va
ser tret a collibè en un gest afec-
tuós amb els seus companys, a pe-
sar de no tallar orelles per l’error
al matar. Luis Domecq va brindar
el seu últim toro al seu germà An-
tonio, que va presenciar la corri-
da, i Cartagena li va dedicar
també la mort de l’últim.

Luis Domecq diu
adéu al relloneig

/1/ Literatura

Falconer i Esto parece el paraíso,
dues de les novel.les més em-
blemàtiques del gran autor nord-
americà John Cheever són els
títols de la col.lecció que ara s’ini-
cia i que se sumen als que ja han
estat publicats per la mateixa edi-
torial, La familia Wapshot, el libro
de relatos, La geometría del amor i
els Diarios.

Emecé dedica una
col.lecció a Cheever
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33 Emilio Manzano recull el premi de mans de Maragall.
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