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Ahir, als Premis Nacionals
de Cultura ja coneguts de
Joan Margarit (literatura),
Miguel i María Gallardo
(còmic), José Martí Gó-
mez, Lluís Permanyer i
Joan de Sagarra (periodis-
me), Carme Pinós (arqui-
tectura), Carlos Pazos
(arts visuals), Nani Mar-
quina (disseny), Montser-
rat Abelló i Moisès Broggi
(trajectòria) i Paulina An-
dreu (circ) s’hi van afegir
Antònia Font (música),
Salvador Sunyer (teatre) i
Francesc Casadesús (dan-
sa). D’Antònia Font, el ju-
rat destaca «la personal
aportació a la música pop-
rock en català» que hi ha
en el disc Coser i cantar

(el sisè de la seva trajectò-
ria), en el qual el grup, evi-
tant l’edició d’una antolo-
gia de grans èxits en voga,
recuperava les cançons
més representatives dels
seus deu anys de trajectò-
ria amb l’acompanyament
de l’Orquestra Simfònica
de Bratislava. Els bons re-
sultats de l’experiment
van quedar constatats en
un concert amb què el grup
mallorquí va omplir, el 30
de març passat, el Gran
Teatre del Liceu i en d’al-
tres a Girona, Manresa o
Reus. Actualment, el gros
de la banda està de gira
amb Sisa i, a la tardor, re-
cuperarà el seu format or-
questral per a una gira que
ja té dates confirmades a
Porreres, Badalona, Tore-
lló, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Bilbao, Màlaga, Ma-

drid i Vigo, entre altres
municipis.

A Salvador Sunyer, per
la seva part, se li ha reco-
negut «la seva tenacitat in-
fatigable i apassionada en
la recerca de l’excel·lència
des de la gestió escènica, i
com a impulsor del Festi-
val Temporada Alta i la
posada en marxa del cen-
tre d’arts escèniques de
Salt i Girona El Canal, a la

factoria Coma-Cros de
Salt». Sunyer és director
del Temporada Alta-Festi-
val de Tardor de Catalunya
des del 1996. Del 1997 al
2007 també va dirigir el
Teatre de Salt, i des del
juny d’aquell any és direc-
tor del centre d’arts escè-
niques de Salt i Girona El
Canal, que té per objectiu
facilitar la professionalit-
zació de les estructures i

del teixit creatiu local.
Francesc Casadesús, fi-

nalment, és director del
Mercat de les Flors-Centre
de les Arts del Moviment, i
ha estat guardonat amb el
Premi Nacional de dansa
«per la renovació, visibili-
tat i projecció que ha donat
al Mercat de les Flors, es-
devenint en molt poc
temps l’espai de referència
en l’àmbit de la dansa i les

arts en moviment». Coreò-
graf, ballarí i, des de fa
quinze anys, gestor cultu-
ral, Casadesús va estudiar
dansa a l’Institut del Tea-
tre de Barcelona, on també
va ser professor, i a la
School for New Develop-
ment d’Amsterdam. Ha
treballat amb grups com
ara Sèmola Teatre, Zotal,
Esteve Grasset i Iago Peri-
cot.

Antònia Font s’endú el Premi Nacional
de música pel disc «Coser i cantar»
Francesc Casadesús el guanya en la modalitat de dansa i Salvador Sunyer, en la de teatre

Els cinc integrants d’Antònia Font, en una imatge promocional. / EL PUNT

● Els mallorquins Antònia Font van ser anun-
ciats ahir com a guanyadors del Premi Nacio-
nal de Cultura en la modalitat de música pel
disc Coser i cantar, gravat l’any passat amb

EL PUNT / Barcelona l’Orquestra Simfònica de Bratislava. El jurat
dels premis, dotats amb 18.030 euros cadas-
cun, ha decidit atorgar a Salvador Sunyer, im-
pulsor del Festival Temporada Alta de Salt i
Girona, el Premi Nacional de Cultura en la ca-

tegoria de teatre i a Francesc Casadesús, direc-
tor del Mercat de les Flors, el de la modalitat de
dansa. Els premis, que s’estan donant a conèi-
xer progressivament aquests dies, es lliuraran
el 25 d’octubre al Teatre Kursaal de Manresa.

Una sentència
obliga Pi de la
Serra a
abandonar casa
seva

● Barcelona. El cantant i
guitarrista barceloní
Francesc Pi de la Serra
haurà d’abandonar la
seva casa de tota la vi-
da, a la plaça Sant Jau-
me de Barcelona, des-
prés que l’Audiència de
Barcelona hagi desesti-
mat el recurs que va
presentar per conser-
var-la. La sentència, fe-
ta pública ahir, confir-
ma la decisió prèvia
d’un jutjat de primera
instància, que va con-
demnar el músic a
abandonar l’habitatge,
on té també el seu estu-
di de creació musical, i
a deixar-lo a disposició
de la immobiliària pro-
pietària del bloc. La
companyia Cap Davan-
tera el va portar als tri-
bunals per haver vulne-
rat la llei d’arrenda-
ments, per haver domi-
ciliat a l’habitatge, sen-
se permís de la immobi-
liària, una societat limi-
tada –Pit i Cançó– que
el músic va crear per
gestionar la facturació
de la seva labor musi-
cal. Davant aquestes
acusacions, el cantau-
tor va argumentar que
ja havia canviat la seu
de Pit i Cançó, que ara
es troba en una masia
del Montseny, i va de-
nunciar que la immobi-
liària, des del moment
en què va adquirir el
bloc, l’està pressionant
perquè abandoni el pis.
La sentència reconeix
que gran part de l’acti-
vitat de l’empresa de Pi
de la Serra es fa a la ma-
sia, situada a Campins
(Vallès Oriental), però
que això no significa
que el domicili social
de la firma situat a la
plaça Sant Jaume «si-
gui absolutament ficti-
ci», ja que la societat és
titular d’una línia de te-
lèfon d’aquest habitat-
ge. Així, els magistrats
conclouen que s’ha
produït «la introducció
d’un tercer subjecte –la
societat Pit i Cançó– en
la relació d’arrendata-
ris, sense el consenti-
ment de l’arrendador».
Nascut a Barcelona el 6
d’agost de 1942, Quico
Pi de la Serra va formar
part dels Setze Jutges,
amb els quals va ser
guardonat l’any passat
amb la Medalla d’Ho-
nor del Parlament de
Catalunya. / EFE

● El director de teatre Jo-
sep Pere Peyró denuncia
en la seva última obra, La

tanca, el drama que viuen
els clandestins que aban-
donen el seu país per arri-
bar al primer món i les xar-
xes mafioses del transport
que s’enriqueixen a costa
dels més desafavorits. La

tanca, que es representarà
al Teatre Versus de Barce-
lona del 29 de juliol al 17

d’agost, narra la història
d’una dona embarassada
del Camerun, Naoemé,
que convenç la seva mare
perquè la deixi anar fins a
la frontera per poder saltar
la tanca i donar al seu fill
l’oportunitat de viure en
un món millor.

Inspirada en fets reals
El personatge principal,
interpretat per l’actriu cu-
bana Marieta Sánchez, es-

tà inspirat en una dona que
Josep Pere Peyró va conèi-
xer al Marroc quan entre-
vistava clandestins dispo-
sats a travessar la frontera i
que estava molt preocupa-
da per poder donar a llum a
Europa i no ser deportada
al seu país d’origen. «El
drama tenia unes dimen-
sions tan grans que vaig
decidir dedicar-hi una
obra a part», va revelar
ahir el director en una roda

de premsa.
Així mateix, La tanca

denuncia les xarxes mafio-
ses del transport que enga-
nyen els que busquen la
manera d’assolir la fronte-
ra. «L’obra és una metàfo-
ra simple dels jocs econò-
mics que desenvolupen les
multinacionals, que empo-
breixen qualsevol que els
passi per davant», va ma-
nifestar també el director i
autor de La tanca.

Adaptada inicialment
per ser representada a l’ai-
re lliure durant la Fira de
Tàrrega, la versió per a
teatre inclou música afro-
cubana ancestral interpre-
tada per la cantant i actriu
Elionor Zayas, la mare de
Naoemé, mentre que els
actors Miquel Àngel Ri-
peu i Pep Garcia-Pascual
donen vida al mafiós i al
treballador d’una multina-
cional, respectivament

Una obra al Versus denuncia el drama que viuen
els immigrants per arribar al primer món
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