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l’important es crer una gran bi-
blioteca que atregui la gent”,
diu Lamarca, que posa alguns
exemples de centres mixtos re-
llevants: “La biblioteca de Nova
York és municipal però pels
seus fons i serveis nosaltres la
qualificaríem de nacional. La
Biblioteca Nacional de Dina-
marca fa alhora de municipal
de Copenhaguen. I la Bibliote-
ca de la Universitat de Hèlsin-
ki fa alhora de nacional de Fin-
làndia”.

La reubicació de l’Escola Mas-
sana en un nou immoble a la
veïna plaça de la Gardunya, un
fet que ja contempla el pla de
remodelació d’aquesta espai,
s’adequa amb els objectius de
la Biblioteca de Catalunya. En
el mateix preprojecte encarre-
gat per Lamarca, la façana de
la Biblioteca que dóna a aques-
ta plaça tindria una doble pell
de vidre i es convertiria en el
gran aparador del centre. Al-
hora, un pas a peu de carrer
permetria el pas de la Gardu-
nya als jardins interiors de
l’edifici, avui molt degradats
per la presència constant de
grups marginals. La idea de la
directora és que els mateixos
jardins passin a ser una im-
mensa sala de lectura, “potser
amb els claustres envidriats”.

Pel que fa a l’entrada principal,
estaria situada al carrer Hos-
pital, de manera que el que ac-
tualment és la sala municipal
d’art La Capella esdevindria un
hall d’accés a tot el conjunt.

Segons Lamarca, la inversió
de tota l’operació tindria un
cost aproximat de 30 milions
d’euros, “una quantitat
menor del que suposaria
afrontar un per un tots els
equipaments implicats”, és a
dir, Massana, nova central-ur-
bana a l’Estació de França, bi-
blioteca del Raval i ampliació
de la Biblioteca de Catalunya.
Lamarca considera que una de
les claus per garantir l’èxit de
la proposta és la implicació de
l’ajuntament, que hauria de
renunciar a l’equipament del
costat de l’Estació de França
i assumir una central-urbana
vinculada a la Biblioteca na-
cional. El temps, però, no juga
al seu favor: la comissió mu-
nicipal de cultura ha d’apro-
var properament emplaçar la
biblioteca a l’Estació de Fran-
ça. D’altra banda, s’hauria de
convèncer el ministeri, que és
qui ha de pagar la construcció
de la central-urbana, d’accep-
tar un tercer projecte.

Per Lamarca, que els darrers
anys ha fet possible la unió de
les biblioteques de la Univer-
sitat de Barcelona, la creació
d’un equipament amb moltes
funcions i públics diversos no
representa cap problema, sinó
més aviat tot al contrari: “És
una oportunitat de crear un
potent focus d’irradiació de
llibres”.

➤➤➤

El cost global
aproximat de
l’operació se

situaria en uns 30
milions d’euros
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● Amb permís del cristià
Tertul·lià (160-240 dC),

els sofistes eren com els ter-
tulians d’avui, però amb fo-
nament: tenien respostes per
a totes les preguntes. Eren vi-
atgers i, per dir-ho en termes
actuals, feien conferències
arreu. Sophós vol dir senzilla-
ment savi. I el savi més famós
d’aquell grup va ser, i és, Pro-
tàgores d’Abdera (490-420 aC),
autor de la cèlebre sentència
“l’home és la mesura de totes
les coses” (pánton chremáton
métron ánthropos). Això molt
abans de l’humanisme, en un
temps ple de déus i mites. I
que consti que no tinc res en
contra dels uns ni dels altres.

Avui que tenim tants ter-
tulians per metre quadrat,
ara que tothom pot parlar de
tot fins al punt que els con-
sellers primers fan de co-
mentaristes televisius d’au-

Viatjant i conferenciant, Pro-
tàgores va fer-se ric. Va ser un
home il·lustrat, relativista i de-
mòcrata. N’hi segueixen havent
pocs, de sofistes autèntics com
ell. Però tot i que els seus textos
es van perdre aviat, la seva in-
fluència va arribar fins a Epicur
i els escèptics. I més enllà.

Encara val la pena destacar
un altre fet de la seva vida. A
Turios, colònia panhel·lènica
del sud d’Itàlia, va participar
en la redacció d’unes lleis que
incloïen com a novetat l’edu-
cació dels fills dels ciutadans a
càrrec de la polis. Suposo que és
l’origen de l’ensenyament pú-
blic. En fi, m’imagino Protà-
gores com un home intel·ligent
i vividor, un punt altiu i un
punt compromès. Però tot amb
mesura, seguidor de la cone-
guda màxima grega “de res,
massa” (méden ágan). Ho tinc
clar: volem sofistes catalans!

tomobilisme, Protàgores
brilla amb més llum. La seva
cèlebre frase la podeu trobar
al llibre Sobre la veritat, on ve
a dir que la frontera entre el
bé i el mal és indefinida i que
cada home té la seva veritat.
Cosa que és ben certa. Vull dir
que la meva veritat, i només
la meva, no inclou un conse-
ller primer fent certes coses...

Des d’aquest liberalisme de
les idees i les maneres, Protà-
gores també es declarava
agnòstic a Sobre els déus, un lli-
bre del qual només es coneix
la frase inicial, prou revelado-
ra: “No puc saber amb certesa
si hi ha déus o no n’hi ha, ni
quin aspecte tenen, ja que hi
ha obstacles importants que
m’ho impedeixen: la foscor
que envolta aquest tema i la
brevetat de la vida humana”.
“Només sé que no sé res”, diria
Sòcrates uns anys després.

Emilio Manzano, la Sala Beckett, Marta Carrasco, Jorge Wagensberg i Jordi Balló, guardonats

Perejaume, Toti Soler i Circ
Cric reben el Premi Nacional

Perejaume
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Perejaume, Toti Soler, el Circ
Cric, Emilio Manzano, Toni
Sala, la Sala Beckett, Marta Car-
rasco, Jorge Wagensberg, Jordi
Balló, el Col·lectiu Drac Màgic,
l’editorial ACTAR, la revista
L’Avenç, Softcatalà, el Moviment
Popular per la Pau i els arqui-
tectes RCR Aranda, Pigem i Vi-
lalta han passat a engruixir la
llista dels guardonats amb els
Premis Nacionals de Cultura,
que es concedeixen anualment
a persones o entitats que han
fet aportacions rellevants en
els respectius àmbits culturals.

Perejaume ha rebut el premi
d’arts visuals pel llibre Els cims
pensamenters, un volum que re-
laciona l’obra de Verdaguer,
Gaudí i Maragall i que, segons
el jurat, “confirma la seva llar-
ga trajectòria artística enca-
minada a conjugar art i es-
criptura, i natura i cultura”.

Amb Ovidi Montllor
Toti Soler ha estat guardonat

amb el Premi Nacional de Mú-
sica “pel conjunt de les seves
edicions musicals del 2004”,
que es concreten en tres discos:
L’arxiver de Tortosa, Racconto i Gui-
tarra i cançons. El jurat també
ha volgut reconèixer tota la tra-
jectòria musical de Soler, tant
individual com en col·labora-
ció amb altres músics, i espe-
cialment amb Ovidi Montllor.

El premi de literatura se l’ha
endut Toni Sala per Rodalies,
que combina “emoció i alta
qualitat literària”, a parer del
jurat. Encara en l’àmbit litera-
ri, Emilio Manzano ha rebut el
premi de periodisme pel pro-
grama Saló de Lectura de BTV. “A
través de la conversa amb au-
tors i lectors, ha demostrat que
la televisió pot transmetre que
les obres literàries són objectes
de plaer”, diu el jurat.

La trajectòria de 25 anys del
Circ Cric, dirigit per Tortell Pol-
trona i Montserrat Trias, l’ha
fet mereixedor del nacional de
circ. Així mateix, Marta Car-
rasco ha estat distingida amb
el nacional de dansa “per la
seva trajectòria com a intèrpret
i creadora”.

El Premi Nacional de cinema
ha recaigut en Jordi Balló com
a director del màster en docu-
mental de creació de l’Institut

d’Educació Contínua de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. I Jorge
Wagensberg ha rebut el premi
de pensament i cultura cientí-
fica per “la seva tasca de co-
municador de la ciència”. El
nacional de teatre ha anat a

parar a la Sala Beckett “per la
seva trajectòria de suport a
l’autoria catalana, que durant
l’any 2004 va produir el cicle
L’acció té lloc a Barcelona”.

La revista d’història L’Avenç
s’ha endut el premi de patri-
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Els Premis
Nacionals de
Cultura de la
Generalitat,

dotats amb 18.030
euros cadascun, es
van fer públics ahir i
es lliuraran el dia 18
de setembre al
Teatre Nacional de
Catalunya.

moni cultural, i Softcatalà el de
projecció social del català. El
Moviment Popular per la Pau
ha guanyat el premi de cultu-
ra popular; l’editorial ACTAR,
el de disseny; i RCR Aranda,
Pigem i Vilalta, el d’arquitec-
tura i espai públic per l’escola
Colors de Manlleu i per altres
edificis “formalment audaços”.

El jurat d’aquests Premis Na-
cionals de Cultura el presideix
la consellera Caterina Mieras
i està format per Anton Grane-
ro, Andrés Hispano, Jordi Jané,
Assumpció Maresma, Dolors
Oller, Mari Carmen Palma, Glò-
ria Picazo, Carme Pinós, Jordi
Porta, Lluís Reales, Gemma Re-
vuelta, Salvador Sunyer i Mont-
serrat Duch.

Marta Carrasco
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➤ Així com la majoria de
premis es justifiquen per la
trajectòria del guardonat, el
Premi Nacional de Literatu-
ra s’ha concedit aquest any
a Rodalies, la segona novel·la
de Toni Sala (Sant Feliu de
Guíxols, 1969), un autor re-
lativament jove que, per
raons d’edat, no forma part
encara dels escriptors cata-
lans consolidats. Rodalies va
rebre el juny de l’any passat
el 24 premi Sant Joan. El lli-
bre de Sala que més ressò i
lectors ha tingut és Petita crò-
nica d’un professor de secundà-
ria. L’última obra de l’autor
és Quatre dies a l’Àfrica.

Segona novel·la
de Toni Sala


