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La Generalitat dóna el Premi Nacional a Coixet i De Larrocha. Cultura també
reconeix Josep Maria Pou, Emili Teixidor i Sol Picó

EL PERIÓDICO. BARCELONA

La Generalitat concedirà el 27 de setembre vinent al Teatre Nacional de Catalunya els Premis Nacionals
de Cultura a la directora de cine Isabel Coixet, a la pianista Alicia de Larrocha, a l'actor Josep Maria
Pou, a la coreògrafa Sol Picó, a l'escriptor Emili Teixidor i al fotògraf Joan Colom.

El jurat, presidit per la consellera de Cultura, Caterina Mieras, valora el recorregut internacional de la
pel.lícula Mi vida sin mí. Per la repercussió que ha tingut aquest emotiu drama, Coixet aconsegueix el
premi de Cinema i Audiovisual. "Sempre agraeixo especialment que em valorin a casa", va declarar
ahir Coixet, mentre dirigia a Badalona els assajos de 84 Charing Cross Road, obra amb què debuta com
a directora de teatre.

De Joan Colom, el jurat destaca l'exposició retrospectiva que es va exhibir l'any passat al Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "Ha renovat el llenguatge fotogràfic modern, especialment a
partir del treball que va realitzar al barri Xino de Barcelona", precisa la valoració del jurat.

Els papers protagonistes en les obres teatrals Celobert, de David Hare, que es va representar al Teatre
Romea, i Bartleby, l'escrivent, de Herman Melville, que es va estrenar al Teatre de Salt, han estat
determinants perquè Pou rebi el Premi Nacional de Teatre, "per la seva mestria i credibilitat". Teixidor
aconsegueix el de Literatura per l'èxit de la seva novel.la Pa negre, que ja ha obtingut els premis Joan
Crexells i Lletra d'Or.

GUARDÓ AL FAD
El Premi Nacional de Periodisme recau en el diari digital Vilaweb i en els seus creadors, els periodistes
Vicent Partal i Assumpció Maresma, "pel caràcter funcional d'un treball que combina rigor,
immediatesa, anàlisi i diversitat". El Foment de les Arts Decoratives (FAD) s'emporta el premi de
Disseny per la promoció que des de l'any 1903 fa de l'arquitectura i del disseny. La revista Enderrock
aconsegueix el guardó pel Foment de l'Ús de la Llengua Catalana.

El jurat també anuncia l'entrega del Premi Nacional de Cultura Popular a Artur Blasco per les seves
aportacions documentals al cançoner de les comarques del Pirineu. A Manel Risques i Ricard Vinyes els
atorguen el premi exaequo per l'exposició Les presons de Franco. Aquest guardó al Patrimoni Popular
el comparteixen amb OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat), un arxiu amb més de 700 documents,
entre vídeos i CD, que aporten elements de crítica i reflexió sobre els mass media i que presenta les
seves novetats al CCCB. 
Josep Maria Pou.
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