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Una escenografia de Xa-
vier Albertí, amb plànols
projectats del pla Cerdà i
fotografies d’època, així
com la interpretació per
part d’Oriol Genís, Carme
Conesa i Imma Colomer,
entre altres intèrprets, de
cuplets com ara La filla del
Nando i El cuplet cubista,
va articular, ahir al vespre,
l’acte d’entrega dels pre-
mis Ciutat de Barcelona,
amb bases i jurats desig-
nats, per primer any, pel
consell de cultura de Bar-
celona.

Els premis van comen-
çar l’any 1949 com a un

únic premi de novel·la.
Ahir se’n van atorgar set-
ze, entre els quals un al Sò-
nar per a la projecció inter-
nacional que han fet de
Barcelona –«la ciutat té
moltes coses a explicar al
món», va dir Enric Palau,
un dels directors del festi-
val–; un a l’exposició an-
tològica al Macba, de l’ar-
tista Joan Rabascall, que
va fer el seu discurs davant
la projecció d’un collage
ideat per a l’ocasió –i en
què s’hi podia llegir la fra-
se «vergonya per aquells
han deixat perdre el fons
Centelles»–; i el que va re-

bre Agustí Fernández en la
categoria de música, que el
músic mallorquí, un dels
improvisadors més reco-
neguts del món, va agrair
amb la interpretació d’una
fabulosa peça al piano.
L’escriptor de la Franja
Francesc Serés, guardonat
per Contes russos amb el
premi de literatura en cata-
là, va instar l’alcalde Jordi

Hereu –que feia uns mi-
nuts havia resumit el pla
de cultura presentat diven-
dres passat– a fer de Bar-
celona una capital real-
ment «de país».

La resta dels Ciutat de
Barcelona van anar a parar
a mans d’Albert García-
Espuche i la seva obra La
ciutat del Born (història);
Enric González (mitjans

de comunicació); Josep
Rius i Jenny Read (traduc-
ció); Antonio Gamoenda
(literatura en castellà); To-
ni Mira (dansa); BAAS
Arquitectes (disseny i ar-
quitectura); l’empresa de
videojocs Novarama (in-
novació tecnològica);
Claudio Zulián i la seva
obra A través del Carmel
(audiovisuals); l’escola El

Sagrer (educació); Luis
Serrano (ciències natu-
rals); i Josep Maria Muñoz
(ciències humanes i so-
cials). Antonio Monegal,
president del comitè exe-
cutiu del consell de cultu-
ra, va destacar que els pre-
mis, més que un decorat,
signifiquen una «política
cultural» necessària per a
la ciutat.

Els premis Ciutat de
Barcelona exalcen
el passat i el futur

del Paral·lel
Una recuperació de cuplets articula
l’entrega, al Lliure, de 16 guardons

G. VIDAL / Barcelona
● Amb la recuperació, durant la cerimònia, de diferents
cuplets que feia gairebé 80 anys que no s’interpretaven en
un teatre barceloní, i la reivindicació, per part de l’alcalde
Hereu, del nou eix cívic i cultural del Paral·lel, el Teatre
Lliure va ser l’escenari ahir del lliurament a setze perso-
nes o col·lectius dels premis Ciutat de Barcelona.

Els guardonats dels premis Ciutat de Barcelona, ahir al Teatre Lliure. / QUIM PUIG


