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El cardiòleg Valentí Fuster (Bar-
celona, 1943) va ser distingit ahir
amb el Premi Nacional de Cultu-
ra en la modalitat de Pensament i
Cultura Científica. El Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts
(CoNCA), organisme responsa-
ble d’aquests guardons, va desta-
car les aportacions de Fuster a la
biomedicina en el camp cardio-
vascular i «la seva incansable llui-
ta per la conscienciació social per
a la millora de la salut».

Valentí Fuster és considerat una
autoritat mundial al camp de la
cardiologia. Actualment compa-
gina les seves funcions de direcció
a l’Institut Cardiovascular de l’Hos-
pital Mount de Nova York i al
Centro Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares de Madrid,
així com la presidència de la Fun-
dació Privada SHE (Science for
Health and Education), amb seu a
Catalunya (Barcelona).

Com a científic, el cardiòleg,
amb lligams cardonins, ha estat
nomenat doctor honoris causa de
vint-i-nou universitats de prestigi,
a més d’haver rebut el reconeixe-
ment científic de les quatre orga-
nitzacions internacionals cardio-
vasculars més importants (l’As-
sociació Americana del Cor, el
Col·legi Americà de Cardiologia, la
Societat Europea de Cardiologia i
la Societat Interamericana de Car-
diologia).

Fuster es va llicenciar i doctorar
en medicina a la Universitat de
Barcelona i després es va traslladar

als Estats Units, on va ser catedrà-
tic per la Universitat de Harvard i
on ha treballat en alguns dels hos-
pitals més destacats del país. Les
seves contribucions a la medicina
cardiovascular han tingut un gran
impacte en la millora del tracta-
ment de pacients i les seves in-
vestigacions sobre l’origen dels
accidents cardiovasculars li van va-
ler el 1996 el Premi Príncep d’As-
túries d’Investigació. 

A més de la seva dedicació a la
ciència, Fuster s’ha involucrat amb
la seva responsabilitat social com
a divulgador i  ha publicat diversos
llibres amb un considerable èxit de
vendes.

Més premis nacionals
El Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts (CoNCA) també va dis-
tingir ahir el poeta Enric Casasses
amb el Premi Nacional de Cultu-

ra en Literatura (vegeu columna
esquerra), a Òmnium Cultural en
Projecció Social de la Llengua Ca-
talana, al Museu Etnogràfic de Ri-
poll en Patrimoni Cultural, a Jau-
me Ayats en Cultura Popular i a Ar-
nau Puig en Trajectòria Profes-
sional i Artística. Els Premis Na-
cionals, que s’entregaran a la tar-
dor, són el màxim reconeixement
institucional a la cultura i la crea-
ció a Catalunya.
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Valentí Fuster durant la seva vista a Cardona, el juliol passat
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El cardiòleg Valentí Fuster és el nou
Premi Nacional de Cultura Científica
El CoNCA va distingir ahir el científic amb lligams cardonins per la seva aportació a la biomedicina

Enric Casasses (Barcelona, 1951)
va ser guardonat ahir amb el Pre-
mi Nacional de Cultura en l’apar-
tat de Literatura. Autor versàtil
que freqüenta els camps de la
poesia, el teatre, l’assaig i l’estudi de
la literatura catalana dels segles
XIX i XX, el jurat valora el fet que
«ha contribuït decisivament a re-
novar i a enriquir el panorama de
la lírica catalana contemporània».
El seu darrer treball és el poema-
ri Bes nagana.

En la prolífica trajectòria de Ca-
sasses figura la recuperació de l’o-
bra literària d’Eduard Girbal (1881-
19479), un escriptor gironí oblidat
durant dècades però a qui Edicions
de 1984 va restituir el bon nom el
2005 amb la publicació de L’estre-
lla amb cua. Aquesta novel·la i La
tragèdia de cal Pere Llarg (2007)
van comptar amb el treball d’edi-
ció de Casasses, i són dues obres
ambientades a Oratjol de la Serra,
un nom inventat que correspon al
nucli bagenc de Salo. 
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Enric Casasses,
recuperador de
Girbal, premi de
Literatura per
renovar la llengua

Casasses, en un acte a Manresa
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UNA LLUITA INCANSABLE El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va destacar ahir «la lluita incansable» de Valentí Fuster en
la «conscienciació social per a la millora de la salut». El doctor, fill adoptiu de Cardona i resident als Estats Units, és considerat una autoritat
mundial en el camp de la cardiologia. Durant la jornada d’ahir es van donar a conèixer quatre premis nacionals més, que s’entregaran a la tardor
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Aquest divendres, la parrò-
quia de Sant Miquel de Car-

dona acollirà, per segon any conse-
cutiu, el tradicional concert d’estiu,
a càrrec de la soprano valenciana
Maite Alberola, el tenor basc Beñat
Egiarte i el pianista  barceloní Jo-
sep Buforn. Es tracta d'una actua-
ció patrocinada per la Fundació Vila
Medieval de Cardona, emmarcada
en l’acte de cloenda de les jorna-
des que organitza la Fundació SHE,
presidida per Valentí Fuster, que
ha confirmat la seva presència al
recital. El programa del concert
conté algunes de les peces més
populars i emblemàtiques del gran
repertori líric hispànic i internacio-
nal. La primera part estarà capita-
litzada per un recull d'àries i ro-
mances dels del gènere sarsuelís-
tic, mentre que la segona oferirà
un repertori operístic. 
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Fuster assistirà al
concert de Cardona

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) ho-
menatjarà demà el poeta d'avant-
guarda J. V. Foix en el 25è aniver-
sari de la seva mort amb el recital
FestFoix. Sílvia Bel, Núria Martínez,

Estel Solé i Teresa Colom, quatre
poetesses emergents, recupera-
ran els quatre llibres en vers de Foix
a través de la lectura d’alguns dels
seus poemes. Alhora, quatre grans
noms de la poesia catalana, Feliu
Formosa, Marta Pessarrodona,
Màrius Sampere i Francesc Par-
cerisas, oferiran una mostra de la
seva obra.  Tancaran l’acte els can-
tautors Gerard Quintana i Enric
Hernàez amb una versió del clàs-
sic És quan dormo que hi veig
clar, del qual Joan Manuel Serrat

en va fer una versió. 
El conductor de l’acte, David

Castillo, va explicar ahir en roda de
premsa que es tracta de tornar a
posar en primer pla un poeta que
partint de la tradició del noucen-
tisme es va convertir en un dels
màxims representants de la mo-
dernitat i el surrealisme, amb una
obra que travessa tot el segle XX.
Segons el seu parer, amb ell es pot
«descobrir una tradició poètica
que va des d’Ausiàs March al més
trencador del seu moment».
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Barcelona reivindica el llegat de Foix
El CCCB homenatjarà

demà el poeta en el 25è
aniversari de la seva mort
amb el recital FestFoix



Imatge de la presentació de l’acte, ahir a Barcelona
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