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Homenatgea lapalmera

S
i sumem la dotació de
tots els premis interna-
cionals Terenci Moix
que es van entregar ahir

al Palau de la Música, arribem a
un total de, vejam... 13 euros.
Aquest és el dispendi que la fun-
dació dirigida per Ana María
Moix i Juan Ramón Iborra ha fet
per atreure ahir a Barcelona
noms com la cantant i actriu Ju-
liette Greco, la ballarina Tamara
Rojo, el dramaturg Wajdi Mo-
uawad, l’assagista Sami Naïr o
l’escriptor JavierMarías, que van
compartir ahir els llorers amb al-
tres premiats més propers, com
els directors de cinema JaimeCa-
mino i Gonzalo Suárez, la cantant
empordanesa Sílvia Pérez Cruz,
el poeta Perejaume o la periodis-
ta Maruja Torres.
La mateixa Moix va reconèi-

xer que, aquest any, la majoria de

trucades que rebia eren per pre-
guntar-li si, amb la crisi, podria
mantenir els premis. “I a diferèn-
cia de l’Acadèmia Sueca –va dir,
presumint–, que ha abaixat la
quantia dels Nobel, nosaltres
hem fet un esforç i mantenim
l’euro per premiat, sense IVA i
lliure d’impostos”. La resta de
despeses es cobreixen amb el su-
port del sector privat, des d’El
Corte Inglés fins a Damm pas-
sant pel Banc Sabadell.
En una gala presentada pels ac-

tors Natalia Menéndez i Enric
Majó –que va ser parella de
Terenci durant molts anys–, van
destacar els discursos de Javier
Marías,WajdiMouawad i Tama-
ra Rojo. L’escriptor madrileny,
premiat per la seva trajectòria, va
defensar el paper de la literatura
i la cultura en temps de crisi:
“N’hi ha que creuen que són un
luxe superflu quan cada vegada
hi ha més gent que té dificultats
per poder menjar. I, tanmateix,
tots necessitemel nostre opi i pot-
ser el que fem els creadors ajuda

molta gent a acabar el seu dia. La
cultura i la literatura permeten, a
més, que les persones visquin la
seva dimensió imaginativa, sense
la qual les coses que ens succeei-
xen es comprenen molt pitjor”.

Mouawad, pare de l’Incendis
que va arrasar recentment al Ro-
mea, va dir que la seva feina és
“traçar hipotenuses, línies diago-
nals que comuniquen persones i
pobles que se n’han anat a ex-
trems oposats. Una hipotenusa
pot ser un gest, una frase”. I Tama-
raRojo, directora i primera ballari-
na del London National Ballet, va
dir que la crisi “pot ser una oportu-
nitat per canviar-ho tot: aquells
que tenen més i les empreses que
s’ho poden permetre han de mos-
trar un compromís real amb la cul-
tura, potser és l’hora d’abandonar
els polítics i els seus regals”.
El moment mitòman va ser la

irrupció a l’escenari de Juliette
Greco, llegenda viva de la chan-
son, que, visiblement emociona-
da, va agrair l’afecte del públic
durant tantes dècades.c

LLÀTZER MOIX

A
caba d’obrir portes
l’hotel Renaissance
Barcelona Fira. S’ubi-
ca en dues torres de

27 pisos i 110metres d’altura, en-
llaçades per un jardí vertical.
L’autor és el francès Jean Nou-
vel, associat a la firmabarceloni-
na Ribas & Ribas. I té l’aspecte
d’un volum enorme amb una
pell que evoca un paper pintat
amb motius vegetals i moltes
palmeres.
Quan algú contracta un arqui-

tecte de renom ja sap que potser
li proposarà un edifici original.
Laqüestió rau enquina serà l’ori-
ginalitat. Nouvel, bon coneixe-
dor de Barcelona, on ha cons-
truït la Torre Agbar i el Parc del

Poble Nou, va observar que
aquesta ciutat, sense ser Elx, té
moltes palmeres. I va decidir
que lapalmera seria el tret identi-
tari del seuhotel. Demanera que
ara creixen al seu jardí i les seves
terrasses 293 palmeres de deu
classes, i desenes d’altres espè-
cies vegetals. Aquest hotel tam-
bé llueix unes finestres amb for-
madecapçadadepalmera endu-
es façanes blanques –n’hi ha tres
de blanques i una de negra–, fe-
tes ambblocs prefabricats de for-
migó. I també hi ha palmeres als
plafons serigrafiats de les 357ha-
bitacions que té.
Cal celebrar que Nouvel hagi

associat Barcelona amb aquest
arbre tan elegant. (Si l’hagués
identificat amb un altre símbol
local, posem per cas amb el Flo-

quet de Neu, el resultat hauria
estat menys cool). Però aquesta
mena de recursos decoratius te-
nen els seus riscos. Si s’apliques-
sin de manera extensiva, si els
arquitectes donessin prioritat a
la seva paleta, l’arquitectura per-
dria atributs i la ciutat comença-
ria a semblar l’acolorida prestat-
geria d’un supermercat.
Dit això, és de justícia afegir

que una visita a l’hotel permet
millorar l’opinió que ens en po-
dem formar del carrer estant.
La terrassa amb piscina i bar és
acollidora i ofereix vistes esplèn-
dides. També en gaudeixen les
habitacions (sempre monocro-
mes, en blanc o negre; gairebé
sempre molt lluminoses i de ve-
gades una mica estretes) amb
una finestra que és un oval pano-

ràmic, i no una palmera. El jardí
vertical és un espai de molt ca-
ràcter, amb ascensors transpa-
rents davant laMediterrània, es-
cales metàl·liques fosques i pal-
meres: durant els mesos càlids o
temperats de l’any serà un espai
molt agradable. El restaurant,
que a mig edifici interromp
aquest jardí vertical, és espaiós.
La recepció, a la planta baixa,
déu n’hi do. Com ho són els es-
pais per a convencions al pri-
mer nivell soterrani, amb celo-
bert anglès i claraboies.
Resumint, aquest nou edifici,

que combina el formigó amb el
vidre serigrafiat, l’acer inoxida-
ble amb el galvanitzat, i el cori-
an amb la fusta, converteix Jean
Nouvel en l’arquitecte estrella
amb més obres fetes a Barcelo-
na. La d’aquest hotel difícil-
ment assolirà la projecció icòni-
ca global de la Torre Agbar. Pe-
rò els interiors són bastant més
ben trobats.

13euros

Juliette Greco, amb Miquel Molins i Maria del Mar Bonet, que li van lliurar el premi

D’esquerra a dreta, Laura Basagaña, Bernat Puigtobella,
Josep Torrent (Premi RamonMuntaner), Patrícia Gabancho
(guanyadora del Prudenci Bertrana),Núria Esponellà (finalis-
ta del Bertrana), Sadurní Tubau (Premi Miquel de Palol) i
Vicent Sanchis (Premi Carles Rahola)

CRÍT ICA D’ARQUITECTURA

EL MIRADOR

XAVIER CERVERA

PREMIS PRUDENCI BERTRANA

DAVID AIROB

Xavi Ayén

PatríciaGabancho
guanya el Prudenci
Bertranadenovel·la
SÍLVIA OLLER
Girona

La periodista i escriptora Pa-
trícia Gabancho ha estat la
guanyadora del premi Pruden-
ci Bertrana amb la novel·la La
néta d’Adam, on repassa la his-
tòria de la seva família a partir
de la mort de la seva mare que
l’obliga a viatjar fins a Buenos
Aires per buidar el pis famili-
ar. Allà, la protagonista, Angé-
lica, reconstrueix la figura de
la seva mare, de la qual es va
separar amb només 22 anys,
rememora la seva joventut en
els anys 70, abans de la dicta-
dura, així com els últims cent
anys de la història de Buenos
Aires. “No tot és real, però tot
és veritat”, va explicar Gaban-
cho, que va assegurar que la
novel·la l’ha ajudat a superar
la mort de la seva mare, fa dos
anys. Amb La néta d’Adam ha
obtingut un dels premis més
bendotats de la literatura cata-
lana: 42.000 euros.
L’escriptora Núria Espone-

llà va quedar finalista amb
Unadonad’aigua,novel·la d’in-
triga psicològica que aprofun-

deix en la condició femenina.
La novel·la, ambientada a Ba-
nyoles a finals del XIX, par-
teix d’un viatge que fa una pe-
riodista a París, on troba fotos
antigues i investiga sobre els
personatges que hi apareixen.
El premiMiquel de Palol de

poesia se’l va endur Sadurní
Tubau, de Castellar del Vallès,
per El somni de Gregor Samsa,
una transgressió poètica de la
Metamorfosi de Kafka, men-
tre que el Carles Rahola d’as-
saig va ser per al periodista
Vicent Sanchis amb Cinquan-
ta anys després (noves refle-
xions sobre el ‘cas’ valencià),
que repassa la història dels va-
lencians des del segle XVI fins
a l’actualitat. L’empordanès
Josep Torrent va aconseguir
el Ramon Muntaner de litera-
tura juvenil amb l’obra De ca-
ra a la tramuntana, inspirada
en l’edat mitjana. Dolo Bel-
tran va ser guardonada amb el
premi Cerverí a lamillor lletra
de cançó per Una altra galà-
xia, mentre que el digital de
cultura Núvol, de Bernat
Puigtobella, va guanyar en la
categoria d’espais digitals.c

Hotel Renaissance
Barcelona Fira

Arquitectes: Atéliers Jean
Nouvel i Ribas & Ribas
Ubicació: Plaça Europa, 50-52.
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