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OPINIÓ

Desdeny de CiU i
PP a la iniciativa

de la societat civil
sobre cultura

SANTI FONDEVILA

Això de la classe política és cada dia
més difícil d’entendre. I no em refe-
reixo al seu llenguatge sovint estèril
per reiteratiu, sempre farcit d’inter-
pretacions interessades, sinó també
als seus comportaments. Divendres
passat, el Cercle de Cultura, que pre-
sideix Pere Vicens, va convidar tots
els partits de l’arc parlamentari cata-
là a signar el document Declaració de
Catalunya per la Cultura sota la idea
que “recuperar la centralitat de la
cultura [...] serà un objectiu priorita-
ri del Parlament”. Doncs bé, ni en ai-
xò s’hi pot comptar.

● El document. El document del
Cercle de Cultura, que compta amb
l’adhesió d’una vintena d’entitats
que representen el 90% de la cultu-
ra (la plataforma 8 d’octubre de
l’acampada a la plaça Catalunya l’ha
rebutjat), és un text assumible per
qualsevol ciutadà i qualsevol entitat
amb dos dits de seny i d’interès au-
tèntic per la cultura. Perquè més en-
llà dels compromisos que s’establei-
xen hi ha l’esperit que l’inspira, la
voluntat de fer real el que només so-
len ser bones paraules: la cultura
com a prioritat. PSC, ERC i ICV ho
han entès així i el van firmar.

●  CiU s’ho repensa a l’últim mo-
ment. Bocabadat es devia quedar el
senyor Vicens quan la representant
de CiU, que no era Joana Ortega
com estava previst (aquestes coses
es negocien abans), sinó la presi-
denta sectorial de cultura de CDC,
Àngels Ponsa, va dir que no signa-
va perquè han tingut poc temps per
estudiar el document, “sense poder
fer-hi aportacions”. Aquesta és la
qüestió. La classe política es creu
protagonista única de la societat
que ha de representar i davant d’una
proposta sorgida de la societat civil
diu que s’ho han de rumiar.

●  El PP no ha vingut ni se l’espe-
ra. El PP i Ciutadans ja van avisar
que no hi anirien. Menyspreu total
per la societat civil.

● La màquina està trencada. No
hi ha dubte que hi ha molta gent que
pensa que així no podem seguir. No
només ho diuen els indignats. Els hi
va dir molt clar el senyor Víctor
Grífols (bé que per motius dife-
rents, segur), gran empresari i pro-
pietari d’una de les firmes més im-
portants del món en el seu ram: “La
màquina [de la democràcia] està
trencada”. Però la classe política
sembla que ha constituït un lobi en
si mateixa. Sorda i manegant els
seus interessos.e

El traspunt

RECONEIXEMENTS CULTURALS

Jaume Plensa, Premio Nacional d’art

El ministeri de Cultura va atorgar
ahir el Premio Nacional d’arts
plàstiques a l’escultor barceloní
Jaume Plensa. El jurat també va
destacar la seva aportació al camp
de l’escenografia.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. En els últims anys la
presència en el panorama interna-
cional de l’escultor Jaume Plensa
(Barcelona, 1955) s’ha intensificat.
Des que va presentar l’escultura The
crown fountain a Chicago el 2004,
algunes de les seves escultures de
grans dimensions, personatges en
actitud meditativa o caps de perso-
nes a una escala monumental, s’han
pogut veure en indrets com Mos-
cou, Nova York, el parc d’escultures
de Yorkshire i Rio de Janeiro.

A més d’aquesta projecció inter-
nacional, la preocupació per la hu-
manització de l’espai urbà que es
desprèn d’aquestes obres és una al-
tra de les raons que l’han fet merei-
xedor del Premio Nacional d’arts
plàstiques, que concedeix el minis-
teri de Cultura. Jaume Plensa no
només concep les escultures públi-
ques en el sentit tradicional, sinó
que busca aprofundir en la relació
de l’home amb l’entorn.

El jurat del guardó, dotat amb
30.000 euros, el considera com un
dels “exponents de la nova escultu-
ra” a l’Estat, i destaca la utilització
en les seves obres del llenguatge
com a mitjà de reflexió. Plensa so-
vint fa servir les lletres com a ele-
ment plàstic i ha il·lustrat el teatre
complet de Shakespeare. A la plaça

de Can Framis, el museu de la Fun-
dació Vila Casas a Barcelona, es pot
contemplar l’escultura del 1990
Dell’arte, una donació que el mece-
nes Antoni Vila Casas va donar a la
ciutat al juny.

A més de la tasca artística, els
membres del jurat han destacat
l’aportació que ha fet en el camp de
l’escenografia. Plensa va ser l’autor
de les escenografies de les primeres
i més exitoses òperes dirigides per
La Fura dels Baus, com L’Atlàntida
de Manuel de Falla, El martiri de
Sant Sebastià de Claude Debussy,
La condemna de Faust d’Hector
Berlioz i La flauta màgica de Wolf-
gang Amadeus Mozart.e

Jaume Plensa davant de l’escultura I, you, she or he, a Yorkshire. LORNE CAMPBELL / EFE

El jurat considera l’artista barceloní un “exponent de la nova escultura”

Humà
Jaume Plensa
explora en
les escultures
la relació
de l’home
amb l’entorn

La Perla i la Vampira,
guanyadores dels Butaca

Mascarell i l’alcalde Xavier Trias,
que devien estar preparats per re-
bre. Toni Martín i Glòria Cid , pre-
sentadors i ànimes dels premis, són
famosos per deixar verd a tothom, i
ahir les retallades van ser el tema. De
fet, l’entrega va començar com un
funeral. “Mires la platea i és una fos-
sa sèptica”, deia Martín referint-se
al ple de la professió, que ja es veien
fent xous a Eurovegas. “No en tenim
ni per a croquetes”, deia Cid. Ni que
ho jurin: aquest any no hi havia so-
par sinó quatre patatones xips i una
cervesa Estrella (diguem la marca,
que deuen afluixar la mosca). Abans
d’entrar, Hermann Bonnín destaca-
va que són premis populars, “sense
condicionaments intel·lectuals”, tot
i que el seu El comte Arnau junta-
ment amb El crim de Lord Arthur Sa-
ville no van obtenir cap Butaca de
cinc nominacions.

Els que van sortir victoriosos són
la companyia d’Oriol Broggi, La Per-
la, però és que hi competia amb tres
obres: Incendis es va endur cinc pre-

mis (muntatge, direcció, actriu,
il·luminació, escenografia), Cyra-
no de Bergerac dues (actor i carac-
terització) i va fallar Luces de Bo-
hemia. L’altre espectacle guanya-
dor va ser La Vampira del Raval,
amb quatre Butaques (musical,
composició musical, actriu i ac-
tor). Pau Miró va recolli premi pel
text d’Els jugadors; Sé de un lugar
va ser considerat el millor mun-
tatge de petit format, i V.O. + de
Cesc Gelabert va guanyar en dan-
sa. Una collita excepcional.e

El director de la companyia La Perla 29, que ahir
es va endur set premis Butaca en total. CRISTINA CALDERER

TEATRE

LAURA SERRA
BARCELONA

El vestíbul del Mercat de
les Flors quedava petit
per acollir tant famós i
tanta càmera de tele.
Glamur no és la paraula,

perquè hi havia molta jaqueta mu-
llada i poc escot –potser a excepció
del model short de Mar Ulldemolins
i del look impecable de Clara Segu-
ra–, però sí que era evident el bon
rotllo. Pere Arquillué (nominat i
premiat pel Cyrano), amb una cerve-
sa a la mà, ho celebrava. “És l’únic
premi que tenim al país; cada vega-
da costa més trobar-se, per culpa
dels iPods, iPads... i de l’edat”, con-
fessava. Els Premis Butaca s’han
convertit, en 18 edicions, en els guar-
dons de referència del sector teatral.
Hi va tothom encara que perdi, fins i
tot el conseller en funcions Ferran

Crònica

Crítica
“No en
tenim ni per a
croquetes”,
resumien a la
gala del teatre

García Cárcel,
premi d’història
Ricardo García Cárcel, catedrà-
tic del departament d’història
moderna i contemporània de la
UAB, va ser guardonat amb el
Premio Nacional d’història per
l’assaig La herencia del pasado.
Las memorias históricas de Es-
paña (Galaxia Gutenberg / Cír-
culo de Lectores). Segons el ju-
rat, constitueix “la primera his-
tòria de l’Estat plural des dels
orígens de la Hispània romana
fins a l’actualitat”.


