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EUGENI FORCANO

Almenys, jugar la final

PEDRO VALLÍN
Madrid

E
l flamant premi Cer-
vantes, José Manuel
CaballeroBonald, co-
mentava l’altre dia
que estava relativa-

ment sorprès pel guardó que aca-
ba de rebre. Segurament només
es tractava de la coqueteria d’un
autor octogenari que a hores
d’ara no vol que cap indocumen-
tat pugui pensar que conrea algu-
na fília amb la dreta espanyola,
perquè ell mateix deia en aquest
diari fa menys d’un any que “en-
cara que només sigui per l’edat”,
li podria caure el Cervantes. Diu
ara, en tot cas, que no li encaixa

el seu perfil amb el Govern actual
del país. El de Jerez —potser el
que més consens i satisfacció ha
concitat dels últims Cervantes—
donava per fet que els premis na-
cionals que concedeix elMiniste-
ri de Cultura (i Educació i Es-
port), i dels quals el Cervantes és
una mica més que el primus inter
pares, són una gràcia governa-
mental. No cal resoldre la sospi-
ta, que de ben segur concita opi-
nions enceses, n’hi ha prou de re-
collir el guant i repassar el que
han estat els premis nacionals
d’enguanyper comprovar la relle-
vant presència d’artistes cata-
lans: set premis aquest 2012.
Els tres últims, que s’han sabut

aquesta setmana, han estat el pre-
miNacional de fotografia al vete-
rà fotògraf natural del Maresme
Eugeni Forcano (Canet de Mar,
1926); el premi Nacional de circ,

a la fira Trapezi de Reus, i el pre-
mi Nacional de belles arts, a l’es-
cultor Jaume Plensa (Barcelona,
1955), si bé almenys en aquest úl-
timcas seria practicar una apropi-
ació indeguda considerar-lo un
premi a la cultura catalana, ja
que el nomenat cavaller de les
arts i les lletres pel Ministeri de
Cultura francès fa 19 anys amb
prou feines ha estat conegut o re-

conegut a Catalunya ni a la resta
d’Espanya, i ellmateix sempre ha
abjurat de la virtut original:
“L’origen no és una qualitat, sinó
un punt de partida. Sempre he es-
tat molt hostil a transformar el
meu origen en una qualitat”.

Però a aquests tres s’hi ha d’afe-
gir el premiNacional de lesmúsi-
ques actuals a Kiko Veneno (Fi-
gueres, 1952), un premi que in-
dubtablement és genuïna cultura
catalana per la seva hibridació i
reinvenció: Veneno és una troba-

da feliç de la rumba catalana, el
rock i el pop nascut de la movida
madrilenya. I sense moure’ns del
poble natal d’aquell músic del ble
de cabells blancs que li ha acabat
conquerint la clepsa, el premiNa-
cional de literatura dramàtica va
ser per a Angélica Liddell (nascu-
da a Figueres el 1966), àlies de
l’actriu, directora d’escena i es-

criptora Angélica González, per
l’obra La casa de la fuerza. Tam-
bé el pensament es va veure re-
compensat amb el Nacional d’as-
saig, que va ser per a la filòsofa
Victòria Camps (Barcelona,
1941) pel treball El gobierno de
las emociones (publicat a Her-
der), on la pensadora triangula
raó, emoció i ètica.
Tampoc no seria ser desconsi-

derats ni massa agosarats assu-
mir com a català el premi Nacio-
nal de foment de la lectura, que
va anar a parar al programa Pági-
na 2 de TVE “perquè és un pro-
grama cultural amb vocació de
servei públic, pel format original,
la gran riquesa visual i l’esperit
crític adreçat a tota mena de lec-
tors”. És català atès que el direc-
tor, Óscar López, ho és i que el
programa es factura al centre ter-
ritorial de Televisió Espanyola a
Catalunya, situat a Sant Cugat
del Vallès.c

Els premis nacionals delMinisteri de Cultura
han estat molt generosos ambCatalunya el 2012

Nomésfaltava
elCervantes

Els premis de belles
arts, circ, músiques
actuals, fotografia,
literatura dramàtica
i assaig són catalans

]Hauria estat bé rematar
aquests premis nacionals
amb un Cervantes català,
però sempre queda el vell
consol de qui es va sospitar
guanyador —tan sentit
aquests dies, d’altra banda—:
“Vam jugar com mai, vam
perdre com sempre”. Jugar
com mai es tradueix en què

tres dels favorits al premi
eren barcelonins: els ger-
mans Luis i Juan Goytosolo
(dues candidatures, no es-
criuen junts com els ger-
mans Grimm) i Eduardo
Mendoza; els tres, autors en
castellà, com el quart, Anto-
nio Muñoz Molina. D’altra
banda, en dos anys tornaran

a les travesses. L’any que ve,
no, perquè el Cervantes res-
pecta amb rigor des de fa 20
anys la cortesia d’alternar un
premi a l’antiga metròpoli
(en anys parells) amb un al-
tre a les antigues colònies
(senars). Res no es diu en
aquest pacte tàcit de nacio-
nalitats històriques.

Fill pròdig. Amb el Nacional de belles arts, Espanya rectifica l’oblit endèmic de l’obra de Jaume Plensa Fòrum i far. El premi a la fira Trapezi de Reus valora la seva tasca d’enllaçar companyies i mercats internacionals

Innovador. Sobre
aquestes línies, S’ha
trencat la pau pagesa,
d’Eugeni Forcano.
L’autor, a l’esquerra


