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La primera matèria de BCN 

• Barcelona entrega els guardons que porten el nom de la ciutat 

TONI SUST

"El 2004 la ciutat va ser escenari de milers i milers d'actes de creativitat" va afirmar ahir el regidor
de cultura de l'ajuntament, Ferran Mascarell. Ho va dir abans de l'entrega dels premis Ciutat de
Barcelona 2004. Mascarell va afegir que la creativitat constitueix la "primera matèria" imprescindible
perquè es consolidi la llibertat. "Sense creadors estaríem en una ciutat més estancada", va dir.
El regidor va tenir un record especial per a dos creadors desapareguts. En primer lloc, per a l'escriptor
xilè Roberto Bolaño, el primer que obté el premi de literatura del consistori de forma pòstuma, i en segon
per a l'actriu Carlota Soldevila, cofundadora d'Els Joglars que va morir dimecres a conseqüència d'un
infart.
En aquesta edició van ser 19 els premiats. S'han creat els guardons de dansa i assaig i s'han separat el
de televisió i el de ràdio, que va recaure, pel seu programa de COM Ràdio La República, en el
columnista d'EL PERIÓDICO Joan Barril. En diversos apartats també es van entregar mencions, com
per exemple l'atorgada a Agustí Carbonell i Pau Arenós en la categoria de premsa escrita per un
reportatge sobre el mercat de la Boqueria publicat per aquest diari.

Leopardi i la brevetat

Tenint en compte que eren molts els cridats a sortir a la tarima, i amb el conflicte del Carmel al cap de
tots els assistents, l'organització va intentar que l'acte no es prolongués excessivament. Hi van ajudar
alguns dels distingits, com Lluïsa Cunillé, premi a les arts escèniques, que va limitar el seu discurs a un
"moltes gràcies". Una mica més extens i loquaç va estar el traductor Narcís Comadira, premiat per la
traducció al català de Canti, de Giacomo Leopardi: "Com que aquesta cerimònia s'assembla cada
vegada més a la dels Oscars, vull dedicar el premi al fantasma de Giacomo Leopardi, que m'ha
acompanyat tants anys".
Romà Gubern, premi al millor assaig per Patologías de la imagen, va ser el primer a esmentar el
Carmel, al tenir un record per a "les víctimes injustes que estan patint una situació difícil i que
esperen una explicació i una reparació". Entre la desfilada de científics, escriptors, metges, poetes,
creadors en general, altres es van recordar del barri, com ara el mateix alcalde, Joan Clos, que va
advertir que la crisi que pateix la zona va motivar l'absència de diversos dels seus regidors.

Els guardonats Foto de grup de Clos (al centre)
amb els premiats ahir a la nit, al Saló de Cent.
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