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JULIO CARBÓ

33 Actriu 8 Hereu entrega el premi a Vicky Peña.
Cau a Pineda un
mafiós napolità
+ EL DETINGUT, Pietro M. (foto),
té 50 anys i és un perillós mem-
bre de la Camorra. Sobre ell pesa
una ordre de detenció i extradició
a Itàlia, ja que té pendent una
sentència de més de 20 anys de
presó per dos delictes d’homicidi.
El mafiós s’amagava al Maresme,
on els Mossos el van detectar al
gener.

30.000 euros d’ajuda
per al jutge Calamita
+ EL MAGISTRAT de Múrcia va
ser condemnat per endarrerir «de
manera maliciosa» l’adopció
d’una nena per part d’una lesbia-
na. Amb els diners, recaptats per
la Plataforma Projutge Ferrín Ca-
lamita, constituïda al desembre,
podrà abonar les costes del judici
i els 6.000 euros d’indemnització
que ha de pagar a la perjudicada.

El fiscal acusa un
sacerdot d’abusos
+ GREGORIO S. J feia classes de
religió al Col.legi Gabriel Castellà
d’Igualada (Anoia). El sacerdot, ja
condemnat per vexar una defi-
cient, es va asseure ahir al banc
dels acusats presumptament per
abusar sexualment de dues alum-
nes de 10 anys. La fiscalia recla-
ma per a ell cinc anys i dos mesos
de presó. J. G. A.

L’AP-7, tallada per
dos cavalls en fuga
+ ELS EQUINS es van escapar
ahir d’una finca particular, van
saltar la tanca de l’autopista a
l’altura de la localitat de Cam-
brils (Baix Camp) i van obligar a
interrompre la circulació en un
carril durant una hora. Els ani-
mals van ser controlats pels Mos-
sos i evacuats després de recórrer
uns tres quilòmetres. F. G.

Milers de resolucions
judicials per internet
+ LA CONSELLERIA de Justícia
ha desplegat a tot Catalunya el
sistema que permet als jutjats re-
metre als procuradors actes o
sentències via on line. Des de juliol
del 2007 s’han fet 1,6 milions no-
tificacions, cosa que significa un
estalvi de 18 milions de fulls de
paper. J. G. A.

Els 20 genets de la cultura
BCN entrega els premis de la ciutat H L’escriptor Villoro, absent a la gala, va ser
reconegut per la seva informació a EL PERIÓDICO sobre les fotos inèdites de Capa

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

CERIMÒNIA A L’AUDITORI
JULIO CARBÓ

La demanda cultural va créixer el
2008, es van vendre més entrades
de teatre, hi va haver més afluèn-
cia als concerts i fins i tot als mu-
seus, els més afectats per la baixa-
da del turisme. Amb aquest balanç
optimista obria ahir a la tarda el
delegat municipal de Cultura, Jor-
di Martí, la cerimònia d’entrega
dels premis Ciutat de Barcelona,
que l’ajuntament concedeix anual-
ment a personalitats de tots els àm-
bits de la cultura i que aquesta edi-
ció ha guardonat, entre 19 distin-
cions més, l’escriptor mexicà Juan
Villoro per la primícia Descobertes
3.000 fotos de Capa de la guerra civil,
publicada a EL PERIÓDICO el 27 de
gener del 2008.

La gala va reunir a l’Auditori
nombrosos representants de la vi-
da política i cultural de la ciutat,
que no van escatimar aplaudi-
ments a uns guardonats que, tal
com manava l’escenografia de per
Iago Pericot, van ser asseguts en
parelles en pupitres escolars de
l’època de la República, a la mane-
ra d’una aula. I d’aquesta manera
també, abans de fer el discurs, que
en principi no havia de passar d’un
minut (un rigor que no es va com-
plir en l’horari de l’acte, que va co-
mençar mitja hora tard), els pre-
miats havien de dirigir-se a una
pissarra on podien estampar el
que volguessin. Uns hi van escriure
i altres hi van dibuixar, com Raúl
Fernández, Refree, premiat per la
seva música, que va arrencar una
riallada del públic quan va dibui-
xar una cara amb un sis i un qua-
tre, o l’actriu Vicky Peña, que va
reivindicar un teatre municipal.

Un dels grans absents va ser Vi-
lloro, que viu a Mèxic, testimoni
del periple que van seguir unes cai-

xes que el llegendari fotògraf Robert
Capa va salvar 70 anys enrere amb
més de 3.000 negatius que s’havien
donat per perduts, i que van acabar
sent localitzats a Mèxic per la cineas-
ta Trisha Ziff. Va recollir el seu reco-
neixement Rafael Nadal, director
d’EL PERIÓDICO, després de passar
per una pissarra on va deixar escrit:
«Memòria, no te n’oblidis».

Història d’un exili

I a continuació, va llegir en nom seu
un breu discurs en què Villoro va
parlar d’una història d’exili, de tor-
nada a casa. La dels mítics negatius i
també la seva: «Als 10 anys el meu
pare va deixar Barcelona, la seva
ciutat natal, per viure a Mèxic. La
guerra civil va fer impossible el seu
retorn. El meu pare va néixer a
Consell de Cent. Curiosament, en

aquest carrer s’ubica EL PERIÓDI-
CO, que ha donat acollida a la meva
feina. El lloc que el meu pare va ha-
ver d’abandonar és on jo retorno».

També va recollir el premi un al-
tre col.laborador d’aquest diari, Gas-
par Hernández, que va ser renyat
simpàticament a l’esborrar un mis-
satge per posar-hi el seu («Viure és
un ofici i s’ha d’aprendre com un o-
fici»). El periodista va rebre la B de
fusta pel seu programa L’ofici de viure,
de Catalunya Ràdio.

I si Martí va començar amb opti-
misme, l’alcalde Jordi Hereu va tan-
car amb la mateixa positivitat. «Mol-
tes coses poden entrar en crisi,
però no la cultura de Barcelona», va
dir per tancar una cerimònia en què
un grup de joves van irrompre breus
instants per protestar per un noi
acusat d’altercats al Forat de la Ver-
gonya el 2006. H

33 Guardonats 8 Foto de grup dels premiats amb el Ciutat de Barcelona, ahir a l’Auditori.

MITJANS DE COM. EN PREMSA ESCRITA
Juan Villoro

MITJANS DE COM. EN RÀDIO
‘L’ofici de viure’ de Catalunya Ràdio

MITJANS DE COM. EN TELEVISIÓ
‘30 minuts’ de TV-3

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE
D’HISTÒRIA DE BARCELONA
Glòria Soler i Cristina Gatell

EDUCACIÓ
Luisa Casas Rojas

ARQUITECTURA I URBANISME
Campus de Comunicació

DISSENY
Estudi Lagranja

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
Raúl Méndez

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA
Scytl Secure Electronic Voting SA

MULTIMÈDIA
Rosa Sánchez i Alain Baumann

PROJECCIÓ INTERNACIONAL
DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Estudi Miralles-Tagliabue

ARTS ESCÈNIQUES
Vicky Peña

ARTS VISUALS
Nancy Spero

AUDIOVISUALS
Roser Aguilar

MÚSICA
Raül Fernández, ‘Refree’

DANSA
Germana Civera

TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA
Vicent Alonso

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA
Joan Francesc Mira

LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA
Cristina Fernández Cubas

ASSAIG
Julià Guillamon
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