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]Per la seva trajectòria
innovadora al món tea-
tral, des de l’Institut del

Teatre
(1971-81) o
el Centre
Dramàtic
de la Gene-
ralitat
(1982-88),
i pel seu

impuls del Brossa Espai
Escènic i actualment al
capdavant de La Seca.

]Oceanógrafa i micro-
biòloga d’àmplia trajec-
tòria internacional. Pio-

nera en la
participa-
ció espa-
nyola en
la investi-
gació de
l’Antàrti-
da. Desta-

ca la seva especialitza-
ció en l’àrea de la bacte-
riologia marina.

]Xavier Vilella presi-
deix el Centre de Lectu-
ra de Reus, que en els

seus més
de 150
anys de
vida ha
dedicat
grans es-
forços a la
conserva-

ció i estudi de fons bi-
bliogràfics així com a la
difusió cultural.

]Pianista de jazz, pro-
fessor i concertista de
mirada plural, amb ante-

nes en la
dansa, el
teatre, la
moda o
les arts
visuals.
Músic
versàtil i

d’alta qualitat en la crea-
ció i també en la impro-
visació.

]Ha estat distingit per
la seva rellevància al
capdavant de l’Escola

Superior
de Cine-
ma i Au-
diovisuals
de Catalu-
nya (Es-
cac), on
ha canalit-

zat el talent de molts
cineastes avui plena-
ment consolidats.

]Escriptor i traductor
en llengua castellana,
creador d’un llenguatge

i un uni-
vers pro-
pis profun-
dament
vinculats a
la seva
ciutat,
Barcelona,

des de la seva mítica
La verdad sobre el caso
Savolta.

]Amb un punt de
vista sempre sagaç,
aquesta narradora ofe-

reix sem-
pre una
perspecti-
va pròpia
d’algunes
de les
qüestions
essencials

de la vida: mort, família,
malaltia o comunicació
entre iguals.

]Creadora de joies per
a Tiffany & co, recone-
guda internacionalment.

Vinculada
a artistes i
escriptors
catalans
dels sei-
xanta,
exerceix
un actiu

paper de mecenatge
des de la seva fundació
establerta a l’Empordà.

]Se’l distingeix amb
el premi per les seves
aportacions al pensa-

ment cata-
là contem-
porani en
nombro-
sos assa-
jos. Desta-
ca també
el seu

paper com a primer
impulsor de l’exemplar
CCCB.

]Aquest escultor de
dilatada trajectòria
exemplifica els dilemes

d’aquest
art en la
segona
meitat del
XX. La
seva obra
confronta
amb audà-

cia els interrogants de
la condició humana, de
l’íntim a l’universal.
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Els escriptors EduardoMendoza
i Imma Monsó, el filòsof Josep
Ramoneda, el dramaturg Her-
mann Bonnín i l’oceanògrafa Jo-
sefina Castellví han estat guardo-
nats amb els PremisNacionals de
Cultura 2013 de la Generalitat,

que atorga el Consell Nacional
de la Cultura i les Arts (CoNCA),
segons va informar ahir l’organis-
me. També han estat distingits
ambaquest premiNacional el pia-
nista de jazz Agustí Fernández,
el cineasta Josep Maixenchs, la
dissenyadora de joies Elsa
Peretti i l’escultor Francesc Tor-

res Monsó. A més d’aquestes
personalitats de l’àmbit cultural,
el CoNCA ha reconegut també la
tasca del Centre de Lectura de
Reus pels seus més de 150 anys
d’història al servei de la societat
reusenca.
Es dóna la circumstància que

Eduardo Mendoza és el primer

autor l’obra del qual està escrita
de forma gairebé íntegra en llen-
gua castellana que rep un Premi
Nacional deCultura de laGenera-
litat, guardó que ja havien obtin-
gut altres autors que alternen to-
tes dues llengües, comJoanPeru-
cho, PereGimferrer oCarmeRie-
ra. Referent a això, la decisió del

CoNCA destaca que les novel·les
d’Eduardo Mendoza “creen una
connexió biogràfica i estètica en-
tre l’autor i la seva ciutat d’ori-
gen, Barcelona, fent un retrat in-
terpretatiu en clau de passat i de
present”, però també especifica
queMendoza va escriure en cata-
là la peça de teatre Restauració i
assenyala a més que la seva obra
literària en conjunt “ha ampliat
els marges de la narrativa actual
amb ironia i sentit de la paròdia”.
De l’escriptora lleidatana Im-

maMonsó ressalta que “ha cons-
truït una obra literària personal
de consistència i ambició exem-
plars”, mentre destaca de Josep
Ramoneda la “seva aportació al
pensament català” a través dels
seus nombrosos assajos, així com
les seves “múltiples iniciatives
per la cultura i la reflexió”. L’or-
ganisme aplaudeix de Bonnín “la
seva trajectòria innovadora al
móndel teatre català”; les investi-

gacions pioneres a l’Antàrtida de
l’oceanògrafa Josefina Castellví,
i de JosepMaixenchs, la rellevàn-
cia de la seva tasca al capdavant
de l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (Es-
cac), gran cantera de cinema.
El lliurament dels premis, do-

tats cada un amb 15.000 euros,
se celebrarà el proper 8 d’octu-
bre en un acte presidit pel
president de la Generalitat, Ar-
tur Mas.
Aquest any els premis han

volgut subratllar “la innovació, la
continuïtat i l’excel·lència en un
moment de crisi”, i reivindicar
també “la creativitat com a
símbol d’un país ambundinamis-
me cultural que és part constitu-
tiva de la seva personalitat
històrica”.c

El veneno del teatro

Autor: Rodolf Sirera Versió:
José María Rodríguez Méndez
Director: Mario Gas
Lloc i data: Teatre Romea
(3/7/2013)
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L’obra segurament més traduïda
i representada de Rodolf Sirera
(València, 1948), El verí del tea-
tre, ha entrat en la programació
del Grec d’enguany, en la versió i
adaptació castellana de José
María Rodríguez Méndez. No és
de les ofertes que creuen el festi-
val d’estiu comun llamp; dirigida
per Mario Gas, serà al Romea
fins el dia 13, per tal que cap es-
pectador interessat pugui per-
dre’s el que es considera ja una
peça clàssica de la dramatúrgia
valenciana de l’època moderna.
Obra escrita fa més de quaran-

ta anys, tant del verí comdel vene-
no se n’han pogut veure a Ca-
talunyamuntatges diversos, jura-

ria que amb una tendència
general a fer-la més contemporà-
nia del que pretenia l’autor, el
qual la va situar al darrer terç del
segle XVIII.
L’espectacle deMario Gas res-

pira, això sí, una nobiliària ancia-
nitat gràcies a l’escenografia de
Paco Azorín, que conté referèn-
cies eloqüents al palau residen-
cial d’un innominatmarquès (Mi-
guel Ángel Solá) que convida al
cèlebre actor Gabriel de Beau-
mont (Daniel Freire) a la seva re-
sidència per demanar-li una ac-
tuació privada. L’edifici pot ser
antic, el marquès pot semblar el
criat d’un aristòcrata, però l’artis-
ta famós vesteix com un perfecte
dandy del segle XX. Rodolf Sire-
ra va deixar sense patronímic la
figura del noble, el qual anome-
na, simplement, “Marqués de...”,
aconseguint fer dels punts sus-
pensius, la breu passera per la
qual cada espectador probable-
ment arribi ben aviat a pensar en
el cognom de Sade, carregat de
turbulències.
Relacions de domini canviants

segons la condició social dels per-
sonatges que interpreten els dos
actors argentins, ecos piran-
dellians dels vincles entre teatre i
vida, eventual combat de la ficció
contra la realitat que pot plante-
jar la interpretació teatral...
El veneno del teatro és un bri-

llant exercici dialèctic dotat de
magnífiques sorpreses i d’un for-
midable equilibri dramàtic. Des
del moment que el Marqués de-
mana a Beaumont que representi
davant seu i amb la màxima con-
vicció, la mort de Sòcrates, punt
culminant de l’obra que ell ma-
teix ha escrit, l’espectador se
sent captivat per una acció on la
perversitat i la persuasió es bara-
llen i barregen fins el final.
Mario Gas ha fet un molt bon

treball de dramatúrgia, de mane-
ra que les intencions bàsiques
que l’autor va posar en aquesta
peça, tan encertada, es veuen cla-
rament potenciades. I si El vene-
no del teatro, en el tram final, no
acaba de ser la peça rodona que
tothom espera, és a causa dels ar-
tificis histriònics que s’entaforen
en la fins aleshores excel·lent ac-
tuació de Solá i Freire.
Gran mestre d’actors, Mario

Gas sembla que no hagi pogut
aplicar cap correcció visible a un
estil que diria molt interioritzat
de la parella argentina.

El cineasta Josep
Maixenchs ha estat
premiat, en el seu
cas per la tasca al
capdavant de l’Escac
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Les col·leccions delMuseuNa-
cional d’Art de Catalunya
(MNAC) s’enriqueixen amb la
incorporació del Retrat
d’Amelia de
Vilanova i Nadal,
una pintura de
Federico de
Madrazo (Ro-
ma, 1815-Ma-
drid, 1894)
que ha estat
donat per
pels ger-
m a n s
MoncheMa-
ristany i de
WenceslaoVi-
la Monche.
La pintura,

un oli sobre tela
realitzat el 1853, té
un gran interès tant des
del punt de vista artístic com
iconogràfic. La retratada, per-
tanyent a una família de l’alta
societat barcelonina, es va ca-
sar amb IgnacioGirona i Agra-

fel (1824-1889), un dels vuit
fills d’Ignacio Girona Targa, el
patriarca d’una de les estirps
d’industrials, empresaris i
banquers de la Catalunya del

segle XIX i principis
del XX.

Els Jardins de
Villa Amelia, a
Sarrià, porten
aquest nom
en homenat-
ge a Amelia
de Vilanova,
ja que origi-
nàriament
eren els jar-
dinsde la fin-
ca propietat
del seu marit,
un lloc on la

família Girona
va estiuejar du-

rant anys.
Federico de Madra-

zo, el que fou primer director
del madrileny Museu del Pra-
do, és un dels artistes més re-
llevants de la pintura romànti-
ca espanyola.c

UnaobradeMadrazo
ingressa alMNAC

EduardoMendoza,primerautoren
castellàqueguanyaunPremiNacional
ImmaMonsó, HermannBonnín i Josep Ramoneda són entre els guardonats

Els deu premiats


