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No va ser el discutit rodatge de la 
sèrie televisiva Isabel sinó la conces-
sió dels Premis Nacionals de Cul-
tura, que concedeix el Consell Na-
cional de Cultura i les Arts (Con-
ca), el que va acollir ahir a la nit 
l’històric Saló del Tinell. L’acte va 
comptar amb moltes novetats i va 
obrir camins, potser el més signi-
ficatiu distingir per primera ve-
gada un escriptor català d’expres-
sió castellana –Carles Duarte, pre-
sident del Conca, ja havia avisat 
d’aquesta possibilitat l’any passat– 
i es va optar per un dels més recone-
guts, Eduardo Mendoza. L’autor de 
La ciutat dels prodigis no va recollir 

el seu premi sol sinó acompanyat 
de l’escriptora Imma Monsó, que 
l’any passat va publicar la seva cele-
brada novel·la La dona veloç. ¿Dos es-
criptors premiats per una mateixa 
disciplina, la literatura? La novetat 
és que les 16 distincions que fins al 
moment donava el Conca s’han re-
tallat aquest any a 10, abolint les 
categories.
 De Mendoza, la presentadora i  
actriu Laia Costa va destacar la se-
va capacitat per crear paisatges, i 
ell hauria pogut parlar de les loca-
litzacions barcelonines de les se-
ves obres, gens metafòriques ja que 
són «el paisatge real, el món que 
ens envolta», però va preferir men-

cionar el dels altres, el Londres de 
Dickens que tant estima. En canvi, 
Monsó va voler marcar les diferènci-
es amb el seu acompanyant. Per co-
mençar a penes hi ha context paisat-
gístic en les seves obres: «El que més 
m’interessa és l’individu i les seves 
petites actituds».
 La resta dels guardonats incloïen 
la veterana oceanògrafa i microbiò-
loga Josefina Castellbí, pionera en la 
participació espanyola en la inves-
tigació a l’Antàrtida. «Altres països 
mantenen allà un objectiu geopolí-
tic però per a Espanya la finalitat és 
científica», va recordar al recollir el 
seu premi. 
 El pianista de jazz Agustí Fernán-
dez va invitar el públic del Tinell a 

fer l’escolta profun-
da del so. «És ella la 
que et diu què has de 
tocar». El pensador 
Josep Ramoneda, que 
aquests dies treu al 
mercat la seva nova 
revista de pensament 
La maleta de Portbou, 
es va atrevir amb una 
definició de la cultu-
ra que incloïa concep-
tes com complicació, 
informació, tragèdia, 
ironia, control, nega-
tivitat i sospita, a més 
a més de vincular-
la a Google. «Avui és 
l’intel·lectual més im-
portant perquè tots 
passem per ell». 
  Després de la disse-
nyadora de joies itali-
ana Elsa Peretti, Josep 
Maixenchs, funda-
dor i director de l’Es-
cola Superior de Cine-
ma i Audiovisuals de 
Catalunya (Escac), va 

ser l’únic que en pla reivindicatiu va 
recordar que la cultura «té molts cre-
adors i pocs impulsors». 
 El reusenc i director del Lliure, 
Lluís Pasqual, va acompanyar el di-
rector del Centre de Lectura de Reus, 
Xavier Filella, que va rebre el premi 
per a l’entitat. «La meva àvia, que era 
roja i separatista, va ser la que em va 
apuntar al Centre –va recordar Pas-
qual–. Als anys 50 i 60 era un lloc on 
podies treure’t el franquisme de so-
bre com una pell morta». 
 Un altre home de teatre, Herman 
Bonnin, pare de La Seca- Espai Bros-
sa, va ser distingit per la seva trajec-
tòria, igual que el veterà escultor 
Francesc Torres Monsó.  H 
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Un Nacional 
per a Eduardo 
Mendoza
L’autor de ‘La ciutat dels prodigis’ va 
rebre un dels deu guardons del Conca 
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33 Els 10 guardonats amb el president Mas (al centre) i Carles Duarte (primera fila a la dreta). 
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És la primera vegada que  
aquests premis distingeixen 
un escriptor català 
d’expressió castellana 

33 Carles Duarte entrega el premi a Mendoza.
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