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DIMECRES, 5 DE FEBRER DEL 2014 ara

GUARDONS CULTURALS

Clara Segura i Jaume Cabré,
premis Ciutat de Barcelona

Els premis Ciutat de Barcelona,
que reconeixen les millors accions
culturals de l’any, van guardonar
noms consagrats com Jaume Ca-
bré i l’actriu Clara Segura i nous
projectes com Curtcircuit.

blic en les seves interpretacions als
espectacles Incendis, 28 i mig i La
rosa tatuada”. El jurat també va de-
cidir atorgar una menció especial a
l’espectacle Tragèdies romanes, de
la companyia holandesa Toneel-
groep Amsterdam.

Estimular la investigació
Leandre Ribera va rebre el reconei-
xement dels premis en la categoria
de circ pel seu espectacle Rien à dire.
El jurat va valorar l’imaginari poètic
i la capacitat de sorpresa desplegats
sobre l’escenari d’aquest reconegut
pallasso rodamón. El premi de la
música se’l va endur un col·lectiu:
l’Associació de Sales de Concert de
Catalunya. En temps de crisi, aques-
ta associació va llançar durant el
2013 Curtcircuit, “una iniciativa que

ha sabut combinar artistes
consagrats amb artistes

emergents, reivindi-
cant el paper de les

sales com a motor
de la música en
directe”.

El premi
d’arts visuals va
ser per a l’artis-
ta Eulàlia Grau i

l’exposició Mai
no he pintat àn-

gels daurats. Va ser
un premi amb doble

objectiu. D’una banda,
el jurat va reconèixer el

compromís de Grau en una època de
canvis i crisi. De l’altra, es va voler
donar una empenta al Macba: “El ju-
rat també vol estimular amb aquest

reconeixement la responsabilitat
d’institucions públiques com el
Macba per investigar, analitzar,
difondre i presentar episodis de
l’última modernitat artística i del
moment actual”. L’escriptor Ja-
vier Pérez Andújar va ser premi-
at per les seves cròniques al dia-
ri El País en la categoria de mit-
jans de comunicació.

Roberto Oliván va ser recone-
gut amb el premi de dansa i la
productora Andergraun Films,
responsable d’Història de la me-
va mort, d’Albert Serra, va rebre
el guardó en la categoria d’audio-
visuals. Joan Carreras, autor de
Cafè Barcelona, es va emportar el
premi de literatura en llengua ca-
talana, i Álvaro Enrigue el de lite-
ratura castellana per Muerte súb-
dita. Jordi Martín Lloret va ser
reconegut amb el premi de tra-
ducció en llengua catalana per
haver traslladat al català el món
oníric i poètic de Boris Vian.

El Born Centre Cultural, inau-
gurat al setembre i que ja ha re-
but més de 700.000 visites, va ser
un dels altres guardonats en la
categoria d’arquitectura i urba-
nisme. Curro Claret va rebre el
guardó de disseny per l’exposició
Un dilema, l’art contemporani i la
inversió en la incertesa. El premi
de cultura popular i tradicional
va ser per a l’Esbart Ciutat Com-
tal, i l’Agustín Duran i Sanpere
d’història de Barcelona se’l va
emportar Pere Capellà Simó per
La ciutat de les joguines. Barce-
lona 1840-1918.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Ningú dubta de l’èxit
de Jo confesso, de Jaume Cabré. Els
18.000 exemplars de la primera edi-
ció es van exhaurir en només una set-
mana. S’ha traduït a l’alemany, l’ita-
lià, el polonès, el francès, el danès, el
neerlandès, el xinès, l’anglès i el turc,
entre altres llengües. Ahir la novel·la
va rebre un nou premi. El jurat dels
premis Ciutat de Barcelona va valo-
rar la projecció internacional de Ca-
bré: “Per l’extraordinari impacte in-
ternacional de la seva novel·la
Jo confesso, i, més con-
cretament, per les tra-
duccions al francès,
al neerlandès i al
polonès publica-
des el 2013, amb
les quals ha ob-
tingut un gran
èxit de vendes i
el reconeixe-
ment de la críti-
ca, que n’ha elogi-
at de manera unà-
nime l’ambició i la di-
mensió europea”.

Una altra guardonada va
ser l’actriu Clara Segura, en la cate-
goria de teatre. El jurat va valorar
“la versatilitat, la força escènica i la
capacitat de connectar amb el pú-

El pallasso Leandre i el Born Centre Cultural, entre els guardonats

01. Clara Segura va rebre el reconeixement del jurat per les seves interpretacions a Incendis, 28 i mig i La
rosa tatuada. XAVER BERTRAL 02. Cabré va ser premiat per la projecció internacional de Jo confesso. CRISTINA CALDERER

■ La llum serà protagonista
de les Festes de Santa Eulàlia

Les Festes de Santa Eulàlia 2014 posaran especial
èmfasi en el Festival Llum BCN, una iniciativa que es
va estrenar el 2012 i que aquest any tindrà més
presència que mai dins de la festa major d’hivern de
Barcelona. El 7, 8 i 9 de febrer es desplegaran per la
ciutat il·luminacions especials d’edificis i
monuments, instal·lacions de llum a Ciutat Vella
fetes per escoles, els mappings projectats per la
Mercè i conferències al voltant de la llum.

Llum BCN vol “mostrar una ciutat nova,
transformar edificis i conferir a petits racons de la
ciutat antiga una màgia carregada de significat i
poesia”. El Barri Gòtic en serà l’epicentre, amb un
recorregut per una desena de paisatges que han
creat estudiants i professors de diversos centres
docents dedicats a la il·luminació, el disseny,
l’arquitectura i l’interiorisme. En cadascun dels patis
en què han intervingut han buscat suggerir
significats diversos a partir dels ambients creats amb
la il·luminació: des d’evocar la història d’un edifici
medieval fins a fer plorar santa Eulàlia amb llàgrimes
de gel. Completen el festival la revisió dels mappings
de la Mercè, la il·luminació especial de fragments de
la muralla i de la casa de Salvador Espriu i un
recorregut pel Parc de la Ciutadella que acull diversos
espectacles de llum.

festapopular
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