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Trenta-tres periodistes de setze
mitjans de comunicació i un re-
presentant del Sindicat de Perio-
distes van presentar ahir igual
nombre de recursos d’alçada da-
vant el Consell General del Po-
der Judicial per la prohibició que
ha dictat la sala de govern del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya de prendre imatges a l’in-
terior del complex de la Ciutat de
la Justícia de Barcelona.
Aquesta decisió la va adoptar

per unanimitat tota la sala de go-
vern, emparant-se en el dret a la
intimitat i en la presumpció d’in-
nocència de les persones que acu-
deixen al recinte a prestar decla-
ració en els processos.
El recurs, defensat per l’advo-

cat Iban Fernández, assenyala
que amb això es vulnera el dret a
la informació i l’interès legítim
dels ciutadans a rebre notícies, i
recorda quemai no s’han produït
incidents rellevants per la feina
dels professionals de la comuni-
cació en aquest complex.
De fet, la prohibició es va adop-

tar després de la compareixença
dels mossos imputats pel cas de
la mort de Juan Andrés Benítez
al Raval i de Narcís Serra en la
investigació de presumptes irre-
gularitats a Caixa Catalunya.
Fins aleshores s’havia permès
prendre imatges.c
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El suplement Cultura/s de La
Vanguardia ha obtingut una de
les medalles FAD d’aquest any,
que s’atorguen a “persones o en-
titats que han fet aportacions va-
luoses a la vida social i cultural
del nostre país”.
La junta directiva del Fo-

ment de les Arts i del Disseny,
entitat que les atorga, argumen-
ta la seva decisió “per la tasca
de difusió i anàlisi de la cultura
contemporània i les sevesmúlti-
ples manifestacions”. “Una tas-
ca que, al llarg de més de sis-
cents números, l’ha convertit
en el projecte editorial més se-
riós i transversal del país enma-
tèria cultural”, afirma.
En el seu comunicat, la junta

directiva vol destacar “la secció
Espais, perquè proposa una mi-
rada interdisciplinària molt va-
luosa i avantguardista, tractant,
entre d’altres, aspectes arquitec-
tònics que no tenen cabuda en-
lloc més”.
Aquest any el lliurament de

medalles tindrà un caràcter es-
pecialment simbòlic, ja que se-
rà a l’edifici del DissenyHub de
Barcelona, nova seu de l’entitat,
durant la festa anual dels socis,
el 17 demarç. Al costat deCultu-
ra/s, les medalles del 2014 re-
cauen en el fotògraf Leopoldo
Pomés, l’Institut del Teatre, els
impulsors de les samarretes
SOS Ensenyament, i Quim Vila,
de Vila Viniteca.

El suplement setmanalCultu-
ra/s va aparèixer l’any 2002
amb un disseny llavors molt
trencador a càrrec de Pablo
Martín. El seu objectiu princi-
pal és proposar diverses òpti-
ques sobre el món a través de la

producció cultural, ambunami-
rada fresca i atractiva, i en pro-
funditat. Ha buscat explorar to-
tes les possibilitats de reflexió i
canvi que ofereix un diari com
La Vanguardia, i convertir així

el mateix suplement en instru-
ment de creació escrita i visual.
Per això, al costat de reportat-
ges, articles d’opinió i resse-
nyes, ha acollit creacions origi-
nals de destacades figures de la
literatura i les arts plàstiques ca-
talanes, espanyoles i internacio-
nals. Convertit en una referèn-
cia de la informació cultural,
l’any 2009 va rebre el premi
Andorra de Periodisme, i el
2013 el premi Nacional de Fo-
ment de la Lectura del Minis-
teri de Cultura. Des dels seus
inicis ha tingut el patrocini
d’Endesa.
Per Sergio Vila-Sanjuán, re-

dactor en cap del Cultura/s, el
guardó del FAD “ratifica la vo-
cació de centralitat, varietat i
pluralisme del suplement, així
com l’aposta per una escriptura
periodística en profunditat, i

amb caràcter propi, en una èpo-
ca marcada per la immediatesa
de les xarxes socials”. Compo-
nen la redacció del Cultura/s
Isabel Gómez Melenchón,
Ignasi Moya, Carina Farreras i
Anna Duran. La maquetació és
d’Anna Belil i Carol Téllez.
El comitè assessor, coordinat

per Jordi Balló, està format per
Xavier Antich, Antoni Marí,
Manel Guerrero, AndrésHispa-
no, CarlesGuerra i Ingrid Guar-
diola. Per Balló, “ésmolt signifi-
catiu que una institució trans-
versal com el FAD reconegui en
el Cultura/s el mateix valor”.
El Foment de les Arts i del

Disseny, que actualment presi-
deixMiquel Espinet, té 1.500 so-
cis, 300 dels quals són empre-
ses, i és una de les més antigues
entitats culturals en actiu, fun-
dada el 1903.c

T
al com va, el Gran Wyoming
ho té ben difícil per optar ni
que fos a un trist marquesat.
I és que l’afilada ironia de

què fa gal·la últimament a El inter-
medio a propòsit dels embolics judi-
cia(b)les de la Infanta no té gaire o res
a veure amb el comportament pretesa-
ment exemplar que s’hauria d’exigir a
tothom que aspira a aconseguir un
títol honorífic qualsevol. Gran d’Espa-
nya peti qui peti, un Wyoming cada
vegada més inspirat va protagonitzar
dilluns un d’aquells grans moments
televisius per posar entre cometes des
del principi fins a la fi. I ho va fer, sen-
zillament, encadenant sobre la marxa
una vitriòlica sèrie d’enverinadíssims
comentaris a boca de canó sobre la
polèmica passejada de Doña Cristina
pels jutjats de Palma.
Partint de la base que ella cobra de

les arques públiques, Wyoming va asse-
nyalar que, en l’hipotètic cas que fos
finalment obligada a pagar una multa
de 600.000 euros en concepte de res-
ponsabilitat civil, l’únic que estaria
fent seria un acte de crowdfunding.
Després de comparar la seva situació
amb la de Messi (els dos tenen proble-
mes amb Hisenda i s’escuden darrere
els respectius pares), l’implacable pre-
sentador va arribar a la conclusió que
aquí només cabien dues opcions: “O
que la Infanta tingués coneixement de
tot, la qual cosa la impossibilitaria per
ser Infanta; o que realment no s’assa-
bentés de res, la qual cosa la impossibi-
litaria fins i tot per ser patge en la ca-
valcada de reis”.
El que tampoc no li va acabar de

quadrar a Wyoming és que una perso-
na que es declara incapaç de recordar
les activitats de l’empresa de la qual és

sòcia aconsegueixi memoritzar el seu
nom per complet: “Cristina Federica
Victòria Antònia de la Santíssima Trini-
tat de Borbó i Grècia. Sí, només hi ha
dos dies a l’any que no són el seu
sant”. I és que, segons ell, la Infanta
hauria d’assumir que els seus actes
com a membre de la família reial tenen
conseqüències més greus que els d’al-
tres. Perquè la seva “no és una família
normal, com la família Pajares. És una
institució, com la família Janeiro”. Des-
prés de treure sarcàsticament suc a
tota mena de coses imaginables, Wyo-
ming va rematar la feina citant els clàs-
sics: “Com deia Spiderman, tot poder
comporta una responsabilitat”. I la va
convidar a utilitzar el seu sentit aràc-
nid a l’hora de firmar factures. Per a
desesperació de Marhuenda i compa-
nyia, 3 milions d’espectadors van se-
guir el programa.

Composició amb exemplars dels últims números del Cultura/s
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Els Alcántara arriben a l’any 1982,
el del Mundial de futbol que es
va celebrar a Espanya i el de la
victòria del PSOE. La 1 (22.30 h)
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