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Els premis d’EL PERIÓDICO 3 La final

el català de l’any 2013 elegirà avui 
el seu guanyador en una nit màgica

Josefina Castellví, Núria Gispert i els germans 
Joan, Josep i Jordi Roca aspiren a la distinció

El vencedor rebrà una escultura de Ricard 
Vaccaro com a reconeixement als seus mèrits

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l Català de l’Any es farà 
avui més gran, més savi, 
més estimat, més cèle-
bre... Guanyi qui guanyi. 

Perquè si alguna cosa caracteritza 
els tres finalistes –Josefina Castellví, 
Núria Gispert i els germans Joan, 
Josep i Jordi Roca–, és que són pur 
talent, pura entrega al seu treball. 
I vist també el suport que han re-
but les seves candidatures, no no-
més atresoren mèrits per aconse-
guir el guardó; compten també 
amb el respecte i l’admiració dels 
seus conciutadans.
 El procés d’elecció del Català de 
l’Any quedarà tancat aquest mig-
dia, cap a les 13 hores, davant el no-
tari Lorenzo Valverde. El fedata-
ri públic certificarà qui és el gua-
nyador, escriurà el seu nom en una 
quartilla i la introduirà dins d’un 
sobre, que no s’obrirà fins al final 
de la cerimònia que se celebrarà al 
TNC. En una nit que promet ser mà-
gica, el guanyador rebrà com a re-
coneixement una obra creada espe-
cialment per a l’ocasió per l’artista 

Ricard Vaccaro. Seran el president 
de la Generalitat, Artur Mas, i el pre-
sident del Grup Zeta, Antonio Asen-
sio Mosbah, els encarregats d’entre-
gar el guardó.
 Els tres finalistes han arribat a la 
gran final després d’una disputada 
segona fase en la qual es van impo-
sar per votació popular a personali-
tats de la talla del dramaturg Josep 
M. Benet i Jornet, el director teatral 
Lluís Pasqual, l’actriu Clara Segura, 
el nefròleg Federico Oppenheimer, 
el futbolista Xavi Hernández, el pi-
lot Marc Márquez i el fotògraf Joan 
Fontcuberta.

JOSEFINA CASTELLVÍ

Una pionera 
a l’Antàrtida
Els records glaçats, documental 
d’Albert Solé, narra l’apassionant 
aventura de Josefina Castellví, una 
pionera a l’Antàrtida. L’oceanògrafa 
catalana especialista en biologia ma-
rina va ser la primera dona catalana, 
i espanyola, que va participar en una 
expedició internacional a l’Antàr-

JOAN PUIG

Josefina Castellví, 
oceanògrafa catalana 
pionera a l’Antàrtida.

Josep, Joan i Jordi Roca 
han situat El Celler de 
Can Roca en l’elit mundial.

2006
NeUs cataLÀ
supervivent de Ravensbrück

2007
PasQUaL MaRaGaLL
expresident de la Generalitat

2008
ViceNte FeRReR
cooperant

2009
JoseP GUaRDioLa
entrenador del FC Barcelona

2010
DaViD MiRet
casteller

2011
JoaQUiM MaRia PUYaL
comunicador

2012
JoseP sÁNcHeZ De toLeDo
oncòleg infantil

2000
eRNest LLUcH
polític assassinat per ETA

2001
PaU GasoL
jugador de la NBA

2002
MaNUeLa De MaDRe
exalcadessa de Santa Coloma

2003
FeRRaN aDRiÀ
cuiner

2004
JoaN MaNUeL seRRat
cantautor

2005
JoaN MassaGUÉ
investigador del càncer

El Català de l’Any viurà aquesta nit la fi-
nal de la seva 14a edició. Aquests són 
els guanyadors dels anys anteriors.

els premiats de les edicions anteriors

Ernest Lluch. Neus Català.

Ferran Adrià. Josep Guardiola.

Joan Massagué. J. S. de Toledo.


