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L’entrega dels premis es va celebrar ahir a Santa Coloma de Gramenet.

ACN

L’escriptor figuerenc Vicenç Pa-
gès i Jordà, la cobla La Principal de
la Bisbal i The Dalí Museum Saint
Petersburg, de Florida, als Estats
Units, van rebre ahir els Premis Na-
cionals de Cultura, en un acte ce-
lebrat al Teatre Josep Maria de
Sagarra de Santa Coloma de Gra-
menet al qual van assistir el presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas,
i el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell. 

Durant l’acte, a més del lliura-
ment dels Premis Nacionals de
Cultura 2014, que també van rebre
el festival internacional Sónar; el

doctor Joan Massagué; l'editor
Jaume Vallcorba; Amical Wiki-
media; la directora del Cor Ma-
drigal, Mireia Barrera; el coreògraf
Roberto Oliván i la pallassa Pepa
Plana, es van recordar algunes
efemèrides. Entre d’altres, es va re-
cordar el centenari del naixement
de personalitats culturals com el
poeta Joan Vinyoli, els crítics d’art
Alexandre Cirici i Rafael Santos
Torroella, el ninotaire Joaquim
Muntanyola i el filòleg Martí de Ri-
quer. També es va retre home-
natge al cinquantenari de la pu-
blicació d’Els Altres Catalans de
Paco Candel.
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Vicenç Pagès, La Principal 
de la Bisbal i el museu Dalí
de Florida, Premi Nacional

L’estrena del nou espectacle de
Dei Furbi, Trilogia MozArt; Bits, de
Tricicle i Dones com jo, de Pau
Miró amb T de Teatre són alguns
dels espectacles que formaran
part de la programació del festival
Temporada Alta, que es celebrarà
del 3 d’octubre al 8 de desembre. 
El certamen, que presentarà la
programació al complet el dia 4 de
setembre, ja ha posat a la venda les
entrades dels nou primers espec-
tacles anunciats. 

A més de l’estrena de Trilogia
MozArt, el nou muntatge de la
companyia Dei Furbi, que acaba
de rebre el premi Max per la seva
especial versió de La Flauta Mà-
gica,el festival de Girona i Salt tam-
bé acollirà l’estrena del nou es-
pectacle d’Albert Pla i Pascal Co-

melade, que tornen a treballar
junts després de Somiatruites, i del
nou projecte de la cantant portu-
guesa Dulce Pontes, Puertos de
Abrigo, a Catalunya. Des d’ahir es
poden adquirir també les entrades
pels concerts de Sílvia Pérez Cruz
i Raül Fernández Miró, que pre-
sentaran el disc Granada; dels
Amics de les Arts; de El intérprete
amb Asier Etxeandía i de PaGAG-
nini, que compta amb la partici-
pació del violinista Arra Malikian. 

La resta de localitats es podran
comprar, a partir del 9 de setem-
bre, a través del web de Tempora-
da alta, a les taquilles dels teatres
i a la resta de canals habituals;
mentre que els membres del Club
Ciutat del Teatre ho podran fer uns
dies abans, el 5 de setembre. 

D’altra banda, el festival va pre-

sentar ahir el cartell d’aquest any,
obra de l’artista Eulàlia Valldose-
ra. Amb la imatge d’una ampolla
de plàstic, vol plasmar una «me-
tàfora de l'artista, de l'actor, del
creador en la mesura que és un
contenidor que canalitza la inspi-
ració. A través de l'artista flueix la
inspiració, vingui d'on vingui». 

El cartell de Valldosera, Premi
Nacional d’Arts Plàstiques 2002,
s’inscriu en el treball que porta a
terme des de fa anys amb ampo-
lles de sabó. L’ampolla està plena,
i per tant, segons l’artista «hi ha una
lectura de fons que estem al davant
d’un objecte que està malmès, un
objecte de rebuig. D’alguna ma-
nera parla de la relació entre el
continent i el contingut i de la re-
lació entre l’aspecte físic i l’aspec-
te anímic». 
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Tricicle, T de Teatre i el
nou espectacle de Dei
Furbi, a Temporada Alta

L’artista Eulàlia Valldosera és l’autora del cartell de la 23a edició 
del festival, que amb una ampolla evoca «una metàfora del creador»


Les ampolles de sabó són part, des de fa anys, de l’obra de Valldosera.
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