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La recepta ideal per a 
aquest cap de setmana

A
questa setmana ha crescut 
el  nombre dels  meus 
amics. O això vull creure. 
M’han entregat un premi. 

Un premi és, sempre, una expressió 
d’afecte. Un premi és el resultat (ja 
mitjançant deliberació d’un jurat, 
ja mitjançant recompte de vots) de 
diverses voluntats que acorden ma-
nifestar-se a favor del teu treball i 
deixar-ne constància pública. Un 
premi és una abraçada que gairebé 
sempre t’enxampa per sorpresa. És, 
doncs, un regal que reconforta, toni-
fica i dóna ànims. Com un bon vi. 
Com una bona pel·lícula. No trio els 
exemples en va, perquè el premi en 
qüestió té a veure amb el vi i té a veu-
re amb el cine. Abans-d’ahir, dijous, 
a la gala d’inauguració de la 4a edi-
ció del MOST (Penedès Festival Inter-

nacional del Vi i del Cava) que se ce-
lebra a Vilafranca del Penedès fins al 
dia 16, vaig pujar a l’escenari a reco-
llir el premi Especial que han tingut 
a bé atorgar-me. I allà, dalt de l’esce-
nari d’aquella joia que és el Casal (on 
ressonen els ressons de tantes i tan-

tes sessions de ball, diumenge rere 
diumenge) vaig sentir l’abraçada co-
muna de tots els assistents que, auto-
màticament, es van convertir en 
amics. 
 M’agradaria ser capaç d’agrair, 
des d’aquí, la felicitat que em van re-
galar, organitzadors, patrocinadors 
i públic, des del moment en què vaig 
posar el peu al Vinseum fins al mo-
ment final del comiat, amb el cot-
xe a la porta del restaurant Cal Ton. 
N’hi ha prou amb un «moltes gràci-
es» que es pretén sincer i emocionat 
alhora.
 És de justícia, però, no quedar-se 
només en l’àmbit personal. Cal afe-
gir que el Festival MOST s’està con-
solidant, en aquesta quarta edició, 
com un dels festivals de referència 
a Catalunya i més enllà. La bona fei-
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El MOST es consolida  
com un festival
de referència a 
Catalunya i més enllà

na dels seus responsables que saben 
escollir, a manera d’experts somme-
liers, els millors films (més de cin-
quanta) per a cadascuna de les secci-
ons (Collita, Gran Reserva i Brot), con-
figura un programa de qualitat en 
què aquest any destaca la projecció 
de Natural Resistance amb la presència  
del seu director, Jonathan Nossiter, 
autor també del documental Mondo-
vino que fa gairebé 10 anys que està 
acostant a l’espectador els secrets i 
els misteris de la indústria del vi. 
 Un bon vi (o cava), bons amics i 
una bona pel·lícula. La recepta ideal 
per a aquest cap de setmana. Per re-
laxar-nos, glop a glop, dissabte a la 
nit. Per prendre decisions, got a got, 
al llarg del diumenge. Per enfron-
tar-nos, trago a trago, al matí del se-
güent dilluns. H

puntsa

Colita se suma a la llista  
del ‘no’ al Premio Nacional 
3La fotògrafa rebutja el guardó per la situació «de pena» de la cultura 
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E
l sector cultural fa temps 
que denuncia no només la 
mala política cultural sinó 
la falta de política cultural 

del Govern espanyol amb protestes 
diverses però poques tan contun-
dents com les protagonitzades re-
centment per dos guardonats amb 
un Premio Nacional. Si el 31 d’octu-
bre passat era el violagambista Jordi 
Savall qui rebutjava el de Música per 
«procedir de la principal institució 
de l’Estat espanyol» responsable, se-
gons ell, «del dramàtic desinterès i de 
la greu incompetència en la defensa i 
promoció de l’art i dels seus crea-
dors», ahir va ser la fotògrafa Colita, 
premiada dijous amb el de Fotogra-

fia, qui va renunciar al guardó per re-
provar l’actuació del Ministeri de 
Cultura. «La situació de la cultura i 
l’educació a Espanya, com expressar-
ho, és de pena, vergonya i fa mal al 
cor. No és possible que existeixi 
aquest ministeri. És una quimera. 
Haurem d’esperar amb il·lusió altres 
temps, altra gent, altres governs, que 
ens tornin a nosaltres l’orgull i a ells 
l’honor», diu la carta que  Colita va 
enviar a José Ignacio Wert, i que aca-
ba amb un rotund: «Així doncs, de 
moment, Sr. Wert, no em ve de gust 
sortir amb vostè a la foto».
 Amb la renúncia, Colita i Savall se 
sumen a una llista, que ja comença a 
ser llarga, de creadors que han rebut-
jat el guardó del Ministeri de Cultura 
i que va obrir Els Joglars. Fa 20 anys. 

Albert Boadella, director del grup, va 
explicar que no acceptaven el Premio 
Nacional de Teatro per «una qüestió 
ètica». El dramaturg va deixar clar 
que la negativa a recollir el reconei-
xement tenia més a veure amb els go-
verns anteriors que amb el que el pre-
miava. Boadella va esgrimir que en 
els moments difícils –els de La torna, 
Teledeum i Virtuosos de Fontainebleau– 
un suport en forma de Premio Nacio-
nal els hauria anat molt bé però no el 
van tenir. 
 També va parlar d’ètica Javier Ma-
rías, el 2012, per rebutjar el de Nar-
rativa: «Únicament pretenc ser co-
herent amb la decisió que vaig pren-
dre fa anys. No vull cometre l’acte de 
desvergonyiment que hauria repre-
sentat acceptar ara aquest premi des-

prés d’haver defensat durant tant de 
temps tot el contrari», va argumen-
tar en relació amb la decisió presa 
als 90 de no acceptar cap guardó que 
provingués d’institucions oficials es-
panyoles, encara que l’autor de Tu 
rostro mañana també va esgrimir ra-
ons polítiques: «L’actual Govern co-
mença a recordar el franquisme, que 
sempre va desdenyar la cultura». I al 

REACCIÓ A LA POLÍTICA CULTURAL DEL GOVERN «sentit comú», hi va apel·lar Santiago 
Sierra, el 2010, per rebutjar el Nacio-
nal d’Artes Plásticas que li atorgava 
un Estat  amb el qual no estava en ab-
solut d’acord. 

APLAUDIMENT UNÀNIME / Totes les re-
núncies van ser aplaudides en el seu 
moment, com ho va ser ahir la de Co-
lita. «És un gest molt encertat tenint 
en compte que a aquest Govern, un 
govern que no es mereix ni un sol 
nom dels que treballen per a la cultu-
ra en aquest país, li importa ben poc 
la cultura», va afirmar Pilar Ayme-
rich, una altra de les grans de la foto-
grafia. Crítiques que compartia Sil-
via Omedes, presidenta de la Funda-
ció Photographic Social Vision: «Tot 
el que sigui un gest clar que doni a 
entendre que no hi ha cap política in-
teressant des del Govern i que faci pa-
tent el rebuig que pateix el sector 
cultural és benvingut». Mentre que 
Joan Fontcuberta va donar suport a 
Colita amb un contundent: «Si a mi 
me l’haguessin donat avui, hauria 
fet el mateix» en referència al Premio 
Nacional amb què va ser distingit el 
1998. I va afegir: «És un gest de cohe-
rència cívica, artística i política». Co-
herència que va adduir Colita: «No té 
sentit estar tot el dia mossegant el cul 
dels pantalons a Wert, per convertir-
me de sobte en una gossa agraïda cor-
rent amb la llengua fora darrere d’un 
munt de bitllets». H

«Si me’l donessin 
avui, jo faria el mateix», 
va assegurar ahir Joan 
Fontcuberta, que el  
va obtenir el 1998

intel·lectuals que han renunciat a la distinció 

COLITA

Ahir es va esbravar en una carta de 
renúncia al ministre Wert: «No em ve 
de gust sortir amb vostè a la foto».

FOTÒGRAFA
JORDI SAVALL

El 31 d’octubre passat va rebutjar el 
de Música pel «desinterès» del 
Govern central envers la cultura.

MÚSIC
JAVIER MARÍAS

Va renunciar el 2012 al de Narrativa 
amb l’argument que no accepta 
guardons oficials espanyols. 

ESCRIPTOR
SANTIAGO SIERRA

El 2010, no va acceptar el d’Artes 
Plásticas adduint diferències 
profundes amb l’Estat.

ARTISTA PLÀSTIC
ALBERT BOADELLA

El grup Els Joglars va rebutjar el 
1994 el de Teatre per «una qüestió 
ètica», va dir llavors Boadella.
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