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L
a polèmica entorn del
cas 4-F està servida. Di-
marts, 10 de febrer, en
un acte que tindrà lloc

al saló de Cent de l’Ajuntament,
l’alcalde Xavier Trias lliurarà als
productors de Ciutat morta el
premi Ciutat de Barcelona en la
categoria audiovisual. L’anunci
del guardó, fet ahir pel regidor de
Cultura, Jaume Ciurana, afegeix
un nou capítol a la controvèrsia
política que s’ha generat des de
l’emissió d’aquest documental
que qüestiona la versió oficial,
exposada en la sentència del
Tribunal Suprem, dels fets es-
devinguts el 4 de febrer del 2006
al carrer Sant Pere més Baix, en
què va quedar tetraplègic un
guàrdia urbà com a conseqüèn-
cia d’una pedrada rebuda durant
una festa okupa.
El jurat ha premiatCiutatmor-

ta com a “exercici de llibertat
d’expressió a través d’un cinema
de denúncia indispensable en
qualsevol societat”. Ciurana es va
limitar a afirmar que la presència
del documental en el palmarès

dels premis que atorga l’Ajunta-
ment és un símptoma de respec-
te “envers el valor suprem de la
llibertat de creació”.
Aquesta independència del ju-

rat posa el govern municipal en
una situació indesitjada. Estu-
pefacció i desassossec són parau-
les que podrien definir la sensa-
ció causada per aquest premi en-
tre l’equip de l’alcalde. “No po-

dem fer-hi res, es tracta d’un ju-
rat independent”, es lamentava
ahir un col·laborador directe de
Xavier Trias. “Això ho heu de
preguntar als de Cultura, al regi-
dor Ciurana”, afegia contrariat
un altre alt càrrec municipal. La
sensació, en general, és que el
premi resulta “molt inoportú”.
El jurat que ha decidit queCiu-

tat morta mereix el premi està

presidit pel crític de cinema Àlex
Gorina i integrat també per la
directora de cinema Judit Colell,
el productor David Matamoros i
Elena Subirà, responsable del
projecte Barcelona-Catalunya
Film Commission, que s’encar-
rega de gestionar els rodatges a la
ciutat. Un altre dels guardons
atorgats, el de literatura catalana,
ha estat per a una obra que tam-
bé aborda un cas d’actualitat po-

lítica. Es tracta d’El cas Pujol, de
Toni Sala.
La primera reacció crítica, pe-

rò molt continguda, va ser la del
president del grup municipal po-
pular, Alberto Fernández. Va as-
senyalar que Ciutat morta és “un
documental de part, com reco-
neixen els mateixos autors, fa re-
ferència a coses que no són cer-
tes i en dóna a entendre unes al-
tres que tampoc no són veritat”.
“Hi haurà un moment –va afe-
gir– en què l’Ajuntament haurà
de fer el seu relat al costat de les
sentències judicials fermes”. Fer-
nández va expressar el seu res-
pecte a la llibertat d’expressió, pe-
rò va precisar que si ell fos mem-
bre del jurat no hagués premiat
aquest documental.c
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Muntatges
de llumper
les festes de
SantaEulàlia

Imatge extreta del documental premiat per l’Ajuntament

Instal·lacions lluminoses i cul-
tura popular ompliran el cen-
tre de Barcelona, del 6 al 12
d’aquest mes, amb motiu de la
celebració de Santa Eulàlia, la
festa major d’hivern de la ciu-
tat, que aquest any té Manresa
com a ciutat convidada. L’edi-
ció actual coincideix amb la de-
claració del 2015 com a any in-
ternacional de la Llum per part
de les Nacions Unides; per
aquesta raó l’Ajuntament i l’IC-
FO (Institut deCiències Fotòni-
ques) han organitzat el festival
com a punt de partida d’un any
d’activitats. Durant aquestes
festes tindrà lloc el Festival
Llum BCN, que presenta vint
instal·lacions lluminoses en edi-
ficis emblemàtics i patis deCiu-
tat Vella, creades per alumnes i
escoles de disseny, il·lumina-
ció, arquitectura i interiorisme
de la ciutat. L’arquitecta Bene-
detta Tagliabue pronunciarà el
pregó divendres i tot seguit la
plaça de Sant Jaume acollirà
una actuació amb “castellers
lluminosos”.

“No podem fer-hi
res, és un jurat
independent”,
argumenta el
govern municipal

‘CIUTAT MORTA’

Teatre: Carles Martínez
Dansa: Sol Picó
Circ: Circ Raluy
Arts visuals: Marcel·lí
Antúnez
Audiovisuals: Ciutat morta
Música: Albert Guinovart
Cultura popular:
Coordinadora d’Entitats
Sardanistes.
Traducció en llengua
catalana: Jordi Vintró
Literatura en català: El cas
Pujol, de Toni Sala
Literatura en castellà:
Pronto seremos felices,
d’Ignacio Vidal-Folch.
Mitjans de comunicació:
L’Avenç
Premi Agustí Duran i San-
pere d’Història de Barcelo-
na: Barcelona, una capital
del fil. Fabra i Coats i el
seu model de gestió
(1903-1936), de Pere Colo-
mer Roma
Disseny col·lectiu: Domestic
Data Streamers
Arquitectura i Urbanisme:
Biblioteca Sant Gervasi-
Joan Maragall, de l’estudi
BCQ (David Baena i Toni
Casamor)
Ciències de la vida: Pura
Muñoz-Cánoves
Assaig, ciències socials i
humanitàries: Catalunya
al mirall de la immigració,
d’Andreu Domingo
Ciencias experimentals
i tecnologia: Doctor Ernest
Giralt Lledó
Educació: escola Antaviana
Gastronomia: Enric Rovira
Projecció internacional de la
ciutat de Barcelona: Jaume
Plensa

L’alcalde Trias lliurarà
dimarts el guardó
als productors
del documental que
qüestiona la sentència
dels fets del 4-F

L’AjuntamentdeBarcelonapremia
el documental ‘Ciutatmorta’


