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Sorpresa en els premis Ciutat de Barcelona

Per a l’Ajuntament de Bar-
celona, Ciutat morta ha
estat el millor audiovisual
de l’any. Per paradoxal que
pugui semblar. El consis-
tori va anunciar ahir ma-
teix que el documental, di-
rigit per Xapo Ortega i Xa-
vier Artigas, és mereixe-
dor d’un dels premis Ciu-
tat de Barcelona. Tot i que
la decisió l’ha presa un ju-
rat independent, els dos
creadors del film encara
s’estan fregant els ulls per
creure-s’ho. “Ha estat una
sorpresa total. És d’una hi-
pocresia màxima: ens con-
cedeixen un premi institu-
cional i, al mateix temps,
ens continuen acusant de
mentir”, va exclamar Or-
tega ahir, consultat per
aquest diari.

El tàndem de directors
del documental que furga
en les ombres del cas 4-F, i
que tant ha commogut la
societat catalana, feia uns
dies que els havia arribat
“el rumor” que sonaven
per aquest premi. “No sa-
bíem si seria veritat o si se-
ria mentida. És increïble,
una grandíssima contra-
dicció. Sincerament, no
s’entén”, insisteix Ortega.
Ciutat morta acumula ja
més d’una desena de guar-
dons, però aquest no hi ha
dubte que agafa una di-
mensió ben diferent.

El rebutjaran? En prin-
cipi, no. “La nostra inten-
ció és destinar els 7.000
euros amb els quals està
dotat econòmicament el
premi a continuar investi-
gant casos de corrupció”,
explica Xapo Ortega. En
canvi, el que encara han
de valorar els artífexs del
documental és si aniran a
recollir-lo en la cerimònia
del dimarts, dia 10 de fe-
brer vinent, al Saló de
Cent, o deixaran plantat
l’alcalde de Barcelona,
Xavier Trias. “Si ens dei-
xen parlar i dir la nostra,
segurament hi anirem”,
apunta Ortega.

El jurat que ha apostat
per Ciutat morta està in-
tegrat per Àlex Gorina
(n’és el president), Judith
Colell, David Matamoros i
Elena Subirà. La decisió
l’han presa per majoria –i,
per tant, no per unanimi-
tat–, segons es recull en la
seva acta. L’argumentació
de la distinció és contun-
dent: el documental se la

mereix “en tant que exer-
cici de llibertat d’expres-
sió a través d’un cinema de
denúncia indispensable
en qualsevol societat”.

Ciutat morta és un dels
vint premis Ciutat de Bar-
celona 2014. Els altres
protagonistes dels guar-
dons més importants que
lliura l’Ajuntament de la
capital catalana són, entre
d’altres, el pianista i com-
positor Albert Guinovart
per tot un any d’activitat
musical frenètica; l’actor
Carles Martínez pel seu
treball en algunes de les
obres de més èxit de la
temporada teatral; Sol Pi-
có, en el vintè aniversari
de la seva companyia de
dansa; i l’escriptor Toni
Sala per El cas Pujol.

En arts visuals, dos ge-
gants. Jaume Plensa ha re-
but el premi a la Projecció
Internacional de la ciutat
de Barcelona pel conjunt
d’obres i d’exposicions in-
ternacionals que va des-
plegar l’any passat. I Mar-
cel·lí Antúnez ha estat re-
conegut per la mostra Sis-
tematúrgia, que va pre-
sentar el centre Arts San-
ta Mònica. El jurat, format
per Xavier Antich, Carles
Taché, Ramon Parramon,
Ricard Planes i Montse Fri-
sach, periodista d’El Punt
Avui, també ha fet una
menció especial a l’exposi-
ció Metamorfosis, lúcida
proposta del CCCB. ■
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Els creadors del documental del ‘4-F’
titllen “d’hipòcrita” l’Ajuntament per
distingir-lo com el millor audiovisual

L’escriptor 
Toni Sala és
reconegut per  
‘El cas Pujol’

Premis Ciutat de Barcelona 2014
Audiovisuals 
‘Ciutat morta’
Arts Visuals 
Marcel·lí Antúnez 
Circ
Circ Raluy 
Dansa 
Sol Picó 
Música 
Albert Guinovart
Teatre: 
Carles Martínez
Literatura en llengua catalana 
‘El cas Pujol’, de Toni Sala 
Traducció en llengua catalana 
‘Noves impressions 
d’Àfrica’, de Raymond 
Roussel, a càrrec de 
Jordi Vintró
Literatura en llengua 
castellana

‘Pronto seremos felices’, 
d’Ignacio Vidal-Folch. 
Mitjans de comunicació 
L’Avenç
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Coordinadora d’Entitats 
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Educació 
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‘Barcelona, una capital 
del fil. Fabra i Coats i el 
seu model de gestió 
(1903-1936)’, de Pere 
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Col·lectiu Domestic Data 
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Arquitectura i urbanisme 
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Joan Maragall, a càrrec de 
l’estudi BCQ (David Baena 
i Toni Casamor)
Ciències de la vida 
Pura Muñoz-Cánoves 
Assaig, ciències socials i 
humanitats

Catalunya al mirall de la 
immigració, d’Andreu 
Domingo 
Ciències experimentals i 
tecnologia

Ernest Giralt Lledó 
Gastronomia 
Enric Rovira
Projecció internacional de la 
ciutat de Barcelona 
Jaume Plensa
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Salamanca no acaba
i comença Àvila

L’APUNT precedents de negociacions infructuoses i menti-
des permanents, només cal pensar que la motiva-
ció que només els queda és la de fer patir i recrear-
se en el dolor aliè. Sadisme, que se’n diu. I si no en
teníem prou d’aquest càstig, se’ns prepara una no-
va tanda de garrotades: ens tornaran els papers ca-
talans que s’han trobat a l’arxiu d’Àvila?Jaume Vidal

Em permetré una frivolitat. Una de les tortures a què
sotmetien Anacleto, Agente Secreto, a les revistes de
Bruguera, era lligar-lo en una cadira, tancar-lo en una
habitació i fer-li escoltar sense parar cançons de Ra-
phael. El serial dels papers de Salamanca ha arribat a
aquesta tessitura: crueltat. No volen retornar el darrer
lligall que falta. Trobant-nos en aquest punt i amb els
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De dalt a baix, els premiats Toni Sala, Albert Guinovart, Sol
Picó i Marcel·lí Antúnez ■ EL PUNT AVUI

Si no hi havia prou amb
la llarguíssima reclama-
ció de Catalunya dels pa-
pers de Salamanca, la
Comissió de la Dignitat
va reclamar ahir el re-
torn dels documents de
la Conselleria de Defensa
de la Generalitat republi-
cana requisats a París
per la Gestapo el 1940 i
que estan dipositats a
l’Arxiu Militar d’Àvila.

Segons el portaveu de
la Comissió, Josep Crua-
nyes, aquest fons docu-
mental té una “alta
transcendència jurídica
i històrica”. Després de
ser requisats a París pels
alemanys, aquests nous
papers van ser entre-
gats a la policia franquis-
ta i mai han estat resti-
tuïts a Catalunya.

La Comissió de la Dig-
nitat, que no tenia cons-
tància fins ara de l’exis-
tència d’aquests papers,
difícils de quantificar per
la falta de catalogació, ha
exigit que “aquesta docu-
mentació ha de ser resti-
tuïda a la Generalitat com
la resta de documents que
es puguin trobar en altres
arxius de l’Estat”.

Defensa i cultura
Els documents, que eren a
la seu de la Generalitat al
carrer Pépinière 26 de Pa-
rís quan van ser requisats,
han estat estudiats per
l’historiador lleidatà Jordi
Oliva, que ha explicat que
el gran gruix d’aquesta do-
cumentació està relacio-
nada amb aspectes de de-
fensa i també relativa a
exiliats i als camps de tre-
ball republicans del 1938.
Entre aquest fons, també

hi ha actes de l’activitat de
la Generalitat sobre “fets
ocorreguts en zona ver-
mella” i altres aspectes
culturals –com ara l’acti-
vitat del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC)–,
agricultura i aspectes so-
cials. Oliva ha remarcat la
necessitat de catalogar
tot aquest fons, una feina
que “podria ocupar me-
sos, fins i tot algun any”.

L’historiador es va po-
sar en contacte amb la
Comissió de la Dignitat
per fer-li saber l’existèn-
cia d’aquests papers que

ell mateix va referenciar
en un article publicat a la
revista Miscel·lània Cer-
verina el 2013.

De nou, Salamanca
D’altra banda, amb motiu
de 76è aniversari de l’ex-
propiació dels papers de
Salamanca el 28 de gener
passat, la Comissió ha fet
públic un manifest en què
torna a reivindicar la resti-
tució dels documents de la
Generalitat, ajuntaments,
partits, sindicats, entitats
i persones de la societat ci-
vil confiscats per l’organis-

me franquista de la DERD
i la policia franquista des
de finals de la Guerra Civil.
“Aquests documents van
ser utilitzats com a mitjà
per tenir informació i per
portar a terme la repressió
en què es va basar la dicta-
dura”, diu el manifest, que
critica que l’Estat ha in-
complert el deure de resti-
tuir els documents requi-
sats. El representant de la

Comissió de la Dignitat To-
ni Strubell ha qualificat de
“cinisme pujat de to” que
l’Estat reclami al govern la
devolució de papers de
persones que no hagi po-
gut localitzar, quan la Ge-
neralitat té les competèn-
cies sobre el patrimoni ca-
talà atorgades per l’Estat.

El manifest a favor del
retorn ha estat signat per
un centenar de personali-
tats, entre catedràtics,
professors universitaris i
professionals de la cultura
de dins i fora de Catalu-
nya, entre els quals desta-
quen noms com ara Paul
Preston, Joan Rigol,
Noam Chomsky, Borja de
Riquer, Carles Duarte,
Josep Fontana, Pilar Ay-
merich, Colita, Miquel
Calçada, Matthew Tree,
Isona Passola i Rita Mar-
zoa, entre d’altres. ■

L’Arxiu Militar de la ciutat castellana també conté un
fons de documents de la Generalitat republicana

Reclamació dels
‘papers d’Àvila’
Redacció
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Un dels ‘papers’ arxivats a l’Arxiu Militar d’Àvila ■ ACN

Els documents
van ser requisats
a París per
la Gestapo i
entregats als
franquistes


