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Luis Goytisolo i Alberto Schommer, ahir durant el lliurament dels premis Nacionals de Cultura

Sergio Vila-Sanjuán rep la medalla de mans dels Reis
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Madrid

“Les obres d’art forgen canvis i
en cada una d’elles poden adver-
tir-se tendències que, sens dub-
te, contribueixen amodelar el fu-
tur”. El rei Felip VI va fer ahir
un encomi de les diferents ex-
pressions culturals durant l’acte
de lliurament de les medalles
corresponents als premis Nacio-
nals de Cultura 2013, celebrat al
palau d’El Pardo. El monarca,
que assistia per primer cop a
aquest lliurament, va subratllar
que “el pressentiment artístic
(...) ajuda a comprendre els
anhels i aspiracions de la socie-
tat”. En un discurs farcit d’elogis
a la creació com a motor de les
transformacions històriques de-
manades per la ciutadania, Felip
VI va subratllar que “cada dia
més, els ciutadans reclamen jus-

tament una societat més huma-
nitzada (...). En aquest context,
cal recordar que, al llarg de la
història, ha estat la cultura la
que en gran manera ha marcat
aquest rumb i la que ens ha
obert les portes a mons més sa-
vis i justos (...). L’art és especial-
ment sensible a les transforma-
cions que el món experimenta i,
per això, ha de contribuir a la
configuració d’un ordre sempre
més just”, a la qual cosa va afegir
que “el potencial creatiu i inno-
vador ha de servir per donar vita-
litat al teixit amb què es fabri-
quen les idees, fonament sobre
el qual es construeix el futur”.
El rei va tancar un acte en què

van intervenir també l’escriptor
Luis Goytisolo, premi Nacional
de les Lletres Espanyoles 2013
–que va realitzar un lament pel
retrocés de l’hegemonia del dis-
curs literari davant el científic i
va prevenir dels efectes d’inter-
net–, la cantant Luz Casal, pre-
mi Nacional de Músiques Ac-

tuals –qui va parlar del caràcter
fràgil i perible de la quimera
que impulsa els artistes, com a
“mercaderia dels somnis”–, i Al-
berto Schommer, premi Nacio-
nal de Fotografia –qui es va
limitar a agrair en primera per-
sona la glòria concedida amb el
guardó i convidar els Reis a po-
sar per a ell, com va fer el rei
Joan Carles.
Al ministre de Cultura, José

Ignacio Wert, va correspondre
elogiar l’“excel·lència, pluralis-
me i llibertat” de les manifesta-
cions culturals premiades i fer la
laudatio dels guardonats. Del su-
plement Cultura/s de La Van-
guardia, guardonat amb el pre-
mi Nacional de Foment de la
Lectura, va assenyalar Wert
que, “més enllà de ser un difusor
de qualitat amb personalitat prò-
pia, s’ha consolidat com a motor

de creació de gran dinamisme i
ha sabut facilitar l’aparició de
nous espais culturals plens de
vitalitat”. La medalla acreditati-
va la va recollir el periodista Ser-
gio Vila-Sanjuan, director del
suplement Cultura/s, de mans
dels reis.
En l’acte, també van rebre les

seves medalles l’artista concep-
tual CarmenCalvo, premiNacio-
nal d’Arts Plàstiques; Tortell Pol-
trona –el seu premi va ser reco-
llit per un representant de Pallas-
sos Sense Fronteres–, premi Na-
cional de Circ; José Ángel Sán-
chez Asiaín, premi Nacional
d’Història; SantiagoRuizMacha-
do, premi Nacional d’Assaig;
Carme Solé Vendrell, premi Na-
cional d’Il·lustració; José María
Merino, premi Nacional de Nar-
rativa; Unai Velasco, premi Na-
cional de Poesia; Ramón Barea
–que tampoc no va assistir a l’ac-
te–, premi Nacional de Teatre;
Concha García Campoy, premi
Nacional deTelevisió, a títol pòs-
tum (recollit pel seu fill, Loren-
zoDíaz), així com l’editorial Tur-
ner, premi a la millor Tasca Edi-
torial de l’any, entre d’altres
guardons.c

BARCELONA Agències

La pel·lículaCincuenta sombras
deGrey va recaptar el capde set-
mana de la seva estrena 6,9 mi-
lions d’euros a Espanya, i ha tin-
gut un milió d’espectadors, se-
gons ha assenyalat a Efe Fran-
cisco García Bascuñana, gerent
d’ACEC Cine, distribuïdora
que explota a Catalunya el 30%
de les sales, i que suma 130 pan-
talles. Bascuñana diu que apro-
ximadament un 22%dels espec-
tadors que han vist aquesta es-
trena eren catalans.
A Catalunya la pel·lícula ha

batut rècords de venda antici-
pada d’entrades i, per exem-
ple, en els cinemes Full HD de
Cornellà (Barcelona), que
compta amb 28 sales, s’han ar-
ribat a vendre 9.700 entrades.
Només per a la sessió del di-
vendres 13 de febrer, data de
l’estrena, aCornellá es van pla-
nificar 21 sessions, amb 2.700
espectadors.
La pel·lícula, els productors

de la qual van decidir estre-
nar-la el cap de setmana del
dia de Sant Valentí, es va co-
mençar a exhibir a 58 mercats
al món i va aconseguir una ta-
quilla 138,6 milions d’euros,
dels quals 71,6 milions van ser
recaptats als EUA segons les
dades de recaptació publica-
des per Box Office Mojo. Allà
va tenir una qualificació res-

tringida, per la qual cosa els
menors de 17 anys només van
poder accedir acompanyats
d’un adult. És la cinquena mi-
llor estrena d’una cinta R,
després deMatrix reloaded, El
franctirador, Resacón 2. Ahora
en Tailandia i La passió de
Crist.
La cinta va recaptar 7,1 mi-

lions d’euros a Mèxic; 7,8 mi-
lions al Brasil; 18,5 milions al
RegneUnit i 10,5milions d’eu-
ros a França.c

“El pressentiment
artístic ajuda a
comprendre anhels
i aspiracions de la
societat”, va afirmar
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A Espanya va
recaptar el cap de
setmana 7 milions
d’euros i a tot el
món, 138,6 milions

FelipVIelogia lacreaciócultural
coma“forjadelcanvi”
El Rei lliura els premis Nacionals, entre altres al suplement ‘Cultura/s’


