
Xavier Pla (Girona, 1966) va ser
distingit ahir amb el Premi Nacio-
nal de Cultura per la seva tasca en
el camp de la història de la litera-
tura, on s'ha especialitzat en la fi-
gura de josep Pla, amb diversos lli-
bres sobre l'autor i com a director
de la Càtedra de la udG que duu
el seu nom. 

En rebre el guardó, Pla va tren-
car una llança a favor de la gene-
rositat de Catalunya amb els seus
creadors, «contràriament a la idea
que es propaga des de fa dècades
segons la qual Catalunya és una
devoradora d'homes». 

sorprès, emocionat i agraït, Pla
va destacar que aquest reconei-
xement està «vinculat a una tra-
jectòria» al llarg de la qual hi ha
persones que l'han ajudat molt,
com josep Maria Castellet o jaume
Vallcorba.

La tasca del gironí al voltant de
la figura i l'obra de josep Pla ha
il·luminat alguns punts clau i molt
coneguts del prolífic escriptor. un

bon exemple és Josep Pla: ficció au-
tobiogràfica i veritat literària pu-
blicat el 1997 i, més recentment, ha
prologat i editar La vida lenta.
Notes per a tres diaris, un recull d'a-
notacions autobiogràfiques in-
èdites de l'escriptor empordanès.

El reconeixement a Pla és, se-
gons exposa el jurat del guardó,
«per la seva tasca de recerca i la
seva mirada acadèmica a la crea-
ció d'un dels grans autors de la li-
teratura catalana de tots els
temps».

Pla va recordar ahir la cèlebre
frase del president nord americà,
john Fitzgerald Kennedy, en què
interpel·lava els ciutadans del seu
país a no preguntar què podia fer
per ells la nació, sinó què és el que
ells podien fer pel seu país. 

segons l'acadèmic de la uni-
versitat de Girona, aquesta idea re-
sumeix l'esperit de la convocatò-
ria d'aquests premis que concedeix
el CoNCa, en tant que «el reco-
neixement implica una responsa-
bilitat col·lectiva».
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Xavier Pla: «Catalunya
és un país molt agraït
amb els seus creadors»
El director de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona rep

el Premi Nacional de Cultura amb «sorpresa, emoció i agraïment»


Xavier Pla (segon per la dreta), amb la resta de guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura.

ACN

L'escriptora xilena Carla Guel-
fenbein va guanyar ahir per una-
nimitat el Premi alfaguara de no-
vel·la per Contigo en la distancia,
una obra de suspens literari en la
qual l'autora reflexiona sobre la
mentida i la veritat, el talent i la me-
diocritat, l'èxit i el fracàs. El jurat
d'aquest premi, dotat amb uns
156.000 euros, ha estat presidit
per l’exprofessor de la universitat
de Girona javier Cercas.
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Carla Guelfenbein
guanya l'Alfaguara

LLETRESSardà: «El que em preocupa és
seguir vivint i comprar el pa»

rosa Maria sardà (Barcelona,
1941) «no és gaire de premis» però
agraeix «molt» el Premi d'Honor
dels Max, que li va concedir ahir la
sGaE, i això perquè «el donen els
companys». a ella el que la pre-
ocupa, recalca, és «seguir vivint» i
poder comprar-se «la barra de
pa» cada dia.

«Tots els premis molen, per-
què mola que se'n recordin d'una,

però jo no sóc gaire de premis. No
visc aquest món, però, no obstant
això, m'agrada que m'apreciïn»,
subratlla l'actriu, presentadora,
humorista i directora teatral sobre
el Max d'Honor que la Fundació
sGaE li lliurarà en la gala en la qual
es decideixen la resta de guar-
dons, el 18 de maig. Que la «gent»
la conegui i reconegui després de
50 anys de professió, diu, és  senyal
que «ha complert».
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ANIOL RESCLOSA

No van ser pocs els seguidors de la banda de pop-folk Els Catarres que
ahir van acostar-se al Mèdia Markt de Girona per aconseguir alguns dels seus
discos amb la firma original dels autors. La banda d’Osona és notícia aquests
dies a Girona per haver ofert dimarts passat una entrevista amb públic al
Museu del Cinema en el marc dels actes programats pel festival Strenes, que
començarà aquest dissabte amb una actuació sorpresa a la Rambla. 



Els Catarres firmen discos al Media Markt

ANIOL RESCLOSA

Els historiadors Joaquim Nadal i Gemma Domènech van presentar ahir a
Girona el llibre Patrimoni i guerra. Girona 1936-1940, una publicació de
l’Ajuntament i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural que posa en
relleu la importància de la política cultural de la Generalitat republicana.
L’acte es va celebrar al Col·legi d’Arquitecte de Girona. El llibre aporta
nombrosos documents sobre com la guerra va afectar el patrimoni. 



El patrimoni gironí durant la guerra

L'actuació de la companyia Elèctrica Dharma és la primera confirmada
de les que conformaran l'edició d'aquest any del festival PortalBlau, que
es fa cada estiu a l'Escala. La cita amb aquesta banda tindrà lloc l'1 d'a-
gost i formarà part de la gira de celebració dels seus 40 anys d'existèn-
cia, que arrencarà aquest 10 d'abril que ve a Girona. L'actuació de la Dhar-
ma tindrà lloc a l'escenari Mar d'en Manassa, situat al costat de la línia
de costa i amb capacitat per a més de mig miler d'espectadors. 
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L’Elèctrica Dharma és la primera
confirmació del festival PortalBlau

MÚSICA

L'actriu Núria Espert, el cineasta
Jaime Rosales i l'escriptor i poeta
Francesc Parcerisas són tres dels
deu distingits aquest any amb els
Premis Nacionals de Cultura, que
atorga el Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CoNCA). A més,
s'ha guardonat el periodista Josep
Maria Cadena, la ballarina Guillermi-
na Coll, la Federació de Diables i Di-
monis de Catalunya, la Fundació Pri-
vada Espai Guinovart, el grup Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i
l'artista Amèlia Riera. El CoNCA ator-
ga la distinció més rellevant en l'àm-
bit cultural català a personalitats i
entitats de tot el territori als quals
reconeix l'«excel·lència de la seva
obra i la continuïtat de la seva tasca
fins a l'actualitat». EFE BARCELONA



ELS PREMIS DEL CONCA

Núria Espert, Jaime
Rosales i Parcerisas,
entre els guardonats 


