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caiguda del consum, fruit de la
crisi,unareducciópressupostària
i unapujadade l’IVAquehaposat
a prova la seva resistència. Una
anàlisi compartida pel conseller
deCultura, FerranMascarell, en
cara que amb un missatge més
positiu: “Tots els indicadors de
l’activitat cultural tendeixen a re
cuperar sensacions positives”.
Fins i totvaprecisarque lacrisiha
enfortit el sector cultural, abans
d’acabar amb una citació de Ri
cardCreus: “Laculturaésexpres

Pous
decultura

Catalunya no té petroli, no té or,
no té diamants, no té riqueses na
turals. El nostre petroli és la nos
tracreativitat, lanostracultura, el
nostre talent, i aquest “petroli”
té reserves per sempre perquè els
seus sediments vénen de molt
lluny. Amb aquest senzill guió,
el president de la Generalitat, Ar
tur Mas, va tancar ahir l’acte de
lliurament dels premis Nacionals
de Cultura al Teatre Romea. I ai
xò, va afegir, que “aquest país,
amb aquesta tradició i aquesta
cultura, no es pot considerar un
país normal perquè no té capa
citat perdecidir, legislar odecidir
sobre els seus recursos; ima
gineuvos el que seria capaç de

fer si un dia arriba a ser normal”.
Les personalitats o entitats

guardonades amb els premis Na
cionals de Cultura del 2015 son
deu “pous” de la cultura catalana:
l’actriu Núria Espert, el poeta i
traductor Francesc Parcerisas, el
director de cinema Jaime Rosa
les, el crític d’art i periodista Jo
sep Maria Cadena, la ballarina
Guillermina Coll, el filòleg i pro
fessor de la UdG Xavier Pla, l’ar
tista Amèlia Riera, la Fundació
Privada Espai Guinovart d’Agra
munt, el grup de folkloreQuico el

Célio, elNoi ielMutdeFerreries i
la Federació deDiables iDimonis
deCatalunya.
Els premiats van optar per uns

discursos breus i continguts, sen
se caure en els tòpics de la llarga
llista d’agraïments a familiars i
amics, i sense declaracions polí
tiques, més enllà d’una reivindi
cacióde lacultura.Noméselperi
odista, historiador i crític d’art
JosepMaria Cadena es va referir
als temps actuals de tempestes i
va acabar amb una recomanació
política: “Endavant amb una
Catalunya al més unida possible,
president”.
Núria Espert va preferir ex

pressarse amb una anècdota:
“Durant la Segona Guerra Mun
dial, en moments en què la situa
ció era molt complicada per a la
Gran Bretanya, els assessors de
Winston Churchill li van acon
sellar dedicar més diners a la
guerra i treure’ls de l’àrea de la
cultura. IChurchill els va respon
dre: Ah! I llavors per què estem
fent la guerra?”.
FrancescParcerisas va agrair el

premi amb un poema, i Quico el
Célio, elNoi i elMutdeFerreries,
amb música i convidant el públic
a “viure sense presses i en lliber
tat”.Els representantsde laFede
ració deDiables i Dimonis de Ca
talunya van ser els més reivindi
catius,perònomésperdefensar la
seva activitat, amenaçadaperuna
directiva europeaque anteposa la
seguretat a les arrels populars
d’aquesta tradició. Guillermina
Collvadefensar ladansaper lase
va capacitat integradora, encara
que va lamentar la inexistència
d’una companyia de dansa pro
fessional estable.ElprofessorXa
vier Pla va reivindicar el valor de
la cultura a través de dos autors
que han estat objecte d’estudi per
la seva part: Josep Pla i Joan Sa

les.LapintoraAmèliaRiera, de81
anys i una de les més aplaudides
en recollir el premi, va proposar
un intercanvi: “Seré feliç si vostès
tenen la mateixa felicitat que jo
tinc ara”.
Carles Duarte, president del

Consell Nacional de la Cultura i
delesArts–l’entitatqueatorgaels
premis–, va recordar que Catalu
nya “viu moments d’incerteses i
esperances, de canvis profunds”.
I no va oblidar que la cultura ha
tingut aquests últims temps una

L’actriu Núria Espert agraeix el premi Nacional de Cultura davant el president ArturMas al Romea

FerranMascarell
diu que els indicadors
de l’activitat cultural
tendeixen a recuperar
sensacions positives

EL MIRADOR

Josep Playà Maset

CarlesDuartereconeix
quelaculturahaviscut
unabaixadadel consum
idelspressupostos,
iunapujadadel’IVA

J.PLAYÀ MASET
Barcelona

Els historiadors calculen que van
ser uns 35.000 els voluntaris que
van venir a Espanya el 1936 per
lluitar al bàndol republicà contra
el feixisme. Però també podrien
ser 30.000 o 40.000, i per aclarir
aquests dubtes i omplir el buit
que encara hi ha al voltant de la
identitat i el perfil de les anome
nades Brigades Internacionals
s’ha posat en marxa un ambiciós
projecte que consisteix en un
portal web alimentat per 33 in
vestigadors. Es diu Sidbrint, i de
moment ja conté informació so
bre 7.000 brigadistes.
Sidbrintés l’acrònimde sistema

d’informació digital sobre les Bri-
gades Internacionals. Aquest
portal neix a partir de la tesi de
Lourdes Prades, presentada a la
UniversitatdeBarcelonael2008i
dirigida per la professora Mont
serrat Sebastià. Després es con

verteix en un projecte d’investi
gació (20102013) finançat pel
Ministeri de Ciència i dirigit per
Montserrat Sebastià (morta el fe
brer de l’any passat) amb l’objec
tiu de digitalitzar lamemòria his
tòrica de laGuerraCivil espanyo

la, i en especial dels brigadistes.
Tal com va assenyalar ahir

l’historiador Antoni Segura quan
va presentar el portal a laUniver
sitat de Barcelona (UB), la pre
sència a Espanya de les Brigades
Internacionals demostra la capa

LaUBcrea unportalweb ambdades
de tots els brigadistes internacionals

ARXIU

Un grup de brigadistes fent guàrdia als carrers deMadrid
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sió de vida, no una decoració”.
Va tancar l’acte el president de

la Generalitat, davant del qual el
presentador Òscar Dalmau es va
atrevir amb una aguda broma, el
dia que s’havia produït la ruptura
ambels seussocisd’Unió:“Ahirel
veia abraçat David Fernàndez i
avui he trobat a faltar l’abraçada
d’algunaaltrapersona”.Masesva
limitar amb un somriure a ex
pressar la sevasatisfacció“perser
aquí, en aquest oasi de pau i de
tranquil∙litat” !

XAVIER GÓMEZ

Universal iDr.Music, electrònics
Les dues empreses s’associen per exportar la música electrònica barcelonina

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Dues referències del negoci mu
sical espanyol com la multinaci
onal discogràfica Universal i la
promotora barcelonina Doctor
Music hanunit forces per poten
ciar lamúsica electrònica de ball
(EDM, seguint les sigles en an
glès) que s’elabora a Barcelona i,
sobretot, donarla a conèixer a
tot el món.
Aquest és l’objectiu principal

que fonamenta DoctorMusic.dj,
una iniciativa conjunta de l’em
presa discogràfica esmentada (la
primera del món en xifra de

negoci) i la puntera promotora
catalana. El projecte va adquirir
cartadenaturalització a finalsde
l’any passat, i consisteix no tan
sols a crear un nou segell dis
cogràfic com a encarregarse
també de la gestió integral del
management i del booking dels
artistes i dj integrants de l’escu
deria. En la presentació oficial
de la nova empresa celebrada
ahir a Barcelona es van conèixer
els seus màxims responsables,
que són Narcís Rebollo (presi
dent d’Universal Music Iberia) i
NeoSala (fundador i director ge
neral deDoctorMusic), així com
els tres primers fitxatges de la

flamant discogràfica Eyes of
Providence, Allan Ramirez i Ge
lab. Una de les premisses de la
iniciativa és que les incorpora
cions siguin de músics i dj de
l’escena barcelonina, que segons
l’opinió de Rebollo és la més bri
llant i productiva d’Espanya.

NeoSala, que recordaque la cosa
electrònica li ve de lluny, com
testifica el fet que en l’edició del
Doctor Music Festival del 1994
tenien tres carpes de música
dance i que Carl Cox ja hi pun
xava vinils, va manifestar que
“amb la transformació radical de
la forma de consum i distribució
de lamúsicadels últimsdeuanys
era necessari crear noves alian
ces amb socis estratègics per
donar suport als joves produc
tors i dj i difondre la seva feina”.
Rebollo ho va sintetitzar més:
“Volem posar la música electrò
nica de ball que es fa a Barcelona
a tot el món”.

NeixDoctorMusic.dj,
discogràfica que
aspira a donar a
conèixer a tot elmón
l’escena local

citatdemobilització i larepercus
siómundial que va tenir la guerra
civil espanyola. Però sobretot in
dica “que aquesta va ser l’última
guerra romàntica, on gent de tot
el món va venir per lluitar contra
el feixisme”. Els professors Ma
nuel Requena, Mirta Núñez i
Walter Bernecker van remarcar
l’interès d’aquest projecte perquè
suposa nonomés donar visibilitat
aaquestsvoluntaris, sinóqueper
metrà recollir una informació
molt útil per als historiadors.
Tal com va assenyalar Lourdes

Prades, actual responsable de
CRAIBibliotecaPavellóde laRe
pública, aquestabasededades, en
vuit idiomes, permet que investi
gadors o fins i tot familiars dels
brigadistes puguin aportar infor
mació (dades biogràfiques, pre
sència a Espanya, batalles en les
quals va intervenir i destí després
de la guerra), i sempre a partir de
documents, que es podran afegir
sempre que hi hagi autorització.
Un exemple: Felicia Browne. Era
una pintora britànica que estava
allotjada a la Costa Brava, a casa
deNancy Johnstone. Es va apun
tar com a voluntària a la brigada
Lincoln i va morir el novembre
del 1936 al front d’Aragó.!
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