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FranciscoRico iWiesenthal,
medallesde lesBellesArts
Cultura també premiaMonty i els germans Roca

MARC ARIAS

Francesc Casadesús

PEDRO VALLÍN
Madrid

El Consell de Ministres va
aprovar ahir, a proposta del
Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports, la concessió d’una
trentena de medalles d’or al
Mèrit en les Belles Arts corres
ponents al 2015, entre d’altres,
a Francesc Casadesús Calvo,
director del Mercat de les
Flors; El Celler de Can Roca,
dels germans Roca; el filòleg,
escriptor i acadèmic Francisco
Rico, actual director de la
col∙lecció Biblioteca Clásica de
la Reial Acadèmia Espanyola;
l’escriptor Mauricio Wiesen
thal, i el pallasso i director de
circ Joan Montanyès i Martí
nez,Monty, aquest últim a títol
pòstum.
Segons recorda el Ministeri

d’Educació, Cultura i Esports,
lesmedalles d’or alMèrit en les
Belles Arts han de distingir
anualment les persones i enti

tats que haguessin destacat de
manera eminent en el camp
de la creació artística, prestant
serveis assenyalats o fomentant
notòriament l’ensenyament, el
desenvolupament i la difusió
de l’art o la conservació del pa
trimoni artístic nacional.
A la llista de premiats corres

ponent al 2015 –habitualment
els premis es decideixen els
primers dies de l’any per hon
rar personalitats destacades
durant l’any anterior– també hi
ha els actors Emilio Gutiérrez
Caba i JuanMoreno yHerrera
Jiménez, més conegut com a
Jean Reno, els cantants José

María Sanz Beltrán (Loquillo),
José Alberto García Gallo (Al
berto Cortez), Leo Nucci i Ain
hoa Arteta, el director del Fes
tival Internacional de Cinema
de Sant Sebastià, José Luis Re
bordinos, el guitarrista Vicente
Amigo, el bateria de jazz Enri
que Llacer Soler (Regolí), la
violinista Anne Sophie Mutter,
el grup de poprock Los Secre
tos, el pioner del disseny gràfic
espanyol Emilio Gil Cerracín,
les ballarines Blanca Ávila Mo
lina (Blanca del Rey) i María
José Ribot Manzano (la Ribot),
la dissenyadora de vestuari So
nia Grande, l’arqueoastrònom i
escriptor Michael Hoskin, l’ar
tista plàstica Cristina Iglesias i
el gestor cultural GregorioMa
rañón yBertrándeLys, respon
sable de les commemoracions
del centenari del Greco.
Pel que fa a les lletres, i a ban

da dels abans esmentats Rico i
Wiesenthal, el Govern ha pre
miat l’escriptora María Victo
ria Atencia i el filòsof, politòleg
i assagista José Vidal Beneyto,
també a títol pòstum. Igual
ment traspassat, el Ministeri
d’Educació i Cultura ha volgut
concedir una altra medalla
d’or pòstuma a l’arqueòleg,
investigador, historiador i fi
lantrop Javier Cortés Álvarez
deMiranda.
Aquest guardó, creat el gener

del 1970 per decret de Francis
co Franco a proposta de l’ales
horesministre de Cultura, José
Luis Villar Palasi, com a “justa
recompensa espiritual per
aquells que siguindistingits per
tanmeritòria actuació i estímul
a altres persones i entitats a se
guir el seu exemple”, disposava
en principi de tres categories
–medalles d’or, plata i bronze–,
però l’any 1996 el Ministeri de
Cultura va decidir simplificar
els guardons i es van retirar
els metalls de consolació del
podi, amb la qual cosa l’honra
va quedar limitada únicament a
les medalles d’or.!

A títol pòstum les
medalles distingeixen
José Vidal Beneyto,
Javier Cortés i Joan
Montanyès, ‘Monty’

Jordi Balló

Comicis d’amor

Un dels factors que originen les convocatòries elec
toralséslapropagaciód’unaimatgetopogràficadel
territori, dividit en zones de diferents colors, com
unamanerad’expressar lamajor omenor implan

taciód’una ideologiaod’unatendènciapolítica.Aquestmeca
nismeno se centra només en la nit electoral, sinó que arriba a
les enquestes quepretenen avançar els resultats dels comicis,
o a les setmanes posteriors, amb el vot ja concedit, en què el
territori es llegeix en aquesta clau: unmapaon s’incrusten els
colorsdelesopcionsmajoritàriesquehihantriomfat.Noque
damaiclar,però,dequinmóncarnal estemparlant, quins són
elscossosconcretsquehiviuen.Commésprecisaésladiagno
sid’un territori,méssensaciódeshumanitzadaen tenim.
Potser, com a contrapunt, ha arribat l’hora de tornar a rei

vindicarelquePasolinivaferenundelsseusfilmsmésinteres
sants,eldocumentalComizid’amore,unaenquestadelasexu
alitat italiana rodada entre març i setembre del 1963. Amb el
micròfon a la mà i acompanyat d’una càmera, Pasolini va re
córrer tot Itàlia, deMilà a Palerm, buscant respostes de gent
del camp i de la ciutat, de les fàbriques i de les universitats,
d’homes idones,devells i joves, apreguntesqueellhaviapre
vist sorprenents i directes. En el guió preparatori del rodatge,
Pasolini hi havia apuntat algunes d’aquestes preguntes: Què
sónels sàdics?Quèsónelsmasoquistes?Enquinpuntcomen
ça la anormalitat i s’acaba la normalitat en les relacions sexu
als?Què enpenses, de l’homosexualitat?Què enpenses, de la
prostitució? I de l’avortament? I del divorci? Quina relació hi
ha entre vida sexual real i vidamatrimonial? Pasolini s’imagi
nava fer totes aquestes preguntes sota el signede la rapidesa i
de l’imprevist. I es va plantejar una qüestió molt interessant

sobre la manera de fil
marho: adaptar la tèc
nica dels reporters de
televisió escandalosos,
que ja n’hi havia als sei
xanta, però només la
tècnica, no les seves ra
ons vulgars. Es tractava
de fer preguntes direc
tes per treure’n una ve

ritatpsicològica,unmovimentd’ulls,ungestderefutació,una
rialla,un tremolornerviósquesesobreposésaldiscursoral.
L’actualitat d’aquest dispositiu és indiscutible. A la Biennal

de Venècia del 2013 SharonHayes va presentar el seu treball
Ricerche: three en què recuperava explícitament el precedent
de Comizi d’amore per repetir l’enquesta sexual entre joves
nordamericanes. A la Biennal de Torí del 2015, una perfor-
mance teatral d’Antonio Damasco i Valentina Padovan recu
peravalamateixafontd’inspiraciópasolinianaactualitzantla
a la Itàliad’avui, enunespectacle itinerant.
Històricament les expressions documentals apareixen i

desapareixenenfunciódelesnecessitatsqueunacol∙lectivitat
genera. Sembla normal que en uns temps en què les lectures
demoscòpiques volen explicarnos com som d’una manera
que no ens en hi sentim representats, torni a aparèixer la ne
cessitat demostrarnos frontalment, en els dubtes i vacil∙laci
ons. Podem continuar fent comicis, però amb una mica més
d’amorpelgènerehumà.

Elsmapes d’hegemonia
política no aclareixen
de quinmón carnal
estemparlant
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