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Cultura i Espectacles

Uns Premis Nacionals
amarats per la Mediterrà-
nia. El mar Mediterrani
vincula les terres israelia-
nes de l’escultor Davi Ka-
ravan (premiat per la seva
vinculació al Memorial
Walter Benjamin, a Port-
bou) amb les de l’escripto-
ra mallorquina Antònia
Vicens, o les del Principat.
Ahir també es va fer públic
que el Teatre Metropol de
Tarragona serà l’escenari
on el pròxim 8 de juny es
farà entrega dels Premis
Nacionals de Cultura del
2016, que atorga anual-
ment el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts
(CoNCA). Ahir es van
anunciar els deu guanya-
dors: Josep M. Aragonés i
Rosa Fusté (Antaviana
Films), la catedràtica Lola
Badia, el Centre de Docu-
mentació del Patrimoni i
Memòria Carrutxa, la
companyia de circ Los Ga-
lindos, l’escenògraf i dibui-
xant satíric Joan J. Gui-
llén, Dani Karavan, el
Quartet Casals, l’actriu
Clara Segura, Antònia Vi-
cens i l’escriptor Enrique
Vila-Matas, que va senten-
ciar: “La meva mare em va
ensenyar en català”; el
castellà, après a l’escola,
doncs, se’l va reservar per
a la ficció, deia ahir en sor-
na. L’autor celebrava el re-
coneixement sense ama-
gar el debat etern entre
cultura catalana i literatu-
ra en castellà: “La literatu-
ra castellana contribueix a
la literatura catalana.”

Clara Segura (Sant Just
Desvern, 1974) és la pre-
miada més jove. Ella ma-
teixa es preguntava si no
era massa jove per a
aquest reconeixement,
tot i matisar de seguida:
“Sembla que vaig comen-
çar a treballar ahir però,
mirat en perspectiva, no

és ben bé així.” Isona Pas-
sola, membre del CoNCA,
la va definir com a hereua
de la generació Sardà-Li-
zaran-Novell amb la capa-
citat de transformar-se en
cada personatge, un ele-
ment imprescindible al ci-
nema, “però el cine ha
d’esperar perquè Segura
ja té els pròxims tres anys
compromesos al teatre!”,
s’exclamava Passola.

El Quartet Casals té
vint anys de trajectòria.
Ha signat el que és un refe-
rent, avui, en els estudis
dels músics a Catalunya
amb altres deixebles com
el Quartet Gerhard i el
Quartet Quiroga.

Los Galindos segellen,
ja, 25 anys de carrera. Han

avançat que la dotació eco-
nòmica del premi serà per
bastir un circuit de circ a
Catalunya. Des de la humi-
litat que el seu art és el
d’un ofici que s’empelta de
les cultures que visita i que
prova de confrontar la res-
ponsabilitat de l’individu,
reben el premi des de la
sorpresa.

“Procurem fer possible
allò que és impossible”, re-
sa el lema d’Antaviana
Films, segons Rosa Fusté.
L’empresa, capdavantera
en efectes especials i en to-
ta la tecnologia que hi ha al
darrere, està preparant a
l’Índia la seva primera pel-
lícula rodada amb una cà-
mera de 360 graus.

Lola Badia, especialista

en literatura medieval ca-
talana (Bernat Metge, Jor-
di de Sant Jordi, Ausiàs
Marc i, sobretot, Ramon
Llull), agraïa que els Pre-
mis Nacionals valoressin
també el treball acadèmic,
com ara el tres volums,
fets amb un equip de 29 es-

pecialistes, Història de la
literatura Catalana.

Carrutxa, Centre de
Documentació del Patri-
moni i la Memòria, rebrà el
Premi Nacional pels 35
anys de recerca i divulga-
ció del patrimoni immate-
rial de la Catalunya Nova
tot construint un discurs
cultural i de llengua que va
més enllà de les fronteres
administratives.

Joan J. Guillén, dibui-
xant satíric (Tele exprés,
Por favor, Presència, Ca-
talunya Plural) i escenò-
graf, va coincidir amb Co-
mediants (amb qui ha col-
laborat fins fa pocs anys) i
coincideix amb Carrutxa
en la voluntat que la ciuta-
dania recuperés el carrer

que havia acaparat el fran-
quisme durant dècades.
Antònia Vicens (Santa-
nyí, 1941), de fet, va co-
mençar a treballar amb les
paraules com un element
accessible per a una infàn-
cia que no tenia res. Amb
la seva obra narrativa ha
procurat entendre el món
i la poesia li va caure da-
munt, i ja no se n’ha volgut
apartat: “Se’ns ha donat
un premi per una passió!”,
es congratulava.

Carles Duarte, presi-
dent del CoNCA, va voler
reconèixer la vàlua dels
premiats d’enguany, per
tancar l’acte: “Els premis
destaquen les qualitats ar-
tístiques i humanístiques
dels guardonats.” ■
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L’israelià Dani Karavan i la mallorquina Antònia Vicens rebran amb Clara Segura,
el Quartet Casals i Enrique Vila-Matas els Premis Nacionals al juny a Tarragona

Un mar de Nacionals

Membres del CoNCA amb els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura 2016, ahir al migdia a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

“Els premis
destaquen les
qualitats
artístiques i
humanístiques
dels guardonats”


