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Refugiats, Chaplin i Jujol, 
 als Premis Nacionals de Cultura

Duarte, president del Consell Na-
cional de la Cultura i les Arts –l’ens 
que atorga els premis, dotats amb 
15.000 euros cadascun–, va lamen-
tar els efectes de la crisi i l’impacte 
de les noves tecnologies en la cul-
tura, que ha provocat el tancament 
de llibreries i botigues de discos o 
la dissolució de companyies tea-
trals, però es va mostrar optimista 
amb la capacitat d’adaptació del tei-
xit cultural: “S’han creat nous pro-
jectes per a aquesta nova societat”. 

Acrobàcies i reivindicacions 
Durant la gala hi va haver moments 
per a la reivindicació. L’últim dels 
guardonats i el primer estranger que 
rep un Premi Nacional, l’escultor is-
raelià Dani Karavan, va tenir un re-
cord per als refugiats que estan in-
tentant arribar a Europa i va fer una 
crida al govern del seu país per aca-
bar amb l’ocupació de Palestina. Des 
del Centre de Documentació del 
Patrimoni i la Memòria Car-
rutxa, Adrià Aragonès va 
defensar “la transforma-
ció social a partir de la 
cultura popular” i va avi-
sar que “la cultura ofici-
al mira cap al nord”. 

La gala va tenir el 
moment més espectacu-
lar quan un altre dels 
premiats, la companyia de 
circ i espectacles de carrer 
Los Galindos, va fer algunes 
de les seves acrobàcies a l’escena-

ri. També van tenir un record per 
als refugiats sirians i van defensar 
“una cultura que no només sigui 
estètica sinó també plena de con-
tingut”. Més moments de compli-
citat amb el públic i somriures, 
quan l’escriptor Enrique Vila-
Matas va recordar el seu primer 
premi literari, quan tenia dotze 
anys, a l’escola: després va desco-
brir que havia sigut l’únic que s’hi 
havia presentat. També va ser 
premiada la companyia Antavia-
na, capdavanters en el camp dels 
efectes especials i el 3D; l’especi-
alista en literatura medieval Lo-
la Badia; el dibuixant satíric, esce-
nògraf i pintor Joan J. Guillén; el 
Quartet Casals; l’escriptora Antò-
nia Vicens, i l’actriu Clara Segura. 
“La cultura no té fronteres. És el 
patrimoni social de la humani-
tat”, va afirmar Segura, que va re-
cordar en el seu discurs Charles 
Chaplin: “Pensem massa i sen-

tim massa poc”. 
El president de la Gene-

ralitat, Carles Puigde-
mont, no va presidir final-
ment l’acte. En canvi, 
l’alcalde de la ciutat, Jo-
sep Fèlix Ballesteros, 
que s’havia especulat que 
acompanyaria el Nàstic a 

Pamplona en el partit de 
la fase d’ascens a Primera 

Divisió, hi va ser present. Per 
un dia, la cultura va poder més 

que el futbol. e

Tots els premiats, membres del CoNCA i autoritats a l’escenari del Metropol al final de l’acte. JOSÉ CARLOS LEÓN

El sector es fa ressò de la crisi econòmica i social al Metropol de Tarragona
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El modernisme va ser om-
nipresent ahir en la gala 
de lliurament dels Pre-
mis Nacionals de Cultu-
ra, que es va fer al Teatre 

Metropol de Tarragona, obra de Jo-
sep Maria Jujol, el gran deixeble 
d’Antoni Gaudí. Es va poder veure 
un calidoscopi visual de Ramon Ca-
sas, de qui aquest 2016 se celebra el 
150è aniversari del naixement, i del 
tarragoní Opisso, mort fa 50 anys. 
Els presentadors de l’acte, Oriol 
Grau i Maria Molins, fins i tot van 
pujar en un tàndem recordant la 
icònica imatge de Casas i el seu amic 
Pere Romeu. 

L’acte va servir, de fet, per reivin-
dicar tots els homenatjats de l’any. 
El conseller de Cultura, Santi Vila, 
també va recordar el talent del com-
positor Enric Granados, que va mo-
rir fa un segle, i la figura de Ramon 
Llull, de qui aquest 2016 es comme-
mora el 700 aniversari, i que ahir va 
estar molt present al teatre amb 
personatges d’El llibre de les bèsti-
es inclosos. “A partir del talent i la 
creativitat, la cultura ens fa aspirar 
a la llibertat i ens relaciona amb la 
bellesa, i té una vinculació amb el 
que és ultralocal i el que és univer-
sal”, va afirmar el conseller. Carles 
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Compromís 
Los Galindos 
demanen 
“una cultura 
que no  
només sigui 
estètica”

Emoció  
“Pensem 
massa i 
sentim  
massa poc”,  
va afirmar  
Clara Segura

Andrés Calamaro al Palau de la 
Música dimarts. JORDI CALVERA

Andrés 
Calamaro, 

l’emoció en la 
imperfecció

Andrés Calamaro  
PALAU DE LA MÚSICA 77 DE JUNY 

Andrés Calamaro surt a 
l’escenari entre l’ovació 
del públic que omple el 
Palau de la Música. Can-
ta La libertad acompa-

nyat d’un trio que esborra la influ-
ència de Bob Dylan. Aquí manaran 
les maneres del jazz i el tango, com 
passa al disc Romaphonic Sessions 
3 (2016). Tot seguit sona Estadio Az-
teca i la platea respon com un cor 
que també s’inflama amb el bolero 
Algo contigo. Ha fet un parell de 
galls clamorosos, potser perquè té la 
veu freda, i segueix fidel a una afina-
ció diguem-ne desmanegada que en 
algunes cançons funciona com a re-
curs expressiu. És un Calamaro 
convertit en intèrpret de la vulnera-
bilitat que es mou com un boxejador 
insegur o com un torero indecís.   

El pianista Germán Wiedemer, 
el contrabaixista Toño Miguel i el 
percussionista Martín Bruhn to-
quen a un nivell altíssim i el millor 
Calamaro brilla en el tango Garúa 
d’Aníbal Troilo i enllaçant 7 segun-
dos de Los Rodríguez amb un mo-
nument de Gardel, El día que me 
quieras. Ja té la veu més a to i la 
connexió amb el públic sembla in-
destructible quan canta La copa ro-
ta, Algunos hombres buenos i Tuyo 
siempre. Tornen els galls, però tant 
li fa, perquè a aquestes altures de 
concert el més emocionant són els 
“oe, oe, oe, Andrés” que canta el pú-
blic convertit en cor futbolístic. 

El Palau es posa dret amb Flaca 
i Paloma. En els bisos recorda els 
orígens del “rock d’autor argentí” 
amb Nueva zamba para mi tierra, 
sabineja a El tercio de los sueños i in-
terpreta Los aviones i Cuando te co-
nocí com si enyorés els dies d’Ho-
nestidad brutal. És un Calamaro 
fràgil, imperfecte, a vegades tronat 
i superat per afinacions impossi-
bles, però manté intacta la capacitat 
d’emocionar.e 

Crítica

BARCELONA
X.C.

GUARDONSMÚSICA

J.C.L.


