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Entrega dels Premis Nacionals de Cultura

Davant de la política i el
futbol poca cosa hi pot fer,
malauradament, la cultu-
ra. I en l’entrega dels Pre-
mis Nacionals de Cultura,
que el Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts
(CoNCA) organitzava ahir
per primer cop al Teatre
Metropol de Tarragona, i
en el qual es van lliurar deu
guardons, hi van planar,
d’una banda, l’intens de-
bat sobre els pressupostos
del 2016 i el ple del Parla-
ment que ahir mateix en

va aturar la tramitació, i
que va fer que, finalment,
el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont,
no assistís a la gala. I, de
caire més local, alguns
dels presents, entre els
quals l’alcalde, Josep Fèlix
Ballesteros, van tenir una
orella posada al partit que
el Nàstic jugava a la matei-
xa hora contra l’Osasuna,
en la carrera d’ascens a
primera divisió de l’equip
tarragoní.

Però els deus premiats
de la vetllada, i una gala
elegant i ben travada, van
fer pujar al podi un sector,

el cultural, que “no es re-
signa davant de situacions
i escenaris complexos”,
segons Carles Duarte, el
president del CoNCA, que
va afegir que “la cultura és
l’eix configurador de la
cultura col·lectiva” i que
“no hi ha cohesió social
sense enfortiment de la
cultura”.

L’escriptora Antònia
Vicens va ser la primera
guardonada, i l’escultor is-
raelià Dani Karavan, la
primera personalitat es-
trangera en rebre un Pre-
mi Nacional de Cultura, va
ser el darrer. Va aprofitar

el seu discurs d’agraïment
per fer una crida: “Al meu
govern perquè posi fi a
l’ocupació de les terres pa-
lestines i que el poble pa-
lestí pugui crear la seva
pròpia pàtria”, paraules
que van despertar una for-
ta ovació del públic.

Més premis
Entremig, també van re-
bre el guardó Josep M. Ara-
gonés i Rosa Fusté (Anta-
viana Films), que van re-
clamar una major poten-
ciació del sector audiovi-
sual, “perquè sense cine-
ma ens faltaria cultura”;

l’estudiosa de la cultura li-
terària medieval Lola Ba-
dia; la companyia de circ
Los Galindos, amb tota la
família que la integra dalt
de l’escenari, i la qual va re-
ivindicar la cultura com
“l’eina i la possibilitat” per
“fer front a una Europa
que no cuida la gent”; l’es-
cenògraf i dibuixant satí-
ric Joan J. Guillén, que va
pujar a l’escenari acompa-
nyat d’alguns del vestuaris
creats per ell per al Llibre
de les bèsties, dels Come-
diants; el Quartet Casals
–que no van poder assistir
a la gala i van fer arribar un

vídeo amb el seu agraï-
ment; l’actriu Clara Segu-
ra, que va reivindicar la
necessitat d’aquests pre-
mis nacionals per vetllar
per la cultura; l’escriptor
Enrique Vila-Matas, i, fi-
nalment, una entitat vin-
culada al Camp de Tarra-
gona, el Centre de Docu-
mentació del Patrimoni i
Memòria Carrutxa, amb
seu a Reus. L’entitat fa 36
anys que investiga i dóna a
conèixer la cultura del sud
de Catalunya: “Un territo-
ri massa oblidat per una
cultura oficial que ha ten-
dit a mirar cap al nord”, se-

Emparats per Jujol
Carina Filella
TARRAGONA

El CoNCA fa entrega dels deu Premis Nacionals de Cultura 2016 al teatre Metropol
de Tarragona, obra de l’arquitecte modernista Jujol, que va ser l’eix de la gala

Fotografia de
família dels deu
Premis Nacionals
de Cultura
d’enguany, ahir, a
l’escenari del
Teatre Metropol de
Tarragona ■ JOSÉ

CARLOS LEÓN
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Postapocalipsi en
els premis FAD

L’APUNT superfícies de l’obra és definida pel jurat com a “esce-
nari postapocalíptic”. La mostra Espècies d’espais, del
Macba i comissariada per Frederic Montornés, ha re-
but el premi a espais efímers, mentre que el d’arqui-
tectura ha estat per a un complex artístic a les Aço-
res. Juanjo Lahuerta ha guanyat el premi a la trajec-
tòria, un guardó merescudíssim.Montse Frisach

Lluny de l’època de l’arquitectura espectacular, els
anuals premis FAD, que es van atorgar ahir, són un re-
flex d’una manera de fer arquitectura més d’acord
amb els temps austers que vivim. Les estacions de
metro de la línia 9 Mercabarna, Europa Fira i Parc Lo-
gístic, de l’estudi de Jordi Garcés, han guanyat en la
categoria d’interiorisme. L’aparent simplicitat de les

gons els seus represen-
tants, encapçalats per
Montsant Font, l’actual
presidenta.

Aquests eren els deu
premiats d’anit, tots units
per la Mediterrània i tots
sota el sostre del Metropol,
un teatre dissenyat per

l’arquitecte Josep Maria
Jujol, col·laborador de
Gaudí. Per això el mar Me-
diterrani i el modernisme
de Jujol van ser els dos ei-
xos de la cerimònia. Amb
guió de Ferran Folch i di-
recció artística de l’actor i
director tarragoní Joan
Negrié, l’escenografia va
ser “100% mediterrània”,

i evocava una via romana.
La cerimònia va comme-
morar alguns aniversaris
celebrats durant el 2016,
com ara la finalització de
l’Any Llull (en honor als
700 anys de la seva mort),
el centenari de l’estrena
dels Pastorets, de Folch i
Torres, i els 50 anys de la
Caputxinada, assemblea
al convent dels Caputxins
de Sarrià que va represen-
tar un xoc entre la cultura
catalana i el franquisme.

L’alcalde de Tarragona,
que fa uns dies havia dit
que no assistiria als pre-
mis més destacats de la
cultura catalana per viat-
jar amb el Nàstic, sí que hi
va ser. I va mostrar la seva
satisfacció perquè l’entre-
ga de premis tingués lloc
en una “joia del modernis-
me” com és el Metropol.
L’acte el va tancar el con-
seller de Cultura, Santi Vi-
la, que no va fer cap es-
ment a l’absència del pre-
sident Puigdemont. Vila
va elogiar l’obra de Jujol,
de la qual va destacar “la
creativitat, la resiliència i
l’excel·lència”. ■

El president de la
Generalitat no va
assistir
finalment a l’acte
d’entrega dels
guardons

Carles Fontserè (Barcelo-
na, 1916 - Porqueres,
2007) va ser un dels crea-
dors catalans del segle XX
amb una trajectòria més
polièdrica. Malgrat ser
molt conegut per haver
dissenyat nombrosos car-
tells de la Guerra Civil per
al Comissariat de Propa-
ganda de la Generalitat
Republicana, Fontserè va
ser també un fotògraf inci-
siu i modern, pintor, esce-
nògraf, dibuixant de cò-
mics, memorialista i acti-
vista cultural, sobretot en
la lluita a favor de la Co-
missió de la Dignitat en
pro del retorn dels papers
de Salamanca.

És amb l’esperit de mos-
trar totes les facetes d’a-
quest creador que s’ha en-
gegat l’Any Fontserè, que
commemora el centenari
del naixement de l’artista i
que s’ha impulsat sota els
auspicis del Departament
de Cultura de la Generali-
tat. I és precisament la Ge-
neralitat qui és l’hereva
tant de l’immens arxiu del
creador com del seu estudi
i casa a Porqueres, al Pla
de l’Estany.

L’Any Fontserè, que in-
clou una quarantena d’ac-
tivitats arreu de Catalu-
nya que s’allargaran fins al
2018, comença just quan
fa pocs dies va morir la viu-
da del creador, Terry
Broch, que s’havia impli-
cat fermament en la com-
memoració. El director ge-
neral d’Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni
de la Generalitat, Jusèp
Boya, ha lloat la figura de
Fontserè: “Va ser molt
més que una icona del pe-
ríode de la Guerra Civil,

per la seva feina com a car-
tellista. Aquesta imatge
icònica de cartellista va
amagar tota la seva di-
mensió com a fotoperio-
dista.” Ricard Planas, de la
revista Bonart i actual as-
sessor del conseller de Cul-
tura, Santi Vila, és el co-
missari de la commemora-
ció, un dels primers actes
de la qual serà la inaugura-
ció, demà, de l’exposició
Carles Fontserè, Photoci-
tizen. Els projectes pen-
dents, al Centre Cultural
Terrassa. Són vuit les
mostres incloses en l’Any
Fontserè, entre les quals
cal remarcar també la que
tindrà lloc al MNAC a la

tardor del conjunt de pa-
nells amb fotomuntatges
de l’obra Una història grà-
fica de Nova York. Carles
Fontserè va donar aquests
panells al MNAC i ara
s’instal·laran a les sales de
la col·lecció permanent
del museu. Hi haurà, entre
d’altres, mostres específi-
ques al Museu del Joguet
de Catalunya, de Figueres,
a la Fundació Lluís Coro-
mina de Banyoles i al Mu-
seu Memorial de l’Exili de
la Jonquera.

La commemoració ha
posat un especial accent
en les publicacions, i un
dels seus actes centrals se-
rà l’edició, el 2017, del

quart volum inacabat de
les memòries de Fontserè.
Es publicaran també un
llibre d’artista i una mono-
grafia sobre la fotografia
de Fontserè a Nova York,
ciutat on es va exiliar. Al
setembre s’estrenarà a la
Filmoteca de Catalunya
un documental dirigit per
Joan Albert Abril.

Aprofitant el centenari,
la Generalitat pretén im-
pulsar, d’altra banda, la
museïtzació de l’estudi de
Can Tistà, a Porqueres,
amb el suport de l’Ajunta-
ment de la localitat. Podeu
consultar tota la progra-
mació de l’Any Fontserè al
web Carlesfontsere.cat. ■

Totes les cares
de Fontserè
Montse Frisach
BARCELONA

Una quarantena d’activitats homenatgen el fotògraf i
cartellista en la commemoració del seu centenari

Carles Fontserè, al seu estudi de Porqueres, en una imatge del 2004 ■ MARTA PÉREZ


