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Mor l’escriptor 
Pere Verdaguer, 
figura clau de la 
Catalunya Nord 

OBITUARI

L’escriptor i acadèmic Pere Verda-
guer, nascut a Banyoles el 1929 i 
exiliat i resident a la Catalunya 
Nord des del 1939, va morir ahir a 
Perpinyà amb 87 anys. Era cone-
gut per les seves novel·les de cièn-
cia-ficció i per la seva implicació 
en la preservació i promoció de la 
llengua i la cultura catalanes a la 
zona de la Catalunya Nord. Va fer 
treballs sobre dialectologia i lite-
ratura rossellonesa i va ser funda-
dor del Grup Rossellonès d’Estu-
dis Catalans i de la Universitat Ca-
talana d’Estiu. 

Verdaguer va estudiar a Perpinyà 
i a Montpeller, i més tard va comen-
çar la seva carrera com a professor 
d’institut. Finalment va ingressar a 
la Universitat de Perpinyà, on va 
exercir de professor de llengua i li-
teratura catalanes fins a la seva ju-
bilació, el 1994. Verdaguer va deixar 
empremta i va crear escola entre els 
seus alumnes, que el recorden com 
una persona “receptiva i sempre 
oberta a dialogar sobre qualsevol te-
ma més enllà de la llengua”, com re-
cordava ahir l’Institut d’Estudis Ca-
talans, del qual era membre de la 
Secció Filològica. 

A part de les novel·les de ciència-
ficció –entre les quals El cronomòbil 
(1966) i L’altra ribera (1983)–, tam-
bé va publicar llibres de contes, de 
prosa poètica i de teatre, i va tradu-
ir al francès La plaça del Diamant, 
de Mercè Rodoreda, juntament 
amb l’occità Bernat Lesfargues.  

Va ser guardonat amb diversos 
premis, com ara la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat de Catalunya el 
1983, el premi Carles Rahola d’as-
saig el 1992 i la Medalla d’Honor de 
la vila de Perpinyà el 2016.e
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De Jordi Savall a ‘Timecode’, 
premis Ciutat de Barcelona 

tor, amplitud de mires i un olfacte 
molt suggerent. Per exemple, els 
quatre premiats en l’àmbit de les 
arts escèniques: el duo musical de 
Maria Arnal i Marcel Bagés, que en-
cara no té cap àlbum publicat però 
destaquen per “la dimensió social i 
ètica” de la revitalització del patri-
moni oral; la companyia de teatre 
Agrupación Señor Serrano, amb 
gran requesta internacional però 
menys circuit a casa nostra; l’ener-
gia desbordant de Loscorderos.sc a 
Afasians, categoritzats com a dansa, 
i el reconeixement a un pal de paller 
del circ com Leandro Mendoza.  

L’equilibri entre noms reco-
neguts i descobertes es pot obser-
var amb el premi d’assaig, ciènci-
es socials i humanitats per al fo-
tògraf Joan Fontcuberta (per La 
furia de las imágenes. Notas sobre 
la postfotografía) i el premi d’arts 
visuals per al jove Antoni Hervàs 
amb el projecte El misterio de Ca-
viria exposat a La Capella. O tam-
bé en literatura: s’han destacat 
els treballs de Carles Rebassa en 
català (Eren ells) i de Mariana 
Enriquez en castellà (Las cosas 
que perdimos en el fuego) i també 
un autor veterà com Miquel Des-
clot amb una obra canònica com 
el Cançoner de Petrarca.  

El músic Jordi Savall ha rebut 
el premi a la projecció internaci-
onal pels concerts del projecte El 
somni d’Orfeu; Andreu Missé el 
de periodisme com a director 
d’Alternativas Económicas; Toni 
Massanés el de gastronomia; el 
curt Timecode li val un nou premi 
a Juanjo Giménez en la categoria 
audiovisual, i Alessandro Scarna-
to rep el premi d’història de Bar-
celona per Barcelona supermode-
lo. La complejidad de una trans-
formación social i urbana (1979-
2011). En ciència, els premis són 
per a Carme Rovira Virgili i per a 
Salvador Aznar Benitah pel tre-
ball en què identifica les cèl·lules 
responsables de la metàstasi.  

Un premi tan just com previsi-
ble és el Ciutat de Barcelona d’ar-
quitectura per a la Sala Beckett 
de Flores & Prats, “un cant a l’ofi-
ci exercit amb una cura gairebé 
artesanal”, segons el jurat. El pre-
mi de disseny és per a la bandera 
que s’ha inventat La Casa de Car-
lota per als refugiats, creada amb 
trossos de banderes dels seus pa-
ïsos. El projecte educatiu premi-
at és el Cabal Musical del Taller 
de Músics, que utilitza la música 
com a element integrador de jo-
ves del Besòs, i el guardó de cul-
tura popular se’n va al Guinardó, 
al Pessebre Vivent de la Torre del 
Suro, impulsat pel Taller Escola 
Sant Camil. Els premis s’entrega-
ran el 16 de febrer al Saló de Cent 
de l’Ajuntament.e

01. Maria Arnal 
i Marcel Bagés. 
PERE TORDERA 

02. El director 
de cinema 
Juanjo 
Giménez. 
CRISTINA CALDERER 

03. El músic 
Jordi Savall. 
RUTH MARIGOT 

04. La nova 
Sala Beckett.  
SALA BECKETT

Es guardona la rehabilitació de la Sala Beckett 

RECONEIXEMENTS

Personalitats singulars amb llar-
gues trajectòries inqüestionables i 
projectes col·lectius més joves i in-
novadors. Els premis Ciutat de Bar-
celona 2016 han posat a l’aparador 
diferents cares de la cultura de Bar-
celona. La independència dels res-
pectius jurats, formats per experts 
de vint àmbits, fa que siguin uns 
guardons poc uniformes en les valo-
racions, però, en canvi, denoten un 
coneixement profund de cada sec-
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