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Laciutat oberta

Barcelona, ciutat oberta. Un lema
que, per obvi, s’havia convertit en
un tòpic, torna a prendre sentit. Va
reaparèixer ahir en el lliurament
dels premis Ciutat de Barcelona.
S’hi van tornar a sentir paraules
com mestissatge, diversitat, lliber-
tat d’expressió. Ho va dir el tinent
d’alcalde Collboni: “Volem una
Barcelona ciutat oberta en unmón
que es replega”. Ho van expressar
Sergi Clapell i JosepMaria Batalla,
de La Casa de Carlota, amb el dis-
seny col·lectiu d’una bandera ine-
xistent feta amb esquinçalls de les
banderes dels països dels refugiats.
Ho va reblar Jordi Savall, amb les
seves fotografies a la Jungle de Ca-
lais oals campsderefugiatsdeGrè-
cia,onvaportarlasevamúsicamul-
tiètnica i va proporcionar uns mo-
ments d’alegria a persones que ho
havienperduttotiveienelseufutur
tancat per les reixesqueels engabi-
aven.“Hemoblidat–vadir–quedes
del segle XV fins al 1850 vam trafi-
caramb30milionsd’esclaus, i si to-
tes les persones que tenen alguna
projecció pública fossin conscients
que poden canviar les coses, les co-
sescanviarien”.
Dellibertatd’expressióenvapar-

larCarlesRebassa, premi de les lle-
tres catalanes perEren ells, quan va
dedicar el premi a la poeta Dolors
Miquel, criticant els que “en lloc
d’abolir fronteres, aixequen barre-
res i volen judicialitzar la llibertat
d’expressió”,cosaqui livavaleruna
salva d’aplaudiments i la immobili-
tat incòmoda del regidor Alberto
Fernández Díaz. De mestissatge,
diversitat i abolir fronteres interi-
ors en van parlar els projectes pre-
miats d’Alessandro Scarnatto i la
sevaradiografiadelatransformació
social iurbanadeCiutatVella;Lluís
Cabrera,quanvarecollirelpremial
seu projecte educatiu JustMusical
delTaller deMúsics, oMariaArnal

i Marcel Bagés amb Verbena, que
reuneix músiques de diferents re-
gistres iprocedènciesculturals.
Una de les virtuts dels premis

Ciutat de Barcelona és que donen
visibilitat i reconeixen la feina de
creadorsquenoarribenalbaremde
glamurrequeritpercridar l’atenció
dels mitjans de comunicació i tam-
bé la investigació de la ciència, un
àmbit que se sol reconèixer que ha
d’anarunit a la culturaperòquea la
pràctica pocs passen de l’opinió a
posar-ho en pràctica. El premi a
CarmeRovira iVirgili pels seus tre-
ballsperdescobrirel secretdelsen-
zims i dissenyar nous fàrmacs o el
de Salvador Aznar per identificar
les cèl·lules responsables de la me-
tàstasi i la seva relació amb alguns
greixos de la dieta van merèixer
l’aplaudimentpúblic, i elmateixes-
calf ambquèesva reconèixerenels
Goya el cineasta Juanjo Jiménez i
va tornar a rebre ahir al Saló de
Centpel seucurtmetratge Timeco-

de. Els esforços del Taller Escola
SantCamilpelpessebreviventdela
Torre del Suro, protagonitzat per
nens discapacitats, va rebre el ma-
teixagraïmentque l’obra internaci-

onaldeJordiSavall.
En gastronomia es vapremiar no

la filigranamediàtica que revesteix
deculturaunnegoci,sinóelrespon-
sable de la Fundació Alícia, que va

exposarelconceptedel’èticadelsi-
barita: “Elqueésboésètic”.
Posats a inventar termes, Lean-

droMendozanoesvaquedarenre-
reivareivindicar“lanarrativaacro-
bàtica” dels seus espectacles cir-
censes i els vells valors de la troupe:
“Quan la vida d’un company està a
les tevesmans i la tevaa les seves, la
tevavisiódelmóncanvia”.
També van ser premiats Antoni

Hervás (ArtsVisuals),MarianaEn-
ríquez (literatura en castellà), Mi-
quel Desclot (traducció del Canço-
ner de Petrarca), la dansa de Los-
corderos.sc, el periodisme
alternatiud’AndreuMissé,elsassa-
jos sobre la imatge escrits per Joan
Fontcuberta i el teatre d’Agrupaci-
ón Señor Serrano, que van presen-
tar un divertit audiovisual i van
cloure amb una broma final: “Tea-
treGrec. 300.000eurosdonantFo-
cusalsguiris”.!

LLIBERT TEIXIDÓ

L’alcaldessa Ada Colau parla amb els premiats Salvador Aznar, Carles Rebassa i Jordi Savall

Els premis Ciutat de
Barcelona reivindiquen
l’obertura al món
en temps demurs
i replegament
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Josep Massot

Autors d’avui a l’Off Liceu
Els compositors Ramon Humet,
ClaraPeyaiJoanBagésvaninaugu-
rar ahir el nou cicle Off Liceu amb
què el teatre vol reactivar el foyer.
Van sonarHomenaje aMartha Gra-

ham, la peça electroacústica Meta-
morphe i Oceanes, el particular ho-
menatge de Peya a les dones.
Aquests “diàlegsmusicals” continu-
aranelmarç i l’abril. /Redacció

XAVIER CERVERA


