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Lacultura ajudaaviure junts

Al Saló de Cent es donaven els
premis Ciutat de Barcelona de
cultura, i en els 19 discursos dels
premiatshihaviaunaparaulaque
es repetia més que cultura i Bar-
celona. Hi apareixia de manera
insistent, constant, dita com en
veu baixa, sense aixecar la veu ni
canviar l’entonació per arrencar
aplaudiments. La paraula que es
repetia era llibertat. La va dirMa-
rina Garcés, premi d’assaig per
Nova il·lustració radical, parlant
de presons que no sónmetàfores,
sinó presons reals que capturen
veus i tanquen idees i cançons. La
va dir Max Besora, premi de
novel·la en llengua catalana, per
un llibreen la tradiciódel cavaller
Kosmas, cervantí i volterià,Aven-
tures i desventures de l’insòlit i ad-
mirable Joan Orpí, conquistador i
fundador de la Nova Catalunya,
rebutjant la censura i l’autocen-
sura i citantJoãoGuimarãesRosa
per reivindicar el paper de la lite-
ratura com a agitadora de con-
vencions. La va insinuar Dolors
Udina, premide traduccióperEls
dimonis de Loudun, parlant de la
inquisició en temps de fanatisme
i caça de bruixes, i concloent, ro-
tunda i seca: “No seria difícil tro-
bar-hi paral·lelismes”.
Queda clar que els premiats no

entenen una cultura sense lliber-

tat, i tampoc no entenen una cul-
tura que no serveixi per “apren-
dre a viure junts”. Les altres pa-
raules que més es van repetir, a
part, esclar, de les protocol·làries,
van ser convivència, coneixement,
educació, comunicació, respecte a
l’altre... Fins i tot al premidecièn-
cies experimentals i tecnologia,
Hugues de Riedmatten parlava
de les seves investigacions per
millorar la xarxa de comunica-

cions, tenint en compte que “en
quàntica les partícules poden es-
tar en llocs diferents alhora”. I
una altra classe de comunicació,
la dels cossos permitjà de la com-
panyia de dansa Mal Pelo. “Quan
a la meva filla li van preguntar a
l’escola ‘De què treballen els teus
pares?’, la nena va respondre: ‘Els
meus pares no treballen, només
ballen’”. Reflexions també sobre
els cossos va ser la referència dels

treballs de JoanMorey, que li van
valer el premi d’arts plàstiques.
Carla Simón, tan premiada pel

seuEstiu 1993, va confessar que el
que més l’havia sorprès del seu
èxit eraelpoderdel cinemacoma
eina comunicativa, la capacitat
que la seva pel·lícula pogués veu-
re’s a voluntat en qualsevol pan-
talla de qualsevol racó del món.
Els periodistes de 5 W, les cinc
vesdoblesdelperiodisme, vanre-

cordar que “davant les nostres
costesmoren cada any 3.000 per-
sones” i van reivindicar un perio-
disme que no parla de víctimes,
sinó de persones, un periodisme
que “ens expliqui les coses queno
volem saber”.
Ingrid Guardiola, del comitè

executiu del Consell de Cultura,
ja va dir quan va començar l’acte
que aquests premis són una altra

cosa,nosónpremisqueafalaguen
l’star system ni la cultura de l’es-
pectacle, ja que creu que aquest
tipus de premis “no fan sinó em-
pobrir-nos”. Per això, els Ciutat
de Barcelona premien l’estudi
Harquitectes, que ha rehabilitat
per al barri de Sants l’edifici de la
Lleialtat, requisat als cooperati-
vistesdesprésde laGuerraCivil. I
el col·lectiu Sindihogar-Sindillar,
de dones de la casa i de la cura. I
ImmaColomer. I els festivalMix-
tur. I les festes de Sant Roc, les
més antigues de Barcelona...
“El temps mata, la poesia ens

salva”, va dir Juan Luis Ramos,
premi de poesia per Con pájaros
que ignoro, de l’exquisida edito-
rial Ultramarinos.!

LLIBERT TEIXIDÓ

L’alcaldessa Ada Colau amb l’equip d’Harquitectes

Els premis Ciutat de
Barcelona prioritzen
els treballs que ajuden
a la convivència i el
respecte als altres
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