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Des de la màgia fins a les festes de Gràcia,
els premis Nacionals honoren la creativitat

Laculturamés
compromesa

FEDE CEDÓ
Badalona

E l teatre Zorrilla de Ba-
dalona, un dels símbols
culturals de la quarta
ciutat més poblada de

Catalunya, va ser ahir a la nit l’es-
cenari escollit pel ple del Consell
Nacional de Cultura de les Arts
(Conca) per retre homenatge a la
cultura catalana a través de les
deu personalitats que van ser
guardonades amb els premis Na-
cionals de Cultura 2018. Badalo-
na, ciutat on Pompeu Fabra va
viure entre el 1912 i el 1939, va
plantar una nova llavor de les
arts catalanes.
Des d’un escenari que trans-

metia una sensació d’una gran
profunditat, en què semblava
que els actuants sortien del típic
Pont del Petroli deBadalona, que
s’endinsa en el Mediterrani, dos
actors, pare i filla, Lluís i Marta
Marco, van exercir demestres de
cerimònies.
Va tancar l’acte el president de

la Generalitat, Joaquim Torra,
que va elevar un record especial
al president Puigdemont: “Avui

hauria de ser un altre el que lliu-
rés aquests premis”.
El primer reconeixement va

ser per a l’actor Albert Vidal, un
investigador de la imatge, que va
vaticinar un nou renaixement
“ple de saviesa i coneixement”
propiciat per la defensa davant
“els que ens volen dividir”.
També es van mostrar reivin-

dicatius els membres del Centre
de Titelles de Lleida, orgullosos
per “l’energia, l’orgull i l’empen-
ta” d’un equip que col·loca el
teatre de marionetes “on cor-
respon”.
L’artista conceptual Fina Mi-

ralles, pionera de les accions ar-
tístiques en plena naturalesa, va
confessar la revelació d’una veu
que la cridava i que li demanava
que sembrés “la llavor de l’eter-
nitat que portes dins”.
Emergia en paral·lel la figura

del mestre Pau Casals, la funda-
ció del qual rebia el quart guardó
de la nit i reivindicava els valors
de l’il·lustre català: “Música, fei-
na, humilitat, pau, democràcia i
amor per la terra”.
L’únic absent de la nit, el prolí-

fic autor Valentí Puig, va cedir la

seva veu a l’escriptor Àlex Su-
sanna, que va rebre el guardó en
nom seu i va recordar que per al
dramaturg el 2017 ha estat “un
any especialment fèrtil”.
A continuació, premi per a la

Fundació de la Festa Major de

Gràcia que la presidenta, Carla
Carbonell, va difondre cap als
veïns del barri, pràcticament
a punt de començar una altra
festa.
Un altre premi a la trajectòria

professional va ser per al direc-
tor escènic, gestor teatral i peda-
gog Josep Anton Codina, que va
glossar la seva carrera en segons,
i va dir que s’ha limitat a “mirar
de transmetre el que porto a dins
al meu poble”.
El poeta Jordi Pàmies sumava

el vuitè premi, i va lamentar la si-
tuació actual, que va definir
d’“ambigua i en penombra”, que

provoca “no saber si els nostres
somnis es faran realitat”.
El penúltim guardó el va rebre

EvaPiquer, editora i directora de
la revista digital de cultura, Ca-
torze.cat.
El president de la Generalitat

va tancar l’acte amb el guardó al
mag Hausson, Jesús Julve, que
va posar la nota d’humor a la ce-
rimònia quan de la seva boca en
va sortir una llarga serpentina de
paper, ja que va reconèixer: “No
em surten les paraules”. El tam-
bé cofundador de l’Espai Brossa
va reivindicar que “lamàgia tam-
bé és cultura”.!

ÀLEX RECOLONS / ACN

Els guardonats, amb els membres del Conca i les autoritats, ahir en el teatre Zorrilla de Badalona

FinaMiralles,
artista conceptual,
amb el seu art ha
volgut dispersar “la
llavor de l’eternitat”
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