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Els Premis Nacionals reivindiquen la memòria històrica i la llengua

Pasqual Maragall i Caterina Mieras van lliurar els guardons de la Generalitat en un acte transmès
pel 33

Jordi Capdevila

Els Premis Nacionals de Cultura no van notar gaire el canvi que suposa que, per primera vegada des de la seva
reinstauració, els atorgui un govern diferent. La reivindicació històrica i la feblesa idiomàtica van centrar l'agraïment
dels premiats com en edicions passades.

I en alguns casos potser en van ser més, de reivindicatius. Només cal dir que els aplaudiments més
sentits van ser per als comissaris de l'exposició Les presons de Franco quan van recordar l'execució
dels cinc lluitadors antifranquistes i per als creadors de Vilaweb, el valencià Vicent Partal i la catalana
Assumpció Maresma, quan amb ironia van dedicar el premi al ministre Moratinos. En canvi, la paraula
nacional va ser menys vegades repetida que en anys passats entre els presents.
Va ser la consellera de Cultura, Caterina Mieras, qui va obrir l'acte per deixar molt clar el desig del seu
govern de reforçar la política cultural. "La cultura ha de tenir un paper social des de l'excel·lència",
perquè "la cultura pot transformar la realitat. I Catalunya ha arribat on és perquè té en la cultura un
paper decisiu en la seva realitat històrica". Pasqual Maragall, en el comiat de l'acte, va assegurar que la
cultura és "l'imaginari col·lectiu" i "la llibertat" i va recordar que en el cas de la cultura catalana potser
sempre hem hagut d'estar massa a la defensiva, per això sempre hi ha hagut "fidelitat". I va felicitar els
guanyadors dient que la cultura "són bàsicament els creadors i els pensadors".
Vicent Partal i Assumpció Maresma, creadors del portal d'Internet Vilaweb, van agrair que el premi
hagués recaigut en "una tasca periodística" feta des de la creença "en la llibertat d'expressió, de
pensament i personal", i van brindar les pàgines de la seva web al ministre Moratinos per si podia aclarir
la unitat de l'idioma.
La situació de la llengua catalana va tenir en Lluís Gendrau, director de la revista Enderrok, l'exponent
més sarcàstic: "Donar un premi al foment de l'ús d'una llengua a una revista que parla de música en la
seva llengua vol dir que estem molt fumuts". En qualsevol cas, va deixar molt clar que Enderrok existeix
perquè hi ha música en català i "volem ser la primera revista de música del país". En una línia semblant
es va manifestar Artur Blasco, que va dedicar el guardó al Pirineu i als que sempre hi han viscut, que
amb la seva música i tradició popular "han mantingut viva la seva llengua".
Manel Risques i Ricard Vinyes, comissaris de Les presons de Franco, van dedicar el premi als
represaliats pel franquisme, perquè les presons reflectien "el caràcter criminal del règim de Franco".
Després d'assenyalar la necessitat de disposar d'un memorial democràtic per garantir als ciutadans el
dret al coneixement del passat, van recordar els "cinc antifranquistes afusellats un dia com avui, el 27 de
setembre de 1975. Oferim el guardó a la seva memòria i a la seva esperança". El premi el van rebre ex
aqueo amb els creadors del projecte OVNI.
Sol Picó, Premi Nacional de Dansa, també va ser prou reivindicativa: va demanar més mitjans perquè
els professionals de la dansa puguin viure dignament.
La concessió dels premis es va fer ahir al vespre en un acte al Teatre Nacional de Catalunya, amb una
pausa per a la publicitat perquè es transmetia en directe pel 33. Un acte amenitzat per la cobla Principal
del Llobregat, Tortell Poltrona, la companyia Rovira, Feli i Cia. i Dagoll Dagom.

Els guardonats del 2004

Joan Colom. Fotògraf. Guardonat amb el premi d'Arts Visuals per l'exposició retrospectiva que va
presentar al MNAC. El jurat considera que Colom "ha renovat radicalment el llenguatge fotogràfic
modern, especialment a partir del treball realitzat sobre el Barri Xino de Barcelona".
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Isabel Coixet. Cineasta. Premi de Cinema i Audiovisual per la seva pel·lícula Mi vida sin mí. El film,
produït per El Deseo, va obtenir cinc candidatures als premis Goya i va rebre el guardó al millor guió
adaptat.

Artur Blasco. Promotor. Guardonat amb el premi de Cultura Popular per la "incansable labor de
recuperació, restitució, difusió i dinamització de la cultura popular al llarg de 40 anys", emmarcada en
les trobades d'acordionistes d'Arsèguel i l'obertura del museu de l'acordió al mateix poble del Pirineu,
segons el jurat.

Sol Picó. Coreògrafa. Ha obtingut el premi de Dansa per l'espectacle La dona manca o Barbie
superstar, presentat al Teatre Nacional de Catalunya. El jurat ha valorat també la seva trajectòria
professional i la seva aportació al món de l'espectacle amb els seus darrers treballs.

Foment d'Arts Decoratives (FAD). L'entitat cultural ha rebut el premi de Disseny pel seu treball de cent
anys, del 1903 al 2003, en la promoció i la difusió de l'arquitectura i el disseny a l'Estat espanyol, segons
el jurat. També s'ha valorat l'organització de l'Any del Disseny el 2003, per commemorar el seu
centenari

Enderrok. Revista musical. Premi al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana amb motiu de la celebració
del seu desè aniversari. Segons l'acte del jurat, la publicació "s'ha convertit en un mitjà de referència
d'alta qualitat en el món de la música popular catalana".

Emili Teixidor. Escriptor. Premi de Literatura per la seva novel·la El pa negre, guardonada abans amb
els premis Crexells i Lletra d'Or. Especialitzat en literatura juvenil, ha publicat amb prou èxit les novel·les
Sic transit Gloria Swanson (1979) i Retrat d'un assassí d'ocells (1988).
Alícia de Larrocha. Pianista. Ha rebut el premi de Música pel seu alt nivell d'interpretació musical i la
seva projecció internacional en el conjunt de la seva carrera artística "portant el valor de la música
catalana arreu del món", segons el jurat.

Manel Risques i Ricard Vinyes. Comissaris d'exposicions. Premi ex aequo de Patrimoni Cultural per
l'exposició 'Les presons de Franco', presentada al Museu d'Història de Catalunya, i el projecte 'OVNI',
que ha compilat uns arxius temàtics i ha fet més de 700 documents culturals.

Vilaweb i els seus creadors Vicent Partal i Assumpció Maresma han rebut el premi de Periodisme "pel
caràcter fundacional del seu treball en el camp del periodisme digital, que combina rigor, immediatesa,
anàlisi i diversitat".

Josep Maria Pou. Actor. Premi de Teatre per les seves interpretacions a Celobert al Teatre Romea de
Barcelona i Bartleby, l'escrivent al Teatre de Salt (Girona), al llarg de la temporada 2003.
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Manel Risques i Ricard Vinyes van recollir el premi de mans de
Pasqual Maragall i Caterina Mieras / Xavier Carrión
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