
El català a Disney+,
la lluita continua

L’APUNT films estan doblats al català. Per això sorprèn que la
seva nova plataforma de continguts Disney+ no inclo-
gui la versió en la nostra llengua. Com que ningú rega-
la res als més fràgils, Plataforma per la Llengua ha ini-
ciat a través del portal Canvia.cat una crida a enviar
milers de peticions i recollir signatures per reclamar la
incorporació del català a Disney+. La lluita continua.Bernat Salvà

Ni en les millors èpoques el català ha superat el 5% de
la quota de mercat del cinema. Els intents del govern
català d’imposar quotes han fet posar el crit al cel a
certs sectors que han callat quan la política bel·lige-
rant del PP contra el català va culminar, fa un any, amb
una caiguda de la quota al 2%. Disney era dels que
més bona voluntat havien mostrat, i molts dels seus
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Víctor Amela a les

ruïnes de Corbera

d’Ebre, i amb els

veterans Andreu

Canet i Pere Torrents

■ XAVI JURIO / JOAN

CODINA / A. CANET

Els premis de la 54a edició
dels Serra d’Or s’haurien
d’haver lliurat demà, dia 2
d’abril, al llarg de la ceri-
mònia habitual amb tots
els guardonats recollint
–davant els mitjans de co-
municació i els convidats–
la serreta d’or de solapa,
que substitueix simbòlica-
ment la dotació. Atès el
moment d’aïllament pre-
ventiu que vivim, la direc-
ció de la revista va decidir
suspendre l’acte. Un cop
s’haurà recuperat la nor-
malitat, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat es-
tudiarà com i quan es lliu-
raran els guardons.

Això no fa enrere les
tries fetes pels respectius
jurats de les obres més
destacades publicades el
2019, i sense que s’hagin
presentat a concurs.

L’obra Fugir era el més
bell que teníem (Club Edi-
tor), de Marta Marín-Dò-
mine, ha estat guardona-
da amb el Premi Crítica
Serra d’Or de novel·la; Ic-
tiosaure (Edicions 62), de
Dolors Miquel, ha rebut el
Premi Crítica Serra d’Or
de poesia; Víctor Garcia
Tur, amb El país dels cecs

(Proa), el Premi Crítica
Serra d’Or de narrativa;
Àlex Susanna rebrà el Pre-
mi Crítica Serra d’Or de
dietari per Paisatge amb
figures (Proa), i Arnau Ba-
rios, el Premi Crítica Serra
d’Or de traducció per Eu-
geni Oneguin, d’Alek-
sandr Puixkin (Club Edi-
tor). Aquests han estat els
premiats en l’apartat de li-
teratura i assaig.

Pel que fa a l’apartat de
recerca, David Ballester i
Manuel Vicente han gua-
nyat el Premi Crítica Ser-
ra d’Or de Recerca (Huma-
nitats) per l’obra Corre,
democràcia, corre. Mani-
festacions i repressió poli-
cial a la Catalunya de la
Transició (1975-1980)
(Editorial Base). 150 anys
de taules periòdiques a la
Universitat de Barcelona
(UB), de Santiago Álvarez
i Claudi Mans, ha obtingut
el Premi Crítica Serra d’Or
de recerca (altres cièn-
cies). I Language attitu-
des, national identity and
migration in Catalonia:
“What the women hav to
say”, de Mandie Iveson, ha
rebut el Premi Crítica Ser-
ra d’Or de catalanística.

Dins l’apartat de teatre,
l’obra Dinamarca, de Jo-
sep Lluís i Rodolf Sirera,

s’ha endut el Premi Crítica
Serra d’Or de teatre al text
de teatre català donat a co-
nèixer per l’estrena o l’edi-
ció, per “la visió crítica,
crua i documentada amb
què culmina la trilogia Eu-
ropa en guerra, dedicada
a les silenciades complici-
tats de la població ocupa-
da amb els horrors nazis, i
que tanca la fèrtil produc-
ció de tema històric dels
dramaturgs valencians a

causa del sobtat traspàs
del primer”; Stabat Ma-
ter, dirigida per Magda
Puyo, rebrà el Premi Críti-
ca Serra d’Or de teatre a
l’espectacle teatral, per “la
dificultat d’adaptar el
complex món dramatúr-
gic d’Antonio Tarantino,
resolt amb mestratge per
la direcció de Magda Puyo i
la brillant interpretació en

solitari de Montse Este-
ve”; i el Premi Crítica Ser-
ra d’Or de teatre a l’aporta-
ció més interessant ha
anat a parar a la company-
ia La Calòrica per “mante-
nir-se fidel durant deu
anys a una personalitat
pròpia amb el permanent
acompanyament de l’au-
toria singular de Joan Ya-
go; la feliç recuperació de
Feísima enfermedad y
muy triste muerte de la
reina Isabel I –el seu pri-
mer espectacle– certifica
una trajectòria artística
tan allunyada de les mo-
des del moment com
aplaudida i reconeguda
per la crítica i el públic”.

Finalment, en l’apartat
de literatura infantil i ju-
venil, el Premi Crítica Ser-
ra d’Or infantil és per a
l’obra Plous o fas Sol?
(Akiara Books), amb text
de Mireia Vidal i il·lustra-
ció d’Anna Font; el Premi
Crítica Serra d’Or juvenil
creació a la trilogia La
llum d’Artús (Barcanova),
de Raimon Portell; men-
tre que el Premi Crítica
Serra d’Or juvenil conei-
xements, és per a Jo i el
món: una història info-
gràfica (Zahorí Books), de
Mireia Trius i Joana Ca-
sals. ■

La 54a edició dels premis Serra d’Or es concedeixen,
tot i haver d’anul·lar el tradicional acte de lliurament

Serretes virtuals

L. Llort
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Marta Marín-Dòmine, Àlex Susanna i Dolors Miquel són tres dels premiats ■ SERRA D’OR / JOSEP LOSADA / JUDT FERNÁNDEZ

El premi de
narrativa és
per a Víctor
Garcia Tur i el
de traducció, per
a Arnau Barios
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