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Una voluntat de ser

Sovint, sota la mateixa denominació de
nacionalisme, s’acostumen a barrejar elements històrics massa
diversos i, fins i tot, contradictoris. Perquè resulta que hi ha
nacionalismes que en moltes ocasions s’han expressat a còpia de
canonades mentre que altres ho han fet amb concursos de poesia.
Sembla clar, doncs, que no els podem identificar ni situar en un
mateix context. El catalanisme seria històricament inintel·ligible
sense la Renaixença i, més en concret, sense la recuperació l’any
1859 dels Jocs Florals, gràcies a la iniciativa d’Antoni de Bofarull
i de Víctor Balaguer, entre d’altres. Aquell mateix any, el dia 27
d’octubre, el Govern espanyol declarava la guerra al Marroc. No
es tracta ara de forçar paral·lelismes, naturalment, però sí d’anar
recordant que la virulenta actitud revisionista cap al catalanisme
que s’ha dut a terme en els darrers anys, a banda de ser injusta,
distorsiona profundament la realitat històrica.
La represa dels Jocs Florals del 1859
constituïa probablement una idealització en clau romàntica dels
orígens medievals del certamen, instituït pel rei Joan I l’any 1393.
Se celebraven des del 1323 a Tolosa de Llenguadoc, i constituïen
una mostra indiscutible de refinament cultural en l’Europa
d’aquella època. Aquell enorme salt de quatre-cents seixanta-sis
anys, entre la Catalunya medieval de Joan I i el país que en aquell
moment estava en plena Revolució Industrial, tenia una dimensió
que anava molt més enllà de la literatura: era, sens dubte, un acte
d’afirmació patriòtica, tot i que, òbviament, es produïa en un
context històric que té poc a veure amb l’actual. Si se’ns permet el
flagrant anacronisme, aquells van ser els avantpassats remots dels
actuals Premis Nacionals de Cultura.
I aquí ensopeguem amb un altre salt, en aquest
cas de setanta-tres anys: els que van del 1859 fins al 1932, a l’inici
de la Catalunya republicana. En unes circumstàncies radicalment
diferents, però en un país que encara s’identificava amb el seu passat,
el reconeixement institucional a les arts va donar lloc al precedent
—ara sí, directe— dels actuals Premis Nacionals de Cultura. Tot
allò va quedar escapçat dramàticament el 1938, gairebé al final de la
Guerra Civil. El següent salt seria de quaranta-quatre anys. El 1982,
el Govern de la Generalitat va donar forma institucional als premis.

Des d’una perspectiva institucional, tots
aquests salts històrics representen alhora un recordatori inquietant
i un motiu d’esperança: el país, malgrat tot, se n’ha sortit. Convé
que celebrem aquest triomf col·lectiu, però també cal que ens fixem
en el seu revers, representat per aquests dramàtics períodes de
silenci generats per l’emmudiment del nostre poble i del seu signe
d’identitat més indiscutible: la llengua catalana. L’accidentada
història dels Premis Nacionals de Cultura i, molt especialment, la
violència amb què van quedar interromputs l’any 1938, reflecteix
una voluntat de ser que, finalment, ha triomfat, com es veu amb
claredat en aquest llibre. Tots, sense excepcions, ens en podem
sentir ben orgullosos.
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat
de Catalunya

La construcció
d’una cultura nacional

La història dels Premis Nacionals
de Cultura il·lustra quina ha estat la història de Catalunya:
entrebancs, iniciatives estroncades per la voluntat unitarista de
l’Estat espanyol, però sobretot una convicció nacional que ha
sabut esquivar totes les agressions i una cultura catalana que
ha vençut la batalla de la història quan tot ho tenia en contra.
La cultura ha estat una de les principals
armes que ha tingut Catalunya per fer front a les adversitats.
Václav Havel es va preguntar en una ocasió si la paraula humana
era tan perillosa per poder canviar el món i influir en la història.
Ho ha estat. La paraula i la cultura a la qual aquesta paraula
ha donat veu, ha estat prou poderosa per contrarestar els
grans dèficits que ha patit Catalunya: la manca de democràcia
i l’absència d’un Estat favorable al poble català. La cultura ha
estat capaç de generar prou riquesa simbòlica, moral i material
perquè la nació dels catalans pogués sobreposar-se a les dificultats
i arribar fins als nostres dies amb prou força per encarar amb
màxima ambició els formidables reptes als quals avui ens
enfrontem.
Aquest llibre s’inicia amb el naixement dels
Premis Nacionals de Cultura ara fa vuitanta anys. Uns premis que
només han pogut lliurar-se en trenta-nou edicions, incloent-hi la
del 2011, pels entrebancs que ha patit el país. Ara bé, cadascun
d’aquests lliuraments ha estat un pas més en la construcció
cultural nacional. Una construcció cultural nacional en la qual la
societat civil, en molts moments d’aquests últims vuitanta anys,
ha estat fonamental i ha hagut d’agafar les regnes del país per
superar els atzucacs de la història. L’Ateneu Barcelonès, l’epicentre
d’on han sorgit una bona part de les iniciatives culturals i
ciutadanes dels últims cent anys va ser, també en aquesta ocasió,
el nucli en el qual van néixer els Premis Nacionals de Cultura,
l’any 1928, amb el nom de Premi Joan Crexells. No fou fins uns
quants anys després, el 1932, quan l’empenta i la il·lusió dels
homes i les dones de la República van donar forma institucional a
la llavor sembrada a l’Ateneu Barcelonès. Els que avui coneixem
com a Premis Nacionals van néixer per la ferma voluntat d’aquells
homes i dones, i del president Francesc Macià, de donar a la

nació catalana «l’absoluta plenitud espiritual». Volien estimular
de forma oficial, des del petit fragment d’Estat català que tenien
aleshores, la producció literària i musical del país. De la cultura,
va dir Ventura Gassol l’any 1933, en depenia que «en arribar al
moment de la consagració de les nostres llibertats, Catalunya fos
allò que és i vol ser i no allò que volguessin que fos». Tanmateix,
la Guerra Civil i el franquisme van frustrar aquells anhels i no
fou fins quaranta-quatre anys després, l’any 1982, que es van
recuperar els Premis Nacionals, que el 1995 van adoptar la
denominació i l’organització actuals.
Avui podem estar ben orgullosos del camí
recorregut en el marc d’una història política permanentment
contrària als nostres interessos. Mai el nostre país no havia tingut
un nivell tan elevat i destacat de creadors en tots els àmbits. I no
podem deixar de preguntar-nos què seria de Catalunya sense els
treballadors incansables de la literatura, de la poesia, del cinema,
de la dansa, de l’arquitectura, de les arts visuals, del circ, del
còmic, de la cultura popular, de la dansa, del teatre, del disseny,
del pensament científic... Catalunya és una nació perquè té una
cultura, i la cultura existeix quan s’alimenta de la seva matèria
primera que és la creativitat. Amb els Premis Nacionals, des del
1932, i malgrat les pauses que ens han imposat greus contratemps
històrics, hem honorat la creativitat amb el màxim reconeixement
institucional. Els Premis Nacionals, aquest llibre n’és una bona
prova, han distingit persones i entitats que ens han enriquit
com a col·lectivitat, que han fet una contribució destacada a
l’enfortiment del capital cultural de Catalunya i que han construït
una mirada pròpia sobre el món. Persones creatives d’ara i
d’abans que han enriquit el nervi de la nació catalana, la cultura.
Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Uns premis al talent
i a la creativitat

El Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts va ser creat per vetllar per la cultura del país, per la seva
creativitat, per la seva qualitat, per la seva projecció, no només
entre nosaltres sinó també arreu del món. Aquesta noble tasca
la veiem culminada, sens dubte, amb la concessió dels Premis
Nacionals de Cultura que la Llei 6/2008, de 13 de maig, atribuïa
per primera vegada a un organisme independent com el CoNCA,
per tal de garantir al màxim la seva qualitat i transparència.
Els Premis Nacionals de Cultura són el
màxim reflex de l’agraïment d’un país que reconeix els millors
entre els seus. L’any 2009, el Plenari del CoNCA, sota la
presidència de Xavier Bru de Sala, va decidir nomenar un jurat
independent, solvent en les diverses disciplines premiades, format
per vint-i-quatre experts, que han elevat a aquest organisme una
proposta de decisió en la concessió dels premis de les edicions dels
anys 2009, 2010 i 2011, que actualment es distribueixen en setze
categories.
Després d’uns anys en què l’acte de
lliurament dels premis es duia a terme des d’equipaments del
territori, acompanyat d’un espectacle i retransmès íntegrament
per Televisió de Catalunya —en les edicions del 2010 i del 2011—,
i ja sota la presidència de Francesc Guardans, el CoNCA va
tornar el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura al Palau de
la Generalitat, on s’havia celebrat en els temps de la República.
Els premis hi van guanyar en solemnitat i valor simbòlic com a
acte d’agraïment del país als creadors catalans i agents culturals
que havien destacat en la seva feina i trajectòria. Paral·lelament,
un conveni impulsat pel CoNCA amb Televisió de Catalunya va
generar una difusió dels premis en horari privilegiat i l’elaboració
de capítols breus, dedicats a cadascun dels premiats, de manera
que amb aquest nou format es va guanyar més audiència.
Els canvis introduïts aquests anys han
donat centralitat als Premis Nacionals de Cultura, i s’han
diferenciat clarament de la resta de reconeixements i distincions
que atorga la Generalitat de Catalunya. S’hi han premiat les
idees, la creativitat, l’enginy, la sensibilitat, el talent, l’esforç i el

saber de tots els sectors creatius en diverses categories de premis:
arquitectura i espai públic, arts visuals, audiovisual, cinema,
circ, còmic, cultura popular, dansa, disseny, literatura, música,
patrimoni cultural, pensament i cultura científica, projecció social
de la llengua catalana, teatre i trajectòria professional i artística.
Els Premis Nacionals de Cultura formen
part de la història de la cultura en majúscules del país. Els
premiats, amb la seva feina, enalteixen la nostra cultura, reforcen
la nostra identitat, i reflecteixen la riquesa de Catalunya. Aquests
premis s’atorguen per tot això, per ajudar-nos a ser conscients del
nostre propi valor, de la continuïtat històrica, de les dificultats a
vèncer i de l’esforç que cal fer per ocupar el lloc que ens pertoca.
Després de trenta-nou edicions, ja formen part de la memòria i la
consciència del nostre poble. Els reconeixements que s’atorguen a
la cultura i a la creació s’han de veure, doncs, com un moment de
joia, que confirma la nostra voluntat de ser.
El llibre que avui tenim a les mans és fruit
de la voluntat de mostrar aquesta continuïtat en el temps, aquest
bagatge cultural a través dels seus creadors més rellevants, amb la
història d’aquests premis que va instituir la Generalitat republicana
el 1932 i que, després del gran buit creat pel final de la Guerra
Civil i la dictadura, van ser represos el 1982 per la Generalitat de
Catalunya amb l’arribada de la democràcia i l’autogovern.
És una responsabilitat de les administracions
públiques donar-hi el suport suficient, perquè, amb la voluntat de
tots els agents implicats, tant públics com privats, s’aconsegueixi
que el teixit cultural sigui sostenible i que Catalunya mantingui el
seu potencial creatiu, social, simbòlic i econòmic, que tants bons
resultats ha donat al llarg del temps, a pesar de les vicissituds
històriques i els contratemps.
Pilar Parcerisas i Colomer
Vicepresidenta primera
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Premis Nacionals de Cultura 1932-2011
Rosa Serra i Majem

Una sensibilitat nova

Aquest llibre és una curiositat perquè
travessa vuitanta anys de feina cultural pública. La memòria
històrica no sempre es consigna i és el primer cop que els Premis
Nacionals de Cultura queden explicats des del seu naixement
i potser no serà el darrer. A partir d’ara, tenim una eina base
per millorar, completar, corregir i aconseguir que, finalment, la
memòria pugui ser ben precisa.
Quan una feina documental comprèn un
període llarg de temps, és quan m’agrada més. El pas del temps
té ingredients tan meravellosos i màgics com la vida mateixa.
He vist com la bondat de la República
s’instal·lava al cor dels polítics i dels ciutadans, i he pogut sentir
un esperit català d’una profunditat que no desconeixia però que
té la capacitat d’emocionar de cap a peus i també de donar força.
He vist com la democràcia al principi
era un brot tan tendre que tots ens pensàvem que teníem dret a
ficar-hi cullerada. I m’he adonat que això era preciós. A vegades
passen anys abans que una actuació política que es fa amb
l’eufòria i la força de la llibertat es pugui redreçar.
I dic una frase de Salman Rushdie:
ara tenim la sensació que no podem fer gran cosa per canviar
les coses. He vist que l’època actual, tot i que està mancada
d’algunes forces que les anteriors tenien, té una sensibilitat nova
que ens servirà per aconseguir tot el que vulguem.
Si aquest llibre servís, en essència, per
sentir tan sols un alè d’aquest impuls i d’aquesta sensibilitat,
quina satisfacció. Gràcies.
Rosa Serra i Majem
Periodista i escriptora
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Escola Municipal Montessori, Barcelona.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Cursa d’atletisme a l’estadi de Montjuïc,
Barcelona, c. 1929-1933.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Grup d’assistents a la lectura d’un llibre de Lluís Aymamí
sobre la República, a l’Ateneu Barcelonès, Barcelona, 1931.
© Josep Domínguez | AFB

Recepció institucional als membres participants de la reunió
preparatòria del iv Congrés Internacional d’Arquitectura
Moderna (ciam), Barcelona, 1932. A l’esquerra, els arquitectes
Josep-Lluís Sert i Le Corbusier (amb ulleres); al centre, el
president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià i, a la
dreta, en segona posició, Ventura Gassol, conseller de Cultura.

Vermut d’homenatge a Mary Cortés pels seus
èxits en l’obra de teatre L’Hostal de la Glòria,
Barcelona, el 9 de febrer del 1936.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

© Sagarra i Torrents. Fons GATCPAC Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona.

La Rondalla del caçador representada pels alumnes
de la Residència Internacional d’Estudiants de
Pedralbes amb motiu de la Festa d’Art, al Teatre
Grec, el 25 de juny del 1935, Barcelona.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Cursa infantil d’automòbils,
Barcelona, el 27 de gener del 1935.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Ofrena floral del president de la
Generalitat de Catalunya Lluís Companys
davant la tomba de Francesc Macià al
cementiri de Montjuïc, amb motiu del
6è aniversari de la proclamació de la
República, el 14 d’abril del 1937. A la
seva esquerra, el president del Parlament
de Catalunya, Jaume Serra i Hunter i
l’alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer.

El president de la Generalitat de Catalunya Lluís
Companys en el míting d’homenatge a l’URSS,
organitzat pel Comitè Català per Komsomol al
Gran Price, Barcelona, el 7 de febrer del 1937.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Cartell fotomuntatge Aixafem el feixisme,
de Pere Català Pic, editat pel Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937.

L’autogir creat per l’enginyer Juan de la Cierva i
pilotat per l’aviador Antonio Guitián aterra a la plaça
de Catalunya, Barcelona, el 27 de gener del 1935.

© Biblioteca de Catalunya. Barcelona

© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Cases de segona residència al Garraf, dels arquitectes
Josep-Lluís Sert i Josep Torres Clavé, 1935.

Inauguració d’una exposició de
vestits, organitzada per la secció
de professors de tall i confecció del
Sindicat Únic de Professions Liberals,
al seu local del passeig de Gràcia, 61,
Barcelona, el 10 de gener del 1937.

© Margaret Michaelis | AFB

© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Efectes d’un bombardeig aeri a la Gran Via,
cantonada Balmes, Barcelona, març del 1938.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Desfilada de l’Exèrcit Popular al seu pas per la plaça
de Catalunya, Barcelona, el 28 de febrer del 1937.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Uns soldats reparteixen pa a les guarderies
infantils durant la Guerra Civil, Barcelona.
© Autor desconegut | AFB

Cartell de Lorenzo Goñi amb el lema: Més homes,
més armes, més municions per al front, c. 1936.

Desfilada de l’Exèrcit Popular pel passeig
de Gràcia, Barcelona, el 28 de febrer del 1937.

© Biblioteca de Catalunya, Barcelona

© Carlos Pérez de Rozas | AFB

1932-1938

Abans de començar
La llavor dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya la va plantar l’Ateneu Barcelonès, sense cap mena de dubte, l’any
1928 amb el seu Premi Joan Crexells de novel·la. De fet, aquest premi
és la llavor dels premis literaris de Catalunya tal com avui els entenem.
La mort prematura del jove filòsof Crexells, membre de la Penya Gran,
el 13 de desembre del 1926, nit de Santa Llúcia, va fer que els seus
companys de penya prenguessin la iniciativa de crear un premi amb el
seu nom. La famosa Penya Gran, també anomenada Penya del doctor
Borralleras, comptava amb membres com Prudenci Bertrana, Pompeu
Fabra, Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, entre d’altres. Joaquim Borralleras, president entusiasta de la penya, es passejava per l’Ateneu amb
la seva llibreta i la seva estilogràfica disposat a prendre nota i passar
a l’acció. El doctor Borralleras no ho sabia, però tant la Generalitat
republicana com l’Ateneu no tindrien cap més remei que comptar amb
ell i recompensar-lo per tanta feina ben feta.
Aquells anys no van ser fàcils. Els diners destinats al premi es recollien
entre els mateixos membres de les penyes i els seus coneguts i amics,
igual que els destinats al manteniment de les instal·lacions, perquè Primo
de Rivera havia suprimit la Mancomunitat i la subvenció de 12.000 pes
setes anuals que rebia l’Ateneu. L’Ateneu havia deixat de rebre subvenció pública, però la seva activitat no havia minvat. L’any 1932, amb
un incipient govern català republicà, presidit per Francesc Macià, i un
esperit nacional eufòric, a l’Ateneu passaven, s’hi gestaven i s’hi escrivien
una gran part de les manifestacions culturals catalanes. Ja ho diu Daniel
Venteo al seu article «L’Ateneu com a impulsor de la vida literària», dins
L’Ateneu i Barcelona. 1 segle i 1/2 d’acció cultural coordinat per Jordi
Casassas: «Seria difícil referir-se a una iniciativa cultural sorgida al llarg
de les primeres quatre dècades del segle passat que no tingui relació
directa o indirecta amb l’Ateneu Barcelonès i els seus membres».
Si tirem una mica enrere, però, entendrem millor com la cultura catalana sobrevivia sense subvencions sota la dictadura de Primo de Rivera.
Durant el seu mandat, des del 1923 i fins al 1930, la va considerar un
mal menor i no es va preocupar en excés de prohibir les seves manifestacions culturals. En paraules de Josep Maria Cadena, el dictador deixava que ens ocupéssim de la nostra cultura i d’aquesta manera no ens
ocupàvem de coses més perilloses. Així doncs, en aquella època estaven
de moda les vetllades literàries i musicals de tota mena i amb qualsevol
pretext: podien ser dedicades a la Mare de Déu de Montserrat o a la Immaculada, podien ser costejades per les associacions més diverses, en benefici d’un hospital o per recaptar fons per lluitar contra alguna malaltia
del moment, com la tos ferina. Per assistir a les vetllades calia pagar una
entrada que donava dret a sopar, escoltar música en directe i assistir a
les lectures de textos i poemes inèdits. Els diaris i les revistes se’n feien
ressò i tenien prou cura d’enumerar els assistents il·lustres. Això per citar
els esdeveniments literaris, perquè ja existien alguns premis, per exemple
els premis a l’Amor i a la Virtut. Amb aquests precedents comprendrem
de seguida que els primers premis oficials fossin precisament els literaris
i els musicals i que, després, arribessin els altres. Però la crisi política va
arribar abans, la qual va desprestigiar la figura del rei Alfons xiii, que va
marxar amb la consciència clara que el poble no l’estimava. Aquests fets
van aplanar el camí per al triomf de la República, moment i temps de
lluentor de la cultura catalana, on precisament comença aquesta història, la història dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat.
35 1932-1938

1932, cinc anys de Crexells, la nova Generalitat i els primers premis
Diuen que les dictadures no són bones per a la novel·la perquè són
temps difícils per parlar clar i, en canvi, són bons temps per a la poe
sia i la pintura, arts que tenen molt més fàcil la metàfora. El primer
premi Crexells, l’any 1928, es va declarar desert. El segon any va ser
Joan Puig i Ferreter qui el va guanyar amb El cercle màgic, on creava
la família fictícia que ell mai no va tenir. El 1930 el guanyador va
ser Miquel Llor per Laura a la ciutat dels Sants, un retrat de la seva
àvia. En una entrevista de Mercè Rodoreda a l’autor, publicada a El
Considerat, setmanari d’informació general, Miquel Llor diu: «a les
noies de la ciutat se’ls prohibeix la lectura del meu llibre... i és que en
el fons, encara que s’hagi modernitzat, encara que tingui electricitat i
altres novetats d’aquestes, continua sent la ciutat que va ser en temps
de la meva àvia. Una ciutat de falsos sants, embolcallada de boira».
El 1931 Prudenci Bertrana guanya el Crexells amb L’hereu. I va ser
precisament Bertrana qui, una tarda de març, al restaurant del parc
de la Ciutadella, tot aprofitant que li feien un homenatge per aquest
premi on hi havia tota la premsa, va deixar anar el nom que duria el
segon premi nacional de cultura de la Generalitat de Catalunya: el
Premi Ignasi Iglésias de teatre. Bertrana va ser contundent: «Ens cal
un premi de Teatre i la humanitat i la categoria d’Iglésias no tenen
igual». La iniciativa va ser acollida de seguida pels estaments oficials.
Aquell mateix any, l’Ignasi Iglésias ja va ser una realitat.
I amb això arribem als primers premis nacionals, tot i que fins molts
anys després no serien pas anomenats així. Durant aquesta fase de
la història eren els Premis Literaris i Musicals. El 1932 es proclama
la República i el nou govern de la Generalitat decideix fer públic i
oficial el Premi Joan Crexells de novel·la i també crear els de teatre i
poesia. Es posava en marxa un engranatge que hauria de passar les
vicissituds mateixes de la vida... Perquè si ho mirem així, els Premis
Nacionals de Cultura ja són uns senyors de quasi vuitanta anys, tot
i que a causa de la història mateixa hagin passat llargs períodes en
hibernació.
El 1932 la Generalitat va treballar de valent. Convençuda que havia
d’apadrinar, potenciar i promocionar els premis va posar fil a l’agulla. En pocs mesos va nomenar juntes, va establir bases, sistemes,
convocatòries, vetllades i «fraternals banquets» per celebrar-ho i,
així, van néixer els primers premis oficials. En vindrien molts més. De
moment, la premsa va anomenar-los Premis Literaris i Premis Musicals de la Generalitat. La Ponència de Premis va crear el Premi Ignasi
Iglésias i, molt encertadament, de seguida va ampliar les opcions
al premi i va acceptar, a més de les obres teatrals estrenades el darrer any, les inèdites que fossin enviades al Consell de Cultura de la
Generalitat però, això sí, «a fi de facilitar la labor del jurat, les obres
havien d’estar mecanografiades». Després veurem que, tot i haver fet
aquesta modificació de les bases, el primer premi Iglésias va causar
una forta polèmica i més encara quan va recaure en el mateix autor
que havia guanyat el Crexells.

«Somniem esperit en les obres, ànima en els
intèrprets, intel·ligència en els públics, dignitat
en cada detall. El fet de dispensar-se per primer
cop a Catalunya protecció al teatre fa que
somniem amb una companyia oficial catalana».
María Luz Morales, 1934
«Riquesa material i plenitud espiritual»
Dijous, 7 d’abril del 1932, els mitjans del país rebien una nota de la
Generalitat que explicava les seves intencions respecte a l’obra del
Consell de Cultura i on figurava una proposta per a la creació de premis literaris i musicals i per a l’organització del teatre i de l’ensenyança musical a Catalunya. El text de la Generalitat signat per Francesc
Macià, el primer president de la Generalitat moderna, on s’anunciava
que feia públics i oficials els premis literaris, és preciós i molt revelador
de la consciència política del moment, de l’eufòria i de l’esperit de la
cultura catalana. Els posicionaments polítics de la República desprenien un nivell envejable:
«L’esperit que dicta aquesta proposta és el de dotar Catalunya de tota
classe d’instruments perquè al costat de la riquesa material que volem
assolir per a la nova vida de Catalunya, puguem trobar una absoluta
plenitud espiritual. La nostra producció literària i musical no compta
a Catalunya amb cap classe d’estímul oficial, però la Generalitat, en
donar-los oficialitat, no aspira a cenyir-los dins d’un funcionament
burocràtic sinó a elevar a consagració oficial la iniciativa popular i
aportar a la Generalitat la viva col·laboració dels elements que han
creat i cuidat els premis». De manera que la seva tasca va ser recollir
el que hi havia, aprofitar els esforços i sentiments populars i, finalment, aglutinar-ho tot a l’entorn de la Generalitat per tal de convidar-hi aquelles persones i institucions que havien creat i impulsat els
primers premis.

Només cal veure els components de la primera Comissió Gestora
per adonar-nos de la importància que la Generalitat republicana va
donar als premis de cultura: Pompeu Fabra, president; Tomàs Roig
i Llop, secretari; Ramon Vilaró, tresorer; Francesc Curet, Joaquim
Biosca, Jaume Marill i Octavi Saltor, membres adjunts.

La nota ja incloïa el tercer nom, anunciava el Premi Joaquim Folguera de poesia, que poc temps després apareixia al bogc (Butlletí
Oficial de la Generalitat de Catalunya, que encara no s’anomenava
Diari) i a bastament als diaris. Però la nota enviada als mitjans culminava així: «Al costat del nom d’Ignasi Iglésias que va poder retornar
al poble tot el que ell havia rebut, veiem els dos noms de joventut de
Crexells i Folguera. Que el seu nom situat com a exemple i guia sigui
per a les nostres lletres la continuïtat de l’obra que ells no van poder
acabar i que, això no obstant, constitueix una de les més renovadores
manifestacions de la perennitat de la cultura catalana». El 22 d’abril
els diaris ja es feien ressò de la voluntat de la Generalitat d’instaurar
Premis Musicals. El titular més estès durant aquests anys de República va ser, doncs, el dels Premis Literaris i Musicals de la Generalitat.
I ben aviat arribarien també els de Pintura i Escultura. Però n’hi va
haver uns quants que, a més d’estar ja dissenyats, reglamentats i
nomenades les seves comissions i jurats, tot i estar tan estretament
vinculats amb les arts catalanes, no van poder arribar a ser una realitat, fins després d’una pila d’anys desèrtics, perquè durant la primera
meitat de la dictadura no es va treballar realment per la recuperació
de la cultura catalana.
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Fil a l’agulla
Som a l’any 1932. Al juliol la premsa informava a bastament dels tres
premis literaris: comissions, jurats, dates, terminis. Seria la primera
entrega de l’Iglésias i el Bertrana. La ponència que els organitzava
des de la Generalitat i l’Ateneu, ja que quasi tots els ponents, jurats i
membres de les comissions ho eren, estava encapçalada per Joan Puig
i Ferreter, Carles Riba, Carles Soldevila i Josep Maria López-Picó.
Els cinc membres de la Comissió Gestora eren nomenats per cinc
entitats: Consell de Cultura de la Generalitat, Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans, Ateneu Barcelonès, Acadèmia de Bones
Lletres i Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.

El jurat del Premi Joan Crexells (Prudenci Bertrana, Joan Puig i
Ferreter, i Miquel Llor, entre d’altres) es reunia a l’Ateneu el dimarts
13 de desembre del 1932 i també els diaris en donaven detalls en
abundància. Fins i tot, com que la premsa hi podia ser present, deien
de quines persones eren els vots. Sabem, per exemple, que Just Cabot,
Estanislau Duran Reynals, Miquel Llor i Vicente Solé de Sojo van
votar Sagarra. I que no el van votar ni Puig i Ferreter, ni Bertrana, ni
Alexandre Plana, que preferien Albada, de Josep Selva. A la nit, es
van reunir en «banquet fraternal» els membres del jurat amb el novel·
lista premiat i els promotors del Premi.
Dos premis per a Sagarra

I no va ser fins al 15 de setembre del 1932 que el bogc publicava
la instrucció següent: «La Generalitat de Catalunya eleva a consagració oficial i fa seus els premis literaris ja existents, Joan Crexells per a la novel·la i Ignasi Iglésias per al teatre i crea, encara,
el Premi Joaquim Folguera per a la poesia, tenint en compte per
als dos primers les organitzacions ja existents i, per a tots tres, el
projecte general de premis literaris que la ponència respectiva del
Consell de Cultura té en estudi. Després de la sessió i a petició
del senyor Ventura Gassol, el conseller de Cultura del president
Macià, va quedar damunt la taula el projecte de reglamentació
per a la concessió de subvencions, pensions, beques i premis de la
Generalitat de Catalunya». Ventura Gassol era un poeta i la veritat
és que els comunicats i textos del Departament eren molt refinats.
I també era un capellà amb una cabellera llarga i espessa. Tenia
gent en contra que eren partidaris de tallar-li la cabellera i alguna
cosa més. El diputat Ventura Gassol, símbol del catalanisme conciliador, va ser agredit de manera covarda al seu hotel de Madrid,
ciutat que visitava sovint per anar a les Corts. Per sort, la bala que
li havien dirigit dos diputats que van sortir corrents i que el senyor
Gassol coneixia perfectament, no el va tocar. El Parlament i l’Ateneu, entre moltes altres entitats, van fer públiques les seves protestes, però la cosa no va passar d’aquí. La veritat és que, amb cabellera o no, ell va ser qui va adobar aquest terreny de col·laboració.
I de feina en va fer molta, i molt ben feta.

No va agradar gens que l’any 1932, com dèiem, Josep Maria de
Sagarra guanyés els dos premis literaris del país: el Crexells per Vida
Privada i l’Ignasi Iglésias per L’Hostal de la Glòria. La coincidència
va omplir nombrosos articles a diaris i revistes. Les crítiques es fonamentaven sobre molts principis ben establerts: per què entregar-lo a
una obra consagrada si la convocatòria s’havia ampliat per donar a
conèixer nous autors? Aquesta hauria de ser la veritable finalitat dels
premis. També qüestionaven el proteccionisme i la poca valentia dels
jurats. A més, el fet va aixecar segurament suspicàcies i un crític com
Gaziel literalment es va encruelir amb l’obra de Sagarra. En fi, podem
resumir que, durant la República, es van fer paleses la gran importància i el ressò que els premis donaven als autors i, d’altra banda,
l’explosió de la llibertat d’opinió sobre les arts a Catalunya. La Generalitat, els mitjans i el poble s’implicaven en els fets culturals.

«Aquell dia va ser la lletra inicial d’un himne
que semblava que no s’havia d’acabar mai.
Era l’himne sexual i estomacal de Barcelona».
Josep Maria de Sagarra, Vida privada
Premi Joan Crexells, 1932

A l’octubre es va reunir la Comissió Gestora a la Generalitat i van
quedar escollits els jurats de tots tres premis. Algun temps després,
Nicolau d’Olwer, delegat del Consell de Cultura de la Generalitat
en el comitè gestor de premis i president de l’Ateneu Barcelonès, va
atorgar els seus llocs als membres dels jurats i va fer entrega de les
obres dramàtiques i llibres de poemes rebuts. Així doncs, el 29 de
novembre del 1932, a les quatre de la tarda, es van reunir al Palau
de la Generalitat, i l’endemà es coneixia el veredicte del Premi
Ignasi Iglésias, mentre que el Joaquim Folguera es va conèixer el
3 de febrer. Sorprèn el fet que els diaris publiquessin tota mena de
detalls sobre les votacions i les reunions dels jurats, conseqüència
de l’expectativa que van aconseguir tenir. Al primer torn, L’Hostal
de la Glòria, de Josep Maria de Sagarra, ja va obtenir cinc punts.
Carles Soldevila, Miquel Llor i Josep Maria Millàs-Raurell, entre
d’altres, el van seguir a les cinc rondes de votacions però Sagarra
mai no va abandonar el primer lloc. El jurat va passar al despatx
del conseller de Cultura Ventura Gassol a signar l’acta: el Premi Ignasi Iglésias de l’any 1932, el primer de la seva creació, havia estat
concedit a L’Hostal de la Glòria de Josep Maria de Sagarra.

La tira còmica del setmanari El Considerat s’adreçava als seus lectors
amb un: «Lector: si sou home considerat llegiu i propagueu El Considerat» i dibuixava un Sagarra caminant i un Ignasi Iglésias imposant-li des del cel una corona de llorer. L’article —amb el títol prou
explícit d’«Haurà d’emigrar en Sagarra?»— deia així: «Durant aquest
any el Sr. Sagarra haurà obtingut premis per valor de 10.000 pes
setes, aplaudiments repetits i unànimes homenatges gairebé quinzenals i simpaties provinents de tots els estaments. L’admira tothom: el
general, el president, els humils i, fins i tot, els seus íntims amics. El
Considerat, partidari decidit de les jerarquies, saluda l’amic Sagarra i
li desitja que miri de portar amb tranquil·litat la creu que li han posat
a sobre les espatlles els jurats diversos, els imponderables, els pobres
i els rics i, en certa manera, les pressions del clima del país». L’article
acaba fent broma amb el nom del premi «Ignasi Sagarra, perdó Ignasi
Iglésias». Ja podien dir... el cert és que L’Hostal de la Glòria es va estrenar al Teatre Romea amb èxit de públic perquè des del primer any
el Premi Ignasi Iglésias va ser el més concorregut, disputat, popular i
esperat. A Catalunya li agradava molt anar al teatre.
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«L’esperit que dicta
aquesta proposta és el de dotar Catalunya
de tota classe d’instruments perquè, al costat
de la riquesa material que volem assolir per
a la nova vida de Catalunya, puguem trobar
una absoluta plenitud espiritual. La nostra
producció literària i musical no compta a
Catalunya amb cap classe d’estímul oficial,
però la Generalitat, en donar oficialitat als
premis, no aspira a cenyir-los dins d’un
funcionament burocràtic sinó a elevar a
consagració oficial la iniciativa popular i
aportar a la Generalitat la viva col·laboració
dels elements que els han creat i cuidat».
Francesc Macià
President de la Generalitat de Catalunya, 1932

Arribada de les colònies escolars municipals,
Vilassar de Mar, 1932.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

L’escullera del port de Barcelona plena
de gent en dies de lleure, 1931-1936.
© Josep Maria Sagarra i Pau Lluís Torrents | AFB

El reconegut etnòleg i folklorista Joan
Amades i Gelats, anys trenta. La seva
figura és recuperada amb la democràcia
i va donar nom al Premi Nacional
de Recerca Etnogràfica, creat el 1990.

Fira del Llibre amb motiu de la Diada
de Sant Jordi, Barcelona, 1935.
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A La Vanguardia, Gaziel, menys condescendent, carregava contra
Sagarra a les seves «Pláticas literarias» que va titular «Un escriptor
popular». Per començar criticava el nom del premi, del qual deia
literalment que era un solemne disbarat, ja que Crexells era un jove
estudiós que va morir a la flor de l’edat, molt estimat a casa seva i
que en el futur tothom es preguntaria qui devia ser «aquest Crexells».
Després de ventilar els elogis a Sagarra en sis línies, on li diu que té
una fecunditat i una qualitat excepcionals, en dedica quasi dues-centes
a carregar-se’l de valent amb comentaris com «confesso que jo no puc
amb les seves obres», i, a més, hi col·loca alguns qualificatius com
«excrescències gratuïtes», «excessos íntims», «tumefaccions innecessàries», «embolics insuportables». Només quatre exemples per poder
calibrar el nivell de llibertat que s’exercia a la nostra premsa i individualment. Gaziel era un cas a part, cert, però una mostra del que es
podia permetre en aquells temps: «A Sagarra li convindria una tremenda crisi interior i, potser així, ompliria el seu terrible buit de l’ànima. I jo, si pogués bullir la literatura com es purifiquen els aliments
materials, ficaria totes les obres de Sagarra en una caldera enorme i
les tindria allí sense contemplacions fins que hagués perdut tot el greix
que li sobra, el que ara les condemna a una fatal i ràpida putrefacció».
El futur ja és aquí, han passat quasi vuitanta anys i ja sabem si Gaziel
tenia, o no tenia, raó. I, a més, encara rebria un altre premi més endavant, per més detractors que la seva literatura tingués. I a més i per
acabar, Vida privada havia venut 5.000 exemplars, per molt que fos
cert que Sagarra l’havia escrit en dos mesos als salons de l’Ateneu. Bé,
no hem acabat encara: L’Hostal de la Glòria es representaria també
molts anys després, als anys noranta, i encara provocaria notícies de
primera fila referents als Premis Nacionals de Teatre i Dansa.
La Generalitat convoca premis musicals
El 15 d’abril del 1933, el bogc publicava un decret en favor del
cinema basant-se en els arguments següents: «Un dels factors més
influents en la vida col·lectiva és avui, indubtablement, el cinema. Al
seu voltant es desvetllen tantes possibilitats d’acció cultural, i d’una
influència i interès tan considerable per a la vida del país, que no hi
ha cap institució de govern que pugui desentendre’s avui d’intervenir-hi tot col·laborant en el seu expandiment i procurant influir-ne
les directrius en benefici de la col·lectivitat». Per aquest motiu, la
Generalitat va començar creant un comitè i el va dotar dels mitjans
necessaris per desenvolupar les seves primeres actuacions. De tota
manera, els premis de cinema no serien una realitat amb els cinc anys
de govern republicà.

I, al mes de maig, Cultura va publicar el primer decret que va convocar, d’una banda, els poetes, els novel·listes i els dramaturgs de Catalunya per als tres premis existents de les lletres i, de l’altra, els compositors catalans per als premis que la Generalitat institueix «amb
l’esperit de valorar llur obra i desvetllar un ambient musical popular
i fervorós». Quant a la reglamentació del decret, tots els premis
donaven la doble opció: eren per obres inèdites o publicades després
de la data de l’adjudicació anterior. El decret esmentava, de passada,
el procediment que se seguiria per a l’emissió del veredicte i, atenció, cal esmentar un canvi important, la votació seria, a partir d’ara,
secreta. Hi hauria cinc rondes de votacions, cada jurat escolliria cinc
obres i se n’eliminaria la que tingués menys vots fins que només en
quedessin dues. Aquesta seria l’organització que regiria provisionalment fins que la Generalitat no hagués realitzat la seva projectada
organització total del Patronatge a les Lletres Catalanes.
Els diaris continuarien donant detalls com, per exemple, la quantitat
d’obres que optaven als premis, els autors i els resultats de les rondes
de votacions, però mai més no se sabria qui votava qui. És molt lògic
que això només els passés un any i no ho volguessin repetir. Pensem
que, en aquells temps, els premis, revestits de tanta importància, novetat i expectativa, eren una qüestió una mica endogàmica. Als caps
de les arts i la política catalanes ja no els interessava que tothom sabés
qui votava qui, perquè tots es trobaven a tot arreu: a les comissions,
als jurats, a l’Ateneu, als diaris, a la Universitat...
I mentre esperava que pogués regir totalment el pla general d’estímul
a la música catalana, que ja tenia formulat, la Generalitat va convocar
tres premis musicals dotats amb 5.000 pessetes, el Felip Pedrell, per a
quartet de corda; el Josep Anselm Clavé, per a una composició simfònica per a cors i orquestra d’una durada aproximada de quinze minuts,
i l’Enric Granados, per a una composició simfònica per a gran orquestra d’una durada aproximada de quinze minuts. Ja es veia clar que, tal
com quedaven convocats, els premis no tenien la definició que tenien
els literaris. Però així van començar la seva trajectòria i, ben aviat, se
n’afegirien dos més. Totes les composicions havien de ser rigorosament
inèdites. La Generalitat n’obtenia els drets de publicació durant l’any
següent a l’adjudicació i fins que l’autor no les publiqués i, en aquest
cas, havia de fer constar el premi en un lloc preferent de la portada.
D’altra banda, els originals es quedaven a la Biblioteca de Catalunya i
els autors en podien obtenir còpies si en pagaven les despeses.
Els premis de l’arquitectura jove, manobres i artesans

Una de les coses més curioses i que són una constant a tots els cossos,
comissions i comitès culturals és que sempre hi eren convocats un
membre de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya i un de la
Universitat. És una dada reveladora de la importància de l’educació i
l’ensenyament. El decret de cinema era signat per Carles Pi i Sunyer,
el conseller delegat, i pel conseller de Cultura, Ventura Gassol. El 29
d’abril, el bogc decreta que són necessàries «unes normes que regulin
les resolucions del Departament de Cultura amb la finalitat de poder
atendre les peticions que mereixen ser acollides dins dels límits de la
partida del pressupost». Cita en el tercer punt que «tindran preferència aquelles entitats o serveis d’una actuació més popular o que
tendeixin a la formació cultural de nuclis o d’organitzacions obreres».

L’any 1933, per decret del conseller de Cultura publicat al bogc es
van posar sota el patronatge de la Generalitat els Premis Pollés i Vinyals convocats per l’Associació d’Arquitectes de Catalunya. Aquests
premis, per a obrers del ram de la construcció i per a aprenents i
manobres, són una mostra més de la sensibilitat política i cultural
del govern republicà. I, a més, encara convocava el primer concurs
de dues borses de viatge entre els arquitectes de la darrera promoció
universitària. Es tractava de dues borses de 2.500 pessetes cadascuna
per estudiar els temes següents: «L’habitació popular» i «Els barris
industrials», però també acceptava el suggeriment d’altres temes d’estudi. Catalunya es trobava en fase de creixement industrial. Al final
d’any se’n sabrien els guanyadors.
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No podem parlar d’aquests premis sense fixar-nos en un entorn
polític d’afermament de la identitat i de la importància del fet cultural. El 21 d’octubre del 1933, el bogc publicava un decret en el qual
s’autoritzava que el conseller de Cultura presentés al Parlament un
projecte de llei del Consell de Cultura. Vegem-ne un fragment: «La
cultura és una de les necessitats espirituals més urgents de la Catalunya autònoma. Mal avançaríem en el camí de les nostres aspiracions,
mal ens serien reconeguts els nostres drets, mal arribaríem a ser plenament lliures com tots anhelem si no ens haguéssim retrobat també
plenament, si no haguéssim assolit aquella llibertat interior que, per
damunt de tot i de tothom, ens fa coneixedors i rectors de nosaltres
mateixos. D’aquí que el Govern de la Generalitat volgués afinar,
abans que tot, l’única arma per fer aquesta absoluta conquesta que és
la Cultura, perquè, en arribar el moment històric de la consagració de
les nostres llibertats, Catalunya fos allò que és i vol ser i no allò que
voldrien que fos. Va ser també per això que el conseller de Cultura
de la Generalitat volgué que aportessin llur sentit a aquesta tasca els
representants de totes les branques de la cultura de casa nostra a tots
els quals va ser sol·licitada la col·laboració per a aquesta obra, la més
transcendental de totes les del govern d’un poble. I sotmet el projecte
de llei que exposa en cinc planes al Parlament de Catalunya per a la
seva aprovació».
I el 24 de desembre del mateix any ja es van conèixer els guanyadors
dels premis d’arquitectura. Els Premis Pollés per a oficials es van
atorgar a catorze paletes, fusters i picapedrers de Barcelona, Vic,
Esparreguera i Vilafranca. I els Premis Vinyals per a aprenents i manobres, a divuit aprenents de fuster, paleta i vidrier de Catalunya. Al
jove llicenciat Antoni Batlle i Punyed va ser atorgada una de les dues
borses de viatge. Amb els diners de l’altra borsa, que es va declarar
deserta, el jurat va crear deu premis de 250 pessetes cadascun a deu
oficials més segons ordre de mèrits.
El torn dels desconeguts
Qui és l’autor d’Els homes forts? Qui és Albert Piera? Els diaris es
feien tota mena de preguntes el 23 de desembre del 1933 quan el
jurat va fer oficial el guanyador, després de dues hores i mitja de
votacions, reunit al Palau de la Generalitat. «El nom de l’autor és
desconegut entre els nostres cercles literaris i algú ha llençat la insinuació que es tractés d’un pseudònim». Però no era així i, per primer cop, el Premi Ignasi Iglésias, el que més ressò tenia, optava per
un autor completament desconegut. No va passar el mateix, però,
amb la poesia, que va recaure en Josep Carner per El veire encantat. La Vanguardia cita que aquest premi existia des de l’any 1913 i
que el primer guanyador en va ser Carles Riba. Josep Carner era un
poeta consagrat i les seves lectures de poemes tenien molt d’èxit. Al
gener del 1934, per exemple, va fer una lectura de poemes orientals
a la Sala Catalonia amb una gran afluència de públic. I Valentina,
de Carles Soldevila, va ser l’escollida entre trenta novel·les publicades en llengua catalana. Altres grans escriptors s’havien presentat al
premi: Salvador Espriu, Xavier Benguerel o Francesc Trabal. Carles
Soldevila, deien els diaris, s’ha de considerar que és un home de
lletres cent per cent que s’escapoleix de tota classificació, agut i fi.
Valentina tancava la trilogia que havia començat amb Fanny i Eva,
retrats psicològics de tres dones diferents.
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«Sembla mentida la suma de fets i de fenòmens
que l’atenció sostinguda descobreix en l’espectacle més simple! (...) Vivim en un país morbosament sensible a les suggestions externes».
Carles Soldevila, Valentina
Premi Joan Crexells, 1933
Per aquests dies freds de desembre del 1934, els diaris deien que
el president es trobava millor de salut i que tornava a casa, però
la trista notícia es va produir el dia de Nadal a les onze del matí:
Francesc Macià havia mort. El país va quedar paralitzat, gairebé
sense respiració. Tota l’eufòria nacional, tot l’impuls que els catalans estaven a punt de tenir el valor de demostrar a base de fets, es
va enfonsar per uns moments, i aquesta sensació col·lectiva, aquests
minuts de silenci van influir en l’esdevenidor. A partir d’ara, i sota
la presidència del nou president Lluís Companys, una tirallonga de
fets que es poden analitzar des de qualsevol punt de vista, influiran
massa i la identitat catalana no podrà continuar desenvolupant-se.
S’aprecien petites invasions en cadena, faltes de respecte creixents
i inseguretats que no deixaran avançar. Els Premis Nacionals de
Cultura de la Generalitat són un mirador prou clarivident del que
va passar a partir del 1934.
L’any arrencava amb el nomenament de Lluís Companys i els diaris
anaven ben plens de consideracions polítiques: que si la catalanitat de
Companys no es podia discutir, que si més important que els partits
era estar ben units, que si... 1934 és un any de creixement dels premis
i de la vida cultural. La Generalitat constitueix, reglamenta i atorga els nous premis de pintura i escultura. El 2 de gener els diaris ja
publiquen el veredicte i tots els detalls de les votacions dels primers
premis musicals de la Generalitat. Va cridar molt l’atenció el Premi
Enric Granados (simfonia per a gran orquestra) que va guanyar un
desconegut per la seva obra Tríptic. Josep Muset era l’organista de la
catedral de Barcelona i músic de vocació. La Vanguardia li va anar
a fer una entrevista on diu que casa seva era la veritable cel·la d’un
esperit d’artista. Mossèn Josep Muset havia escrit ja una cinquantena
d’obres i havia rebut algun premi menor. Anys enrere havia anat a
trobar el vell organista cec de Nôtre Dame i li havia demanat d’instruir-lo en la música moderna. El Premi Anselm Clavé (simfonia per a
cor i orquestra) va quedar desert. I el Felip Pedrell (quartet de corda)
va ser per la peça Més claror, d’Amadeu Cuscó i Penedès. El jurat
estava encapçalat per Pau Casals i Lluís Millet.
Era habitual que els guanyadors visitessin el conseller de Cultura, de
manera que el 13 de gener Ventura Gassol, que continuava lluint la
cabellera de sempre, els rebia al Palau de la Generalitat i els prometia que veurien les seves obres estrenades. Josep Carner va tornar el
mateix dia a la seva residència habitual d’Hendaia, tots els diaris ho
comentaven. La República feia tres anys. Havien estat uns dies de
feina intensa per al conseller de Cultura, que aquell mateix dia havia
constituït oficialment el Consell de Cultura. Pompeu Fabra, Joaquim
Folch i Torres, Lluís Nicolau d’Olwer (president de l’Ateneu) i Joan
Puig i Ferreter eren tres dels vint-i-un membres del Consell, entre els
quals hi havia una sola dona, Anna Rubiés. A partir del mes de maig
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Cartells de propaganda electoral,
Barcelona, 1932.
© Josep Brangulí | ANC

Lliurament d’una medalla d’honor
a Prudenci Bertrana, atorgada per la
Societat Protectora d’Animals i Plantes,
Barcelona, el 7 de febrer del 1936.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

«Un dels factors
més influents en la vida col·lectiva és avui,
indubtablement, el cinema. Al seu voltant es
desvetllen tantes possibilitats d’acció cultural i
d’una influència i d’un interès tan considerable
per a la vida del país, que no hi ha cap
institució de Govern que pugui desentendre’s
avui d’intervenir-hi col·laborant en el seu
expandiment i procurant influir-ne les directrius
en benefici de la col·lectivitat».
Francesc Macià
President de la Generalitat de Catalunya, 1933

es retornava a la feina dels premis. Aquell any el bogc i els diaris ja
publicaven conjuntament les bases de deu premis, ja que, als tres literaris i als tres musicals, s’hi afegien el de pintura, Isidre Nonell, i el
d’escultura, Damià Campeny, i als musicals se n’havien afegit encara
dos més: l’Isaac Albéniz, per a un ballet, i el Juli Garreta, per a una
simfonia, que ja no havia de tenir quinze minuts sinó que havia de ser
una simfonia sencera, a més la dotació econòmica era el doble que la
de la resta de premis: 10.000 pessetes.
Aquell any els premis de pintura i escultura serien escollits entre les obres presentades a la famosa Exposició de Primavera que
anualment se celebrava al Saló de l’Art Modern de l’Avinguda Pi i
Margall de Montjuïc. L’Exposició de Primavera era molt popular,
de manera que els ciutadans ja tenien un al·licient més a l’hora de
visitar-la. Políticament hi havia crispació. Lluís Companys era titllat
de feble per alguns sectors de la premsa de dretes. La Veu de Catalunya i El Correo Catalán es lamentaven de l’excessiu afany de «republicanitzar-ho» tot. Cambó havia dit el dia anterior que, per sort de
tot Espanya, el dia que tothom sigui republicà, els monopolitzadors
sectaris de la República acabarien per maleir-la. El malestar no era
només intern, es referia també a l’efecte de la República portes enfora. Les pressions del Govern central augmentaven i Catalunya era en
el seu punt de mira.

Canvi de data i unificació. Tots els premis per Sant Jordi
A l’octubre, i sense més explicacions, el bogc primer i els diaris després, suspenien fins a nova ordre els concursos literaris i musicals i el
termini per a la presentació d’obres. Al cap d’un mes, el governador
general de Catalunya, Francisco Jiménez Arenas, va aixecar la suspensió que pesava sobre el termini d’admissió d’obres, que va quedar
tancat el 31 de desembre i es va declarar la Diada de Sant Jordi la
data destinada per a l’adjudicació de tots els premis. El mateix dia,
Pompeu Fabra, director de la Càtedra superior de català, i Pere Bosch
Gimpera, director del Museu d’Arqueologia, que es trobaven detinguts, són posats en llibertat i tornen als seus llocs. El seu delicte havia
estat el de protestar en defensa de la llengua catalana. Al desembre,
Manuel Humbert estrena exposició a les galeries Maragall, com
s’anomenava la Sala Parés, i els diaris van plens de retòrica sobre l’art
d’aquest artista «consagrat gràcies al Premi Nonell». Així, els premis
es feien populars, els premiats guanyaven popularitat i el nombre
d’obres rebudes es duplicava i triplicava cada any.

L’1 de juny ja van quedar designats els membres dels jurats dels
premis de pintura i escultura. Entre ells hi havia Josep Clarà i Ignasi
Mallol, però totes les entitats principals de les arts plàstiques i dels
museus hi tenien el seu representant, més un de les dues exposicions
cabdals d’art de Barcelona: el Saló de Barcelona i el de Montjuïc
o Exposició de Primavera. El jurat es va reunir immediatament a
l’Exposició de Primavera, disposat a escollir dues obres cadascú. La
notícia que apareix l’endemà de la reunió del jurat inclou una contradicció ja que Josep Clarà, que havia estat designat membre del jurat
en representació de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, ja no ho
és. Francesc Labarta el substitueix i Clarà és el flamant guanyador
del primer Premi Damià Campeny d’escultura amb el seu Nu de noia.
Una nota molt curiosa: Clarà, Rebull, Casanovas i Borrell, els quatre
escultors que optaven al premi participaven tots amb nus femenins.
I aquesta particularitat va durar fins a l’any 1939, que és l’any on
aquest relat sobre els premis durant la República s’acaba.

El 1935 arrencava amb ganes de fixar tots els esforços culturals
realitzats però la situació no era propícia. Es parlava de tota mena
de crisi, econòmica i política. Les forces i mitjans de comunicació de
dretes collaven de valent el Govern. Aquest any hi ha menys detalls a
la premsa i al bogc, que ja es publicava conjuntament en català i en
castellà, sobre els premis, i no hi ha ni rastre dels premis musicals del
1934. Als diaris va començar a aparèixer una franja ben destacada
que deia: «Este número ha sido visado por la censura». El 8 de gener
s’estrenava Els homes forts (Premi Ignasi Iglésias del 1933) al Teatre
Poliorama per la Companyia Catalana, de titularitat pública, que
després s’anomenaria Teatre Català de la Comèdia. El somni s’havia
fet realitat. I es va fer, a més, molta feina. Si anem a pams podem
veure de seguida que hi ha molts canvis en tot el que fa referència als
premis: en els terminis, jurats i dates d’adjudicació. Talment fa la sensació que cada any, un rere l’altre, calia replantejar, afermar i ratificar
la feina des de zero. Els Premis de la Generalitat, al capdavall, són un
indicador polític prou clar. La feina era molta i era doble: calia convèncer i tot sovint es pregonava al desert. No hi va haver prou temps
per fer les coses com s’haurien volgut fer, perquè el 1935 el panorama
polític es començava a complicar de veritat. Tot i així, s’ha de reconèixer que s’hi va treballar molt.

Els qui optaven al primer Premi Isidre Nonell de pintura eren cinc i
Manuel Humbert el va guanyar amb la seva obra Descans. Els diaris
comenten que l’Exposició de Primavera es va omplir de curiosos que
volien veure les obres guanyadores i, al setembre, Manuel Humbert,
que havia aconseguit un gran triomf amb l’obtenció del premi, ja
preparava la seva primera exposició individual per obrir la temporada de la Sala Parés de Barcelona. La vida cultural de la ciutat bull al
setembre i els diaris van plens d’expectatives, de rumors i d’elucubracions sobre les programacions de la nova temporada. Destaquem un
fragment de l’article «Assistirem a una renovació del Teatre Català?»
que signava María Luz Morales a La Vanguardia: «somniem esperit
en les obres, ànima en els intèrprets, intel·ligència en els públics, dignitat en cada detall. El fet de dispensar per primer cop a Catalunya
protecció al teatre fa que somniem amb una companyia oficial catalana». Aquest somni seria ben aviat una realitat. I ben aviat també els
somnis quedarien desfets.

Per començar, els premis del 1934 es van atorgar amb alguna incongruència, ja que, malgrat que la data d’adjudicació s’havia fixat per a
la diada de Sant Jordi, es va ajornar. L’adjudicació s’estava retardant
molt aquell any, les notícies dels premiats del 1934 es barrejaven amb
les convocatòries del 1935, que s’havien de tornar a fer públiques
la nit de Nadal. Maria Teresa Vernet guanyava el Crexells amb la
novel·la Les algues roges i aquest premi va crear molta controvèrsia.
La qualitat de l’obra va ser molt discutida. El 28 de febrer, el bogc
va publicar que Josep M. López-Picó era el guanyador del Premi
Folguera de poesia per Variacions líriques. Ho va signar el governador general de Catalunya. El dissabte 16 de març, amb tot luxe de
detalls sobre les rondes de votacions, els diaris publiquen que el jurat
es va reunir en una aula de l’Escola de Bibliotecàries de la Casa dels
Canonges de la Generalitat i que, després de quasi tres hores de vota
cions, Josep Maria Millàs-Raurell era el guanyador del Premi Ignasi
Iglésias de teatre 1934 per l’obra El món en què vivim.
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«Voldria net el meu cor
d’horitzons sense distàncies
on dringuen campanes d’or
d’insensibles ressonàncies».
Josep Maria López-Picó, Variacions líriques
Premi Joaquim Folguera, 1934
A l’abril, Clarà, Llimona i Labarta exposaven als Establiments
Maragall. A primers del mes de juny va quedar designat el jurat dels
ii premis de pintura i escultura. I el 21 del mateix mes, de nou amb
una modificació del jurat pel mig, es van concedir. Enric Casanovas guanyava per l’escultura Noia nua el Damià Campeny i Eliseu
Meifrèn el Nonell pel quadre Martigues. Ho signava al bogc el nou
conseller de Cultura, Lluís Duran i Ventosa. Tot plegat dóna una clara sensació que les coses s’estaven fent a corre-cuita. El 30 de maig
els diaris publicaven una proposta del conseller de Cultura, prou significativa. En primer lloc, apel·lava clarament a una manca organitzativa i de coordinació entre les diverses entitats que col·laboraven
en les activitats i propostes del Consell de Cultura. En segon lloc,
assenyalava que era precís definir les activitats i llurs procediments,
cosa que evitaria la multiplicació de feines i despeses, l’extralimitació de facultats i les molèsties que provoquen. La coordinació havia
de tenir com a base un marge de llibertat per a cada organisme i, per
això, es va crear una comissió «de poques persones» i s’excusava
el conseller perquè, de moment, no era possible constituir aquesta
comissió d’estudi en representació de l’Estat, però esperava que més
endavant es pogués fer. De totes maneres, els consellers no feien sinó
viatjar constantment a Madrid i la premsa donava detalls de cadascun dels seus moviments. Per acabar, era urgent que totes les entitats
que tenien representant en el comitè gestor dels premis designessin
ràpidament el seu delegat.

continuarà regint de conformitat amb les bases dels anys anteriors
(...) el conseller que subscriu, valorades les diverses manifestacions
d’opinió no ha trobat que cap de les crítiques, justificades o no, puguin tenir ni remotament la seva causa en el procediment adoptat fins
ara». Així doncs, els problemes no eren de procediment.

«El periodisme queda plenament situat al costat
de la literatura, la música i les arts, com un
exponent de cultura, talment que en relació
amb elles, no és solament un vehicle, sinó
una realitat viva i indispensable per salvar-ne
llur vitalitat i eficàcia. L’obra del periodista,
decisiva en la cultura d’un poble, cal que tingui
un estímul constant. Cal només recordar que
són vinculats al nostre periodisme els primers
noms de la nostra renaixença com a poble, els
nostres primers patriotes i escriptors».
Lluís Duran i Ventosa
Conseller de Cultura, 1935
Sang als carrers de Barcelona i la popularitat del teatre

I al juliol, de nou una nota significativa enviada per la Conselleria de
Cultura als diaris: «La finalitat de valoració i estímul que motivava la
creació per part de la Generalitat dels seus Premis Literaris exigeix la
condició d’anualitat per a aquests premis, perquè és solament la continuïtat la que els pot donar tota l’eficàcia per situar el nom i l’obra
dels escriptors». I ara ve el que s’intueix més problemàtic: «I per
aquest motiu (...) és precís fer-ne la convocatòria deguda que enguany

A l’octubre la vida barcelonina era plena d’agitació política. La
Veu de Catalunya clamava contra les manifestacions de violència
que cobrien de sang els carrers de Barcelona i criticava els mètodes
ineficaços per combatre aquesta malura. La Humanitat advertia que
sota el remolí passional bategaven perills, possibilitats, odi i esperança. La Publicitat i El Correo Catalán protestaven contra la suspensió
del míting de l’esquerra catalana i de l’aplec de Montserrat respectivament. La pressió a, i contra, Catalunya creixia. Paral·lelament els
diaris també donaven detalls de les obres que aspiraven als premis
literaris. De llarg, el Premi Ignasi Iglésias de teatre era el més popular,
el més disputat i el que més expectatives causava. Mentre el de poesia
i el de novel·la havien consignat divuit obres rebudes cadascun, el de
teatre n’havia consignat setanta-quatre. També a l’octubre el bogc
publicava una ordre mitjançant la qual es creaven i reglamentaven els
premis nous de periodisme a suggeriment de l’Associació de Periodistes de Barcelona, dotats amb 2.500 pessetes cadascun. Ho argumentava així: «... el periodisme queda plenament situat al costat de
la literatura, la música i les arts, com un exponent de cultura, talment
que en relació amb elles, no és solament un vehicle, sinó una realitat
viva i indispensable per salvar-ne llur vitalitat i eficàcia. L’obra del
periodista, decisiva en la cultura d’un poble, cal que tingui un estímul
constant. Cal només recordar que són vinculats al nostre periodisme
els primers noms de la nostra renaixença com a poble, els nostres
primers patriotes i escriptors». A més, el mateix butlletí esmentava la
creació i la reglamentació d’un nou premi musical anual, protector
de la música catalana, del qual després no hi ha cap altra referència.
Es tractava d’un premi per estimular els concertistes o els conjunts
instrumentals o vocals que executin obres de músics catalans a Catalunya o a fora.
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Ja érem a la mitjania de l’any i hi havia moltes coses per fer encara.
La Generalitat es va proposar de no permetre més aquests retards
de calendari i va crear, encara, dos premis nous: els de periodisme
als dos millors treballs publicats, en català i en castellà, i el Premi
Prat de la Riba al millor llibre sobre educació i formació cívica. Un
premi del qual només en sabem la creació ja que, tot i que s’anuncia
el veredicte per al mes de juny del 1936, cap de les notícies que els
premis van generar aquell mes que van ser moltes, no parlava del
Premi Prat de la Riba. A més van quedar convocats els tres premis
literaris i els tres primers premis musicals per al 1935, i establerts
tots els jurats respectius. Pocs dies després es van designar igualment els jurats dels premis de pintura i escultura que, com el primer
any, votarien entre les obres presentades a l’Exposició de Primavera
al Palau de Montjuïc.

«La cultura és una de
les necessitats espirituals més urgents de la
Catalunya autònoma. Mal avançaríem en el
camí de les nostres aspiracions, mal ens serien
reconeguts els nostres drets, mal arribaríem a
ser plenament lliures com tots anhelem si no
ens haguéssim retrobat també plenament, si no
haguéssim assolit aquella llibertat interior que,
per damunt de tot i de tothom, ens fa coneixedors i rectors de nosaltres mateixos. D’aquí
que el Govern de la Generalitat volgués afinar,
abans que tot, l’única arma per fer aquesta absoluta conquesta que és la cultura, perquè, en
arribar el moment històric de la consagració de
les nostres llibertats, Catalunya fos allò que és
i vol ser i no allò que volguessin que fos. Va ser
també per això que el conseller de Cultura de
la Generalitat volgué que aportessin llur sentit
a aquesta tasca els representants de totes les
branques de la cultura de casa nostra a tots els
quals va ser sol·licitada la col·laboració per a
aquesta obra, la més transcendental de totes les
del govern d’un poble. I sotmet el projecte de
llei que exposa en cinc planes al Parlament de
Catalunya per a la seva aprovació».
La Penya Gran de l’Ateneu Barcelonès. D’esquerra
a dreta: Lluís Llimona (d’esquena), Fidenci Kirchner,
Enric Jardí i Miquel, Eduard Regasol, Pompeu Fabra,
Rafael Dalí, Antoni Colomer, Joaquim Borralleras,
J. Barberà, Estanislau Duran i Reynals, Francesc Camps
i Margarit, Josep M. de Sagarra, Antoni Homar
i A. Vilanova (d’esquena), anys trenta.

Ventura Gassol
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1933
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Representació de La guarda cuidadosa destinada als nens
refugiats d’altres regions, Teatre Poliorama, Barcelona,
el 5 de gener del 1937. Acte organitzat per Ajuda Infantil
de Rereguarda amb motiu de la Setmana de l’Infant.

Exposició d’homenatge als artistes Eliseu Meifrèn i Enric
Casanovas a la Sala Parés, amb motiu d’haver guanyat els
premis Isidre Nonell de pintura i Damià Campeny d’escultura,
respectivament, del 1934, Barcelona, el 12 de gener del 1936.
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I el 4 de desembre, per recolzar l’ètica, arribava el torn de l’ensenyament, que tant brillava en moments de govern republicà. Així
doncs, el decret deia: «No n’hi ha prou amb la instrucció si no va
acompanyada de l’educació adequada. Importantíssima la possessió
dels coneixements, no ho és menys la preparació per a la vida, que
els coneixements no proporcionen sense l’educació. La funció cabdal
del poder públic ha d’anar dirigida a la preparació dels ciutadans,
que vol dir tant com educar-los per comportar-se en la vida, en profit
propi i de la societat en què han de viure». El document exposava
queixes a propòsit de la negligència històrica del poder públic del
nostre país en la preparació dels homes per viure necessàriament en
el si d’una societat i, per això, la Generalitat va instituir un premi que
ensenyés a estimar la pròpia terra, a comprendre la nostra història, a
educar el nostre poble per a l’exercici de les seves funcions cíviques
o polítiques. «Hi ha un nom entre tots, que ell sol avala el premi i li
dóna tot el sentit que ha inspirat la seva creació: el d’Enric Prat de
la Riba. Tota la seva vida, la seva obra i la seva conducta, en tots els
moments, és un alt exemple ofert als ciutadans de Catalunya. Seny
ordenador de la nostra vida com a poble, ens ha llegat una doctrina, una norma d’actuació i un nom que ens fa honor a tots. Estímul
de patriotes, la seva presència espiritual en els moments decisius ha
d’assenyalar el camí a seguir, i en tots els moments i en la tasca de
cada dia, el seu record ha d’incitar els catalans a posar llurs energies
ciutadanes al servei de Catalunya». El nou premi seria dotat amb
5.000 pessetes, el jurat seria nomenat en el termini d’un mes, i dictaminaria i faria públic el seu veredicte el juny del 1936. Tot i l’esclat
de la guerra, encara van ser possibles moltes coses més.

El Premi Joan Crexells era per a Ernest Martínez Ferrando per la seva
novel·la Una dona s’atura al camí. I el Premi Joaquim Folguera de
poesia, del qual els diaris misteriosament no havien avançat res, se
sabria la mateixa nit de Nadal: Josep Maria de Sagarra l’havia guanyat
pel seu poemari Àncores i estrelles. El 25 de desembre La Vanguardia
publicava fotografies del jurat de l’Iglésias i dels tres guanyadors.

A punt de cloure l’any 1935, i aquest any sí, la nit de Nadal, es van
saber els guanyadors dels premis literaris. Els subtítols dels diaris,
a sota dels premis, parlaven de tensió política, acusacions sobre el
nivell de catalanitat, debats sobre l’estatut i graus de compatibilitat
amb la unitat d’Espanya. El Premi Ignasi Iglésias de teatre va ser
per a Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte i paisatgista, prou
conegut per la seva obra, que obria una nova faceta com a autor
dramàtic, amb l’obra Un sospir de llibertat. Tan sols el títol ja ens
evoca el contingut, per més que s’assegurava que només es tractava
d’una obra senzilla. L’acció se situa l’any 1875, a les muntanyes del
Collsacabra, durant els últims dies de la guerra carlista, amb les eternes idees polítiques de rerefons i la simpatia i la força dels idealistes
que les defensen, o la grolleria dels que s’aparten de sentir cap ideal:
els catalans veien com les seves il·lusions i esperances havien estat
prematures. La Vanguardia deia que l’Ignasi Iglésias era el premi més
discutit i el que donava més feina al jurat: «Sembla increïble la gran
quantitat de gent que a Catalunya escriu comèdia».

«D’aquelles estibes mudes
seré la dolça companya,
que demà no tindrà sol
ni l’aigua que els alegrava».
Clementina Arderiu, Sempre i ara
Premi Joaquim Folguera, 1938

«Avui el mar, per a nosaltres dos,
és un lluent i limitat redós
que a poc a poc exhala
les més concretes salabrors
dins de l’espai de la petita cala».
Josep Maria de Sagarra, Àncores i estrelles
Premi Joaquim Folguera, 1935
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Aquest número ha estat sotmès a la censura governativa
Tot i que sovint els diaris no li feien prou costat, la Generalitat continuava treballant. El 3 de gener ja s’havia designat el jurat del primer Premi
Prat de la Riba. L’any 1936 començava amb una clara vocació estatal de
refermar uns valors que poc tenien a veure amb els de Catalunya. Joan
Maragall ho expressava així en un article publicat a La Publicitat, inclòs
a les seves obres completes: «El pensament espanyol és mort. No vull dir
que no hi hagi espanyols que pensin, sinó que el centre intel·lectual d’Espanya ja no té cap significació ni eficàcia actual dintre del món civilitzat
i hem de desfer-nos ben de pressa de tota mena de lligams amb una cosa
morta». Joan Maragall no ho sabia però la Generalitat encara tindria
temps de crear un premi amb el seu nom. La campanya contra l’Estatut
es trobava al cim del seu esplendor. Des del 1932 s’estava acusant els
catalans de promoure la Guerra Civil i La Publicitat es defensava així:
«El que ens proposem és tot al revés, la guerra incivil! L’idioma català ha
estat declarat subaltern per les Corts Constituents. Ben a desgrat nostre,
el destí de Catalunya és de pertorbar la vida pública d’Espanya».

Les notícies referents als Premis de la Generalitat costen molt de
trobar i quan es publiquen ho fan en un racó. Sota el títol d’«El Diari
Oficial» La Vanguardia anunciava estrictament que s’havien nomenat
els sis jurats corresponents als tres premis literaris i als tres musicals,
però per primera vegada no dóna cap mena de detall, ni tan sols diu
els noms dels jurats. El 1936, en només mig any, va deixar tots els
jurats establerts i els premis convocats, va crear i convocar el nou
Premi Joan Maragall d’assaig i va poder atorgar oficialment dos dels
premis literaris, i els de pintura i escultura del 1936. I per molt que la
guerra esclatés, com que Barcelona va ser la darrera ciutat a caure i
no ho va fer fins al gener del 1939, la Generalitat va continuar treballant i lluitant, creant premis nous, convocant jurats i repartint futur i
diners als artistes, estimulant la creació, l’ètica i el pensament.
«Sortir de la postració»
Al març del 1936, la premsa anunciava que el termini dels premis
musicals s’ampliava i en designava el jurat. D’altra banda, el dia 23
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del mateix mes s’estrenaria en funció de gala al Teatre Barcelona Un
sospir de llibertat de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, guanyador del
Premi Ignasi Iglésias del 1935. L’estrena era esperada perquè la crítica al premi havia estat implacable: s’estava premiant el valor literari
de l’obra, però de cap manera el valor teatral. De manera que ara es
podria jutjar al lloc que realment li esqueia. Però tot eren especula
cions, la premsa parlava d’oïda: «Segons les nostres notícies es tracta
d’una comèdia molt simple». La Secció escènica del Junior F.C. era
la companyia amateur escollida per representar-la. Havia obtingut
ja alguns èxits i segons la premsa havia treballat aquesta obra amb
cura exquisida, de manera que s’esperava que obtindria el resultat
«que els seus esforços es mereixien».
L’article, que no anava signat, acabava expressant la complaença per
la importància que s’estava donant a aquesta estrena, i encara aquest
to de «gala» perquè això havia de contribuir a fer que el teatre
català «sortís de la seva postració actual». Dita postració, revisant
les revistes teatrals de l’època com ara Teatre Català, es referia a la
poca quantitat d’estrenes en català que a Catalunya es feien. Hi ha
molts articles parlant d’aquest tema i reclamant més teatre en català. A la columna «Cua de gall», sense signatura, la revista deia, tot
referint-se als teatres que alternaven les representacions catalanes
amb obres castellanes de to castís: «A qui voleu fer riure, amics? El
teatre castellà mereix tots els nostres respectes, però en el lloc que li
escau. No necessita que Catalunya l’ajudi d’una manera humiliant
i oficiosa, puix li sobren costats». I tot seguit acusava l’Associació
d’Amics del Teatre d’haver començat amb la missió de protegir el
nostre teatre i acabar per oferir «teatre d’importació» donant la més
«cursi» de les preferències a les representacions en llengua castellana, «cursileria» més grotesca si hom té en compte on i per qui es
practica. I la mateixa revista es queixava del mateix que tothom es
va queixar en referència als premis, sobre la consagració, o no, dels
guanyadors: els empresaris de teatre no eren capaços de jugar-sela amb autors novells i els reconeguts eren tan pocs que no podien
omplir els escenaris.
El 31 de maig del 1935 se sabria el veredicte dels premis musicals.
Les notícies dels premis musicals feien palesa la gran confusió de
la premsa, o almenys això semblava. Moltes vegades optava per
citar el nom del premi, però no pas el seu objecte. La Vanguardia
en feia una nota petita titulada «La resolució d’un concurs». Al
final la nota deia que el conseller de Cultura i el president del jurat,
Pau Casals, tenien el projecte de celebrar un gran festival de música
catalana en el qual serien executades les obres que havien obtingut
els premis musicals de la Generalitat d’aquell any, perquè no podien
tenir limitada la seva eficàcia a la publicitat del veredicte sinó que
havien de servir per valorar un nom i divulgar una obra. D’aquesta
manera, seria per a la música catalana un estímul i una consagració. Tres dies després publicava una altra nota mínima «Els premis
musicals», de la qual només en podem extreure confusions, perquè
anuncia tres premis: un dels primers i els dos segons. I dos dies
després, encara a la convocatòria del 1936 hi havia més confusió ja
que se’n convocaven quatre i no coincidien. Val a dir que entre els
premis musicals hi ha moltes edicions declarades desertes i no sempre s’atorgaven accèssits. És evident, a més, que van desaparèixer
durant almenys dos anys entre el 1936 i el 1938. I quan van tornar
ja era massa tard.
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«A qui voleu fer riure, amics? El teatre castellà
mereix tots els nostres respectes, però en el
lloc que li escau. No necessita que Catalunya
l’ajudi d’una manera humiliant i oficiosa, puix
li sobren costats».
Revista Teatre Català,
columna «Cua de gall», 1936
El Butlletí de l’Orfeó Català anunciava també quatre convocatòries,
però els premis ja eren cinc, de manera que el que devia passar és que el
nom del Premi Enric Granados va quedar substituït pel de Juli Garreta
que també era de simfonia, però sencera, no de quinze minuts, i duplicava la dotació econòmica de tots els altres premis, però enlloc no queda
anunciat aquest canvi, i potser es tracta simplement d’una confusió. El
butlletí explicava que els compositors havien de ser de terres de llengua
catalana o bé poder demostrar, almenys, cinc anys de residència. Dels
musicals del 1935 només en destacarem que la primera edició del Premi
Juli Garreta per a una simfonia, dotat amb 10.000 pessetes es va declarar desert i es va repartir entre tres accèssits, cosa que també va passar
amb l’Anselm Clavé i el Felip Pedrell. L’únic que sí que es va atorgar
va ser el de ballet Isaac Albéniz, que va guanyar Eduard Toldrà per La
rosa als llavis. No hi ha notícies del nou premi per a concertistes que
executessin obres d’autors catalans aquí o a fora.
Joan Maragall: els premis literaris ja són quatre
El 14 de juny del 1936, una mica abans de l’esclat de la guerra, Lluís
Companys i Ventura Gassol publicaven un decret: «La Generalitat
té formulat un pla general d’estímul a les lletres i a les arts catalanes
que espera poder realitzar íntegrament. Mentrestant, no oblida, però,
d’aportar, d’acord amb les possibilitats del seu Pressupost, l’estímul i
l’ajut del Govern de Catalunya als nostres escriptors, compositors i artistes. L’assaig, que pot produir-se només en la maduresa d’una literatura és, entre tots els gèneres literaris, el d’un rendiment més escàs per
al seu autor i el d’una difusió més limitada. La seva eficàcia és, en canvi, la valoració més alta de les obres i dels autors. Escau posar aquest
nou premi sota el nom de Joan Maragall, que, amb els seus Elogis, ha
fet, a l’assaig en llengua catalana, una de les aportacions més cabdals».
La convocatòria dels premis literaris, que ja eren quatre amb el Joan
Maragall, els musicals i els d’escultura i pintura de l’any 1936 es va
publicar al bogc i a la premsa el mes de juny i una setmana després
es van adjudicar els d’escultura i pintura. El jurat va atorgar per unanimitat el Premi Damià Campeny a Josep Viladomat per Noia nua, i
l’endemà el Premi Isidre Nonell al pintor Pere Pruna pel seu quadre
Senyora cansada de beure vi.
Pere Pruna renuncia, Josep Viladomat ha de canviar de camisa
I, uns quants dies després, Pere Pruna feia arribar una nota al conseller
de Cultura en què deia, després de lloar el premi, el conseller i Isidre
Nonell, que a l’entorn de la concessió del premi, aquell any s’havia
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«La música, en estat de
gestació interna, se’m presenta com un món
imprecís. Extreure d’aquesta vaguetat flotant
una línia melòdica, una forma simfònica, és un
treball superior a les meves forces. Jo sóc un
intuïtiu. Així i tot, aquest esforç em fatiga. Els
rellotges, en canvi, tan concrets, amb les seves
petites peces de precisió tan fines, tan exactes,
tan divinament dibuixades, han estat per a mi
un refugi, un repòs, en la inaferrable vaguetat
de la música. Els monjos, que només pensen
en Déu, han d’exercir un ofici. Altrament, es
destruirien. Tots els artistes, en realitat, haurien
de tenir un ofici».
Juli Garreta i Arboix
Compositor

Concert dels Cors
de Clavé en favor
dels Hospitals de Sang
a la plaça de Catalunya,
Barcelona, l’11 d’abril
del 1937.
© Carlos Pérez de Rozas | AFB

Concert del Quartet Clàssic, integrat per Neus Gas
i Beneta Trullàs, violins; Faustina Rovira, viola, i
Bernardino Gálvez Bellido, violoncel, al Lyceum
Club, Barcelona, el 24 de febrer del 1936.

La soprano Concepció Badia i Emili
Pujol, conferenciant i intèrpret de viola
de mà, al Casal del Metge, amb motiu del
concert ofert als assistents del iii Congrés
Internacional de Musicologia i xiv Festival
de la Societat Internacional de Música
Contemporània, per l’Associació de
Música Antiga i els Vihuelistas Hispánicos,
Barcelona, el 23 d’abril del 1936.

Assaig de l’Orquestra Pau Casals
al Palau de la Música, Barcelona,
el 27 d’abril del 1934.
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volgut fabricar una llegenda que ell considerava denigrant per als
seus promotors i des d’un punt de vista patriòtic era denigrant per a
la Generalitat i creia que tenia el deure de privar que el seu nom servís
d’escambell per a tots aquests detractors del Premi. «I la prova que la
raó no empara els que sostenen aquesta campanya és que hagin recorregut al salvatgisme d’uns procediments tan convincents per discutir
com sabotejar la tela tot fent un tall amb un instrument». I finalitzava amb l’honor de renunciar al premi. Sembla que es va tractar d’un
vandalisme purità ja que en comptes d’una «senyora cansada de beure
vi» el que els vàndals hi van veure era una «senyora cansada de fer
l’amor» copiada d’una revista francesa. Una ximpleria ben grossa perquè Pruna no la va copiar, però sí que s’hi va inspirar. Aquesta va ser la
intolerable manera de protestar dels puritans.
El 12 d’agost el bogc publicava el Decret de creació de la Comissió
d’Indústries de Guerra, i els diaris la insurrecció militar. Havien començat tres anys de guerra, i el butlletí, que el 26 d’agost es va convertir
en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la seva denominació
actual, no es va deixar de publicar i la Generalitat tampoc no va parar
de treballar.
Acabada la guerra, l’escultor Josep Viladomat, exiliat, seria interceptat a la frontera de França cap a Espanya sense la renovació necessària
del seu permís d’entrada. Aleshores va decidir parlar amb l’alcalde de
Barcelona, Josep Maria de Porcioles, que li va arreglar l’assumpte. Però
vet aquí que l’alcalde franquista, segons diu la llegenda, li va demanar
una cosa a canvi: una estàtua eqüestre de Franco que va estar molts
anys al Museu Militar del Castell de Montjuïc. Quan algú es mofava
de Viladomat ell contestava molt seriós que el que realment el va interessar de fer aquella escultura era el repte d’esculpir un cavall.
Més premis en plena Guerra Civil
Tornem al 1936. El 20 de desembre, en plena guerra, el dogc parla
de dos premis literaris. El jove escriptor Xavier Benguerel va guanyar
l’Ignasi Iglésias per la seva comèdia en tres actes El casament de la
Xela, i Francesc Trabal el Joan Crexells amb la seva novel·la Vals.
Trabal també era un escriptor reconegut que ja havia publicat un grapat d’obres d’èxit. Vals havia estat publicada feia pocs mesos i es va
exhaurir en poques setmanes i ara havia conquerit la màxima distinció
a la que podia aspirar un novel·lista català. Un cop va esclatar la guerra la majoria dels decrets de Cultura eren sobre ensenyament i sobre la
qualitat de l’escola. No obstant això, encara hi trobem força notícies
sobre els Premis de la Generalitat. El mateix desembre es va fer públic
el guanyador del primer Premi Joan Maragall d’assaig: Agustí Esclasans per La ciutat de Barcelona en l’obra de Jacint Verdaguer.

I comencem el 1937 amb una bona notícia. Els premis literaris
creixien i es creaven encara dos premis més per a treballs curts: el
Narcís Oller de conte i el Valentí Almirall de periodisme. El Govern
aconseguia tornar a incloure el periodisme entre els seus premis, cosa
que havia anunciat el novembre del 1936 com a premis independents,
un en català i un en castellà, però finalment va decidir incloure entre
els literaris un sol premi de periodisme en català, el Premi Valentí
Almirall. Els premis literaris ja eren sis. Aquesta és l’única notícia
que trobem al dogc el 1937, però, en canvi, el 1938 els premis van
generar un munt d’activitat. Al gener, tenint en compte que el Premi
Ignasi Iglésias havia quedat desert, a proposta del conseller de Cultura Carles Pi i Sunyer la Generalitat va decretar la convocatòria d’un
concurs per facilitar a les obres teatrals inèdites la seva representació
al Teatre Català de la Comèdia. El premi, dotat amb 5.000 pessetes,
es va resoldre i atorgar dos mesos després i el va guanyar Joan Oliver
per la seva obra La fam. I, a més, per afermar i deixar clara la seva
voluntat de tenir obres de qualitat per estrenar al Teatre Català de la
Comèdia, encara va concedir tres distincions més de 1.000 pessetes
cadascuna per a Joaquim Ruyra, J. Navarro i Costabella, i Andreu
A. Artís autors de les obres En Garet a l’enramada, Cèsar i Angèlica i
Cada dia, respectivament.
I, al juliol, encara trobem el veredicte d’un premi nou. Aquest cop
era un premi de medicina a la millor o les millors aportacions cien
tífiques, de caràcter mèdic, que fossin resultat, directament o indirectament, de la guerra. Al jurat, hi eren convocades persones representants de les principals entitats mèdiques i hospitalàries de Catalunya.
El premi que també estava dotat amb 5.000 pessetes es va repartir
entre dos treballs: Contribución al estudio de las lesiones tróficas de
las extremidades producidas por el frío dels doctors J. d’Harcourt,
A. Folch i Pi i J. Bofill, i El Servei de Transfusió de Sang al Front
amb casos clínics del doctor Frederic Duran i Jordà i els seus col·
laboradors. El tribunal va informar sobre l’organització del premi i
va publicar la seva voluntat de fer permanent el Premi de Medicina.

«Aloma es va passar la mà pel ventre. Sentia
una mena d’orgull. No, no era orgull, era una
altra cosa, no sabia què li donava força. Tantes
de proves l’havien fet tornar valenta. La mort
de Dani, sobretot. I aquella sensació, cada dia
més fonda, d’estar obligada a viure».
Mercè Rodoreda, Aloma
Premi Joan Crexells, 1937

«El botó de l’electricitat tornà la llum als ulls
de Zeni, i aquella nit el comptador elèctric no
cessà de giravoltar amb calma, com un disc
sense agulla que no acabés mai la corda».
Francesc Trabal, Vals
Premi Joan Crexells, 1936

Al setembre, la Generalitat convocava els premis anuals de literatura,
els de música i els de pintura i escultura amb quatre premis nous més,
dels quals no existia notícia prèvia: D’una banda, un premi musical,
el Premi Francesc Alió, a un recull de tres o més cançons amb acompanyament de piano o altres instruments, feia dos anys que els premis
de música no es convocaven. I, d’altra banda, tres premis d’arts
plàstiques més. A banda dels de pintura i escultura es convocaven el
Premi Tomàs Padró de dibuix, el Premi Marià Fortuny de gravat i el
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Premi Anglada Camarasa de pintura de paisatge català. Així doncs,
aquell 1938, la Generalitat concedia sis premis literaris, cinc premis
musicals, cinc premis de l’àmbit de les arts plàstiques i el Premi del
Teatre Català de la Comèdia.
El Premi Prat de la Riba que s’havia creat el 1936 amb tanta convicció, no genera més troballes al bogc ni al dogc, i tampoc els
Premis Pollés i Vinyals d’arquitectura. La resta van ser convocats i,
aquest cop sí, atorgats entre el desembre del 1938 i el gener del 1939.
L’última notícia que els premis generen és del divendres 6 de gener
del 1939 i fa referència al Premi Joan Maragall d’assaig: el jurat
havia decidit no atorgar-lo. El darrer número del Diari Oficial sortia
el 26 de gener del 1939, el mateix dia de la caiguda de Barcelona en
mans de les tropes franquistes. En aquest número es publiquen, entre
d’altres, dos ascensos al càrrec de sergent del Cos de Seguretat de Catalunya i s’informa que hi ha diverses mercaderies abandonades a la
duana de Barcelona per tal que puguin ser reclamades «pels qui s’hi
creguin amb dret». Amb la fi de la Guerra Civil i l’exili dels membres
del Govern i els diputats del Parlament, el Diari Oficial deixa d’aparèixer i els premis desapareixerien fins a l’any 1982. Quedava obert
un silenci de quaranta-tres anys.
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Premis biogràfics

Els premis amb nom (1932-1938)
Hi ha una constant que es repeteix a la majoria
de noms escollits per representar els premis de
la Generalitat: els autors, en plena efervescència
creativa, morien prematurament. La Generalitat
tenia en compte, com a segon motiu i sempre,
és clar, donant per descomptada la vàlua com a
artista i creador, l’exemple que hagués deixat pel
que fa referència a la seva categoria humana.
Premi Joan Crexells
Premi de novel·la catalana creat en record de Joan Crexells i Vallhonrat (humanista i escriptor, Barcelona, 1896-1926). Aquest premi és
l’únic que encara existeix i va ser el primer a ser creat. Per tant, és el
de vida més llarga de tots els Premis Nacionals de Cultura tot i que
en aquella època no s’anomenaven pas així. Es va gestar en el si de la
Penya Gran de l’Ateneu Barcelonès, la de Crexells, un jove escriptor
en plena carrera humanista que va morir per un error mèdic quan,
la nit de Santa Llúcia, li van extirpar el ronyó equivocat. Actualment
no és un premi nacional de cultura, és un premi anual de l’Ateneu.
La Generalitat republicana va apadrinar el premi l’any 1932, però
després de la dictadura, un cop restablerta la Generalitat, el premi
Crexells va tornar a ser de l’Ateneu i els nous Premis de Literatura
Catalana de la Generalitat van renéixer sense noms d’artista.
Guanyadors (durant els anys que va ser un premi de la Generalitat): Josep Maria de Sagarra, Carles Soldevila, Maria Teresa Vernet,
Ernest Martínez i Ferrando, Mercè Rodoreda, Noel Clarasó, Miquel
Llor i Francesc Trabal.
Premi Ignasi Iglésias
Segon dels Premis Literaris de la Generalitat republicana. Premi de
textos teatrals en català, en record d’Ignasi Iglésias i Pujadas (Sant
Andreu de Palomar, 1871 - Barcelona, 1928). Autor teatral i home de
bé de qui Francesc Xavier Casals, conseller de la Generalitat republicana va dir: «Un gran català que ha lluitat i treballat per Catalunya i
també per l’amor i la pau entre tots els homes». Un vespre del 1932
al restaurant del parc de la Ciutadella de Barcelona, en un sopar
d’homenatge a Prudenci Bertrana, que havia guanyat el Crexells, el
mateix Bertrana va deixar anar el nom i l’any següent ja estava creat
i atorgat. Va ser el premi més concorregut, popular i desitjat de l’etapa republicana. Tots els premis van desaparèixer a la fi de la Guerra
Civil però aquest va tornar amb la democràcia com el primer dels
Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la Generalitat que van ser els
únics a renéixer batejats amb noms d’artistes com s’havia fet abans.
Guanyadors: Josep Maria de Sagarra, Albert Piera, Josep Maria
Millàs-Raurell, Nicolau M. Rubió i Tudurí, Xavier Benguerel, i Joan
Escofet i Armand Blanch.
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Premi Joaquim Folguera
Tercer Premi Literari de la Generalitat, de poesia en català, creat
en memòria del sempre jove poeta Joaquim Folguera i Poal (Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló, 1893 - Barcelona, 1919) que
va morir als 26 anys greument malalt i deixant una extensa obra
avantguardista. Folguera va fer molta feina en la seva curta vida. Va
fundar La Revista, publicació que va aplegar la majoria dels millors escriptors del segle xx. La Generalitat va retre homenatge, amb
aquest premi, al poeta que va establir les bases de la millor poesia
catalana de tots els temps.
Guanyadors: Josep Carner, Josep Maria López-Picó, Josep Maria de
Sagarra, Josep Lleonart, Carles Riba i Joan Oliver-Pere Quart.
Premi Anselm Clavé
Premi Musical de la Generalitat, creat entre els tres primers, el 1933,
en memòria de Josep Anselm Clavé i Camps (Barcelona, 1824-1874)
que va ser músic, poeta i polític. El Premi Anselm Clavé a una composició de caràcter simfònic, en un temps, per a cors i orquestra,
d’una durada aproximada de quinze minuts es va declarar desert en
totes les edicions que es va convocar, de manera que no té guanyadors. Val a dir que els anomenats premis musicals van tenir poca sort
en aquest període republicà ja que era molt freqüent que quedessin
deserts i també que no es convoquessin, que s’endarrerissin o que,
atesa la gran quantitat de premis deserts, no generessin notícies als
mitjans de comunicació.
Premi Felip Pedrell
Premi Musical de la Generalitat, creat entre els tres primers, el 1933,
en memòria de Felip Pedrell i Sabaté (Tortosa, Baix Ebre, 1841 - Barcelona, 1922) que va ser compositor, pedagog musical, musicòleg i
crític musical català, capdavanter del nacionalisme musical a Catalunya. El primer Premi Felip Pedrell va ser per a un quartet de corda a
Amadeu Cuscó i Penedès per Més claror. Però a partir del 1934 es va
canviar el seu enunciat i va ser per a una obra de música de cambra
en quatre temps, per a dos i fins a sis instruments. A partir d’aquest
any va quedar sempre desert. Tots els Premis Musicals de la Generalitat es van deixar de convocar durant dos anys i van tornar el 1938,
any en què també es va declarar desert.
Guanyadors: Amadeu Cuscó i Penedès. Accèssits 1935: Quartet Iacta
alea est, Quintet La fille du Roi de France i Suite Burlesca Concertant.
Premi Enric Granados
Premi Musical de la Generalitat, també a una simfonia per a gran
orquestra, creat entre els tres primers, el 1935, en memòria d’Enric
Joaquim Granados i Campiña (Lleida, 1867 - Canal de la Mànega,
1916) compositor i pianista. Conegut per la seva obra pianística i per
la creació de l’escola de piano a Barcelona, va morir al naufragi de la
nau Sussex quan va ser torpedinada per l’armada alemanya en el de66 1932-1938

curs de la Primera Guerra Mundial. Encara no tenia cinquanta anys.
El guanyador flamant d’aquest premi va ser mossèn Muset, l’organista de la catedral de Barcelona. I fins al 1938, any de la tornada dels
premis musicals, o bé es va declarar desert o bé no n’apareixen els
veredictes. La raó pot ser deguda al fet que hi havia dos premis per a
simfonies i va arribar a haver-n’hi tres, tot i que mai no es van convocar tots tres alhora. Hi ha força confusió amb els premis musicals, els
seus noms, bases, i dates de convocatòria i d’entrega.
Guanyadors: Josep Muset i Ferrer i Ricard Lamote de Grignon.
Premi Juli Garreta
Quart Premi Musical de la Generalitat que va néixer l’any 1935 juntament amb el Premi Isaac Albéniz i el tercer dedicat a composicions
simfòniques. El Premi Juli Garreta va causar impacte perquè estava
dotat amb 10.000 pessetes, el doble que la resta, però el primer any
va quedar desert. Dedicat a Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols 1875-1925) rellotger d’ofici i extraordinari músic i compositor
aficionat que també va morir prematurament a l’edat de cinquanta
anys i de qui Josep Pla va escriure: «Amb les seves sardanes Garreta
es posà davant del país, i el seguírem tots: homes, dones i criatures.
Va ser un moment de meravella, el plaer mateix. Ens ha fet comprendre aquestes coses tan íntimament lligades a la nostra sensibilitat. El
plaer de la sardana no prové d’ésser una rauxa, sinó una força solar
(la d’aquest músic) emmarcada en una norma precisa i clara». El
Premi que duia el seu nom va tornar, també juntament amb l’Isaac
Albéniz l’any 1983 quan, misteriosament, els Premis de Música de
la Generalitat van canviar de nom per recuperar-ne dos dels batejats
durant la República: el Juli Garreta i l’Isaac Albéniz. I aquest cop
sí, el Garreta ja seria el premi que li esqueia, destinat a un concert o
poema per a cobla o per a instrument solista i cobla.
Guanyadors: Josep Barberà, Joaquín Zamacois, José Valls i Ricard
Lamote.
Premi Isaac Albéniz
Cinquè Premi Musical de la Generalitat que va néixer l’any 1935,
juntament amb el Premi Juli Garreta i el primer dedicat a la dansa,
concretament a un ballet (música d’orquestra) per a composició coreogràfica escenificable. Dedicat a Isaac Albéniz i Pascual (Camprodon,
1860 - Cambo-les-Bains, França, 1909) compositor i pianista, mort
prematurament quan encara no tenia cinquanta anys. Isaac Albéniz
va ser un nen prodigi que als quatre anys ja oferia concerts de piano,
però de cap manera es va limitar a aquest instrument sinó que va escriure música per a teatre i òpera, cançons... Aquest premi va tornar
el 1983 i ja seria el premi que li esqueia, destinat a una obra per a
piano.
Guanyadors: Eduard Toldrà i Ferran J. Obradors.
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Premi Isidre Nonell
Premi de pintura de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 1933
juntament amb el d’escultura Damià Campeny, els dos únics premis
d’arts plàstiques fins al 1938, quan se’n van crear tres més, en plena
Guerra Civil. Dedicat al pintor Isidre Nonell i Monturiol (Barcelona, 1872-1911) que va ser un dels artistes catalans més destacats del
principi del segle xx i una figura cabdal del postmodernisme català,
amb la seva obstinació per pintar temes que no estaven de moda en
el seu temps. Des de l’any de la seva creació, i fins al 1938, va ser
un premi regular. Les obres s’escollien entre les seleccionades per a
l’Exposició de Primavera o Saló de Montjuïc. El Premi va fer que els
visitants a les exposicions augmentessin notablement i que els guanyadors obtinguessin ressò i exposicions individuals. Va ser el cas del
primer guanyador del Premi Isidre Nonell, Manuel Humbert. El va
guanyar amb la seva obra Descans i uns quants mesos després ja preparava la seva primera exposició individual per obrir la temporada
dels Establiments Maragall, la Sala Parés de Barcelona.
Guanyadors: Manuel Humbert, Eliseu Meifrèn, Pere Pruna (que hi va
renunciar) i Josep Mallol.
Premi Damià Campeny
Premi d’Escultura de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 1933,
juntament amb el de Pintura Isidre Nonell, els dos únics premis d’arts
plàstiques fins al 1938, any de la creació de tres premis més, en plena
Guerra Civil, que tindrien una sola edició. Dedicat a l’escultor Damià
Campeny i Estrany (Mataró, 1771 - Barcelona, 1855), que va ser un
escultor català longeu, que va viure divuit anys a Roma durant els
quals va treballar al taller del Vaticà i hi va realitzar obres com Hèrcules Farnesi i Neptú. Durant els anys de la República, els que va durar aquest premi, sempre es van escollir, per optar al premi, escultures
de nus femenins. Josep Clarà va ser el guanyador del primer amb el
seu Nu de noia. El premi va desaparèixer, com la resta, el 1939, i no
tornaria amb aquest nom entre els Premis Nacionals d’Arts Plàstiques
del 1990, que es van convocar sense noms.
Guanyadors: Josep Clarà i Ayats, Enric Casanovas, Josep Viladomat i
Joan Rebull.
Premis Pollés i Vinyals
Els Premis Pollés i Vinyals duen els noms de dos arquitectes catalans,
la família dels quals va patrocinar i impulsar aquests premis: els
premis d’arquitectura de la Generalitat republicana. Els Premis Pollés
i Vinyals els va convocar l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, i
la Generalitat hi va afegir encara dues borses de viatge d’estudis. Hi
ha notícies de la seva convocatòria i adjudicació però només de l’any
1933. Després no generen més troballes, de manera que no queda
clar si la raó és que es van deixar de convocar. A la seva creació i
convocatòria per decret, publicat al Diari Oficial de la Generalitat el
30 de setembre del 1933, signat pel conseller de Cultura i pel conseller primer, es llegeix: «El pla de cultura social que té en projecte la
Generalitat preveu l’estímul als obrers de l’edificació i als aprenents
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del mateix ram per completar llur formació professional. Així mateix, indica la conveniència de donar facilitats als arquitectes joves
per a l’estudi de l’habitació popular i barris industrials, en els països
on estigui més ben resolt».
Guanyadors del Premi Pollés (adjudicat un premi a cada un dels
oficials següents): Ramon Serra i Costa, serraller de Vic; Bartomeu
Galofré i Janer, paleta de Barcelona; Joan Castells i Groteras, fuster
de Barcelona; Manuel Socias i Milà, paleta de Vilafranca; Agapit
Plans i Trullàs, picapedrer de Barcelona; Francesc Torres i Mates,
paleta de Barcelona; Cebrià Vidal i Rodríguez, paleta de Barcelona;
Josep Arboix i Goula, paleta de Vic; Àngel Adell i Foguet, paleta de
Barcelona; Martí Cortès i Pasqual, paleta de Barcelona; Joan Torres
i Prats, paleta d’Esparreguera; Ricard Peñach i Castanys, paleta de
Barcelona; Miquel Abella i Zaragoza, guixaire de Barcelona i Joan
Pérez i Maturana, paleta de Barcelona.
Guanyadors del Premi Viñals (adjudicat un premi a cadascun dels
aprenents i manobres següents): Vicenç Bueno i Mañés, manobre
bastidaire de Barcelona; Josep Carles i Colomé, manobre de Barcelona; Jaume Fornells i Mestres, manobre de Barcelona; Aureli Victòria
i Arroyo, manobre de Barcelona; Àngel Molès i Salvador, manobre
bastidaire de Barcelona; Josep Boix i Forns, aprenent de paleta de
Barcelona; Josep Vidal i Brugueres, manobre de Barcelona; Grau Barceló i Maure, manobre de Barcelona; Josep Badia i Ferrer, manobre
de Puig-reig; Vicenç Ros i Rico, manobre de Barcelona; Josep Sans
i Moyà, aprenent de fuster de Barcelona; Enric Gómez i Caselles,
aprenent de paleta de Barcelona; Serafí Cirera i Benet, manobre del
Masnou; Antoni Portella i Subirana, aprenent de paleta de Barcelona;
Joaquim Giménez i Gómez, aprenent de paleta de Barcelona; Jaume
Pujol i Caminals, aprenent de fuster de Barcelona; Josep Rosich i
Aixelà, aprenent de vidrier de Barcelona i Francesc Graupera i Gual,
aprenent de paleta de Mataró.
Guanyadors de les dues borses de viatge d’estudis: Antoni Batlle i
Punyed, arquitecte. Segona borsa: deserta.
Guanyadors dels Premis creats pel jurat. Amb l’import d’una de les
borses per a viatge d’estudis que havia estat declarada deserta, el
jurat, d’acord amb les atribucions que li conferien les bases de la convocatòria crea deu premis de 250 pessetes cadascun, que va adjudicar
als deu oficials que seguien en ordre de mèrits als distingits amb els
Premis Pollés que van ser: Lluís Sallent i Santaulària, fuster d’Artés;
Martí Batlle i Bentura, paleta de Vilafranca; Antoni Casals i Castells,
paleta de Barcelona; Joan Planas i Soler, paleta de Barcelona; Alfons
Roda i Campistrol, paleta de Barcelona; Salvador Bardina i Torroja,
paleta de Barcelona; Jaume Garriga i Payerol, paleta de Barcelona;
Narcís Paroni i Simon, paleta de Girona i Ramon Comelles i Soldevila, paleta de Puig-reig.
Premi Joan Maragall
Premi Literari d’assaig que la Generalitat va crear l’any 1936, dos
mesos abans de l’esclat de la Guerra Civil i que, per tant, va tenir dos
anys de vida. Estava dotat amb 5.000 pessetes com la gran majoria.
Va ser el quart Premi Literari del govern republicà. Lluís Companys
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i Ventura Gassol van batejar-lo amb el nom de Joan Maragall en reconeixement pel valor dels seus Elogis «una de les aportacions més cabdals
a l’assaig en llengua catalana». Només hi ha dos guanyadors, ja que el
1939 el premi es va declarar desert. És l’última notícia referent als premis que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 6
de gener del 1939. I com que els Premis de Literatura Catalana del 1982
van tornar sense noms, aquí es va acabar la història d’aquest premi.
Guanyadors: Agustí Esclasans i Carles Riba.
Premi Prat de la Riba
Premi al millor llibre sobre educació i formació cívica que es va crear
al desembre del 1936 a proposta del conseller de Cultura Lluís Duran
i Ventosa en memòria d’Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol,
1870-1917), advocat, periodista i primer president de la Mancomunitat de Catalunya. Ell va ser un dels principals artífex del ressorgiment del sentiment nacional català del segle xix. L’ordre de creació
apareix per decret del Consell de Cultura i el signa Ignasi Villalonga,
que ocupava la presidència de la Generalitat (amb l’Estatut suspès)
amb el títol de governador general de Catalunya. El nou premi va ser
dotat amb 5.000 pessetes, el jurat seria nomenat en el termini d’un mes
i dictaminaria i faria públic el seu veredicte al juny del 1937. No se
sap qui el va guanyar ni si es va atorgar mai. El text publicat al Butlletí Oficial diu, entre altres coses: «Hi ha un nom, entre tots, que ell
sol avala el Premi i li dóna tot el sentit que ha inspirat la seva creació:
el d’Enric Prat de la Riba». El nom de Prat de la Riba s’ha utilitzat
posteriorment per a d’altres premis que no pertanyen a la Generalitat,
com ara el Premi d’Articles Periodístics Prat de la Riba, que convoca
anualment, des del 1989, la Casa Museu Enric Prat de la Riba.
Premi Narcís Oller
Cinquè dels Premis Literaris de la Generalitat per al millor conte, creat el 1937 en plena Guerra Civil a proposta del conseller de Cultura,
Carles Pi i Sunyer, juntament amb el Valentí Almirall per al millor
treball periodístic. La Generalitat volia premiar «el millor conte escrit
en català per tal d’estimular aquest gènere de producció, d’una noble
i copiosa ascendència a Catalunya» juntament amb el nom de Narcís
Oller i Moragas (Valls, 10 d’agost del 1846 - Barcelona, 26 de juliol
del 1930). Advocat i escriptor, Oller va decidir canviar de llengua, i
així ho diu a les seves Memòries literàries: «Vaig veure finalment clar
que entre l’escriptor i la seva llengua nadiua hi ha un nexe tan estret
que no té substitució possible». El 1886 es va desfermar una polèmica a la premsa peninsular sobre la utilització del català com a llengua
literària. La qüestió, curiosament, només afectava la prosa. Galdós,
per exemple, escrivia el següent: «Comprendo que los resucitadores
del catalán literario consigan su objeto dentro de la poesía, porque la
poesía vive perfectamente en los idiomas ingenuos y sin cultivo, casi
mejor que en los muy trabajados; pero querer hacer en catalán la novela contemporánea, que requiere una dicción extremadamente rica y
flexible, me parece absurdo, con perdón sea dicho del insigne Oller».
El premi només viuria una edició, la del 1938.

Premi Valentí Almirall
Sisè dels Premis Literaris de la Generalitat per al millor treball
periodístic publicat a Catalunya en la nostra llengua, creat el 1937
en plena Guerra Civil a proposta del conseller de Cultura, Carles
Pi i Sunyer, juntament amb el Narcís Oller de conte. En homenatge
a Valentí Almirall i Llozer (Barcelona, 1841-1904), polític i periodista català, considerat un dels pares del catalanisme modern, i més
concretament, del catalanisme d’esquerres. Parlava vuit llengües i es
va llicenciar en dret, però mai no va exercir d’advocat. Es va dedicar a la política activa. Va participar en la preparació i en els fets
de la revolució del 1868 a Barcelona; va dirigir El Federalista i va
col·laborar a la Revista Republicano-Federal, des d’on va publicar
opuscles força radicals i es va declarar hostil a tota mena d’entesa
amb els monàrquics. Amb la figura de Valentí Almirall el Govern
aconseguia tornar a incloure el periodisme entre els seus premis,
cosa que havia anunciat al novembre del 1936 com a premis independents, un en català i un en castellà, però finalment va decidir
incloure entre els literaris un sol premi de periodisme en català, el
Premi Valentí Almirall. Els Premis Literaris ja eren sis. El premi
només viuria una edició, la del 1938.
Guanyador: Just Cabot.
Premi del Teatre Català de la Comèdia
Creat a proposta del conseller de Cultura Carles Pi i Sunyer l’any
1938 en plena Guerra Civil. Aquell any el Premi Ignasi Iglésias havia
quedat desert i la Generalitat tenia el propòsit de facilitar a les obres
teatrals inèdites la seva representació al Teatre Català de la Comèdia,
a més de lliurar 5.000 pessetes. En dos mesos va quedar convocat i
atorgat, però igual que els darrers premis creats per la Generalitat durant la Guerra Civil, el Premi del Teatre Català de la Comèdia només
té un guanyador. S’hi van presentar 130 originals. Avel·lí Artís, Cèsar
August Jordana, Enric Jiménez, Domènec Guansé i Xavier Benguerel
van ser els membres del jurat dictaminador.
Guanyadors: Joan Oliver per La fam. Tres distincions de 1.000 pes
setes cadascuna, per a Joaquim Ruyra, J. Navarro i Costabella i
Andreu A. Artís autors de les obres En Garet a l’enramada, Cèsar
i Angèlica i Cada dia, respectivament.
Premi Tomàs Padró

Guanyador: Xavier Benguerel.

Premi de dibuix i el tercer dels Premis d’Arts Plàstiques de la Generalitat tot i que mai no es van dir així sinó cada un pel seu nom
i disciplina. El Premi Tomàs Padró es va crear el 1938 igual que el
Marià Fortuny de gravat i l’Anglada Camarasa de paisatge català i,
per tant, els tres premis només tenen un guanyador. La Generalitat va
dedicar el premi de dibuix a Tomàs Padró Pedret (Barcelona, 18401877) que va destacar com a dibuixant i il·lustrador, signava amb
el pseudònim Aº Wº i va ser cronista gràfic de diaris de tot Europa,
pintor i il·lustrador excel·lent i de gran personalitat. El Premi Tomàs
Padró de dibuix era concedit a un recull de tres o més dibuixos, que
es presentessin a l’Exposició del Dibuix i del Gravat que la Generali-
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tat va organitzar aquell mateix any a la sala d’exposicions del Casal
de Cultura de la plaça de Catalunya de Barcelona on van participar
dinou artistes.

Francesc Alió i Brea (Barcelona, 1862 -1908) va ser un reconegut
compositor. El 1892 va escriure la música d’Els Segadors adaptant
una versió popular. Va ser folklorista i està considerat com un dels
primers impulsors del renaixement musical català.

Guanyador: Joan Junyer.
Guanyador: Josep Maria Torrents.
Premi Marià Fortuny
Premi de gravat i el quart dels Premis d’Arts Plàstiques de la Generalitat tot i que mai no es van dir així sinó cada un pel seu nom i disciplina. El Premi Marià Fortuny es va crear el 1938 igual que el Tomàs
Padró de dibuix i l’Anglada Camarasa de paisatge català i, per tant,
els tres premis només tenen un guanyador. La Generalitat va dedicar
el premi de gravat a Marià Fortuny i Marsal (Reus, 1838 - Roma,
1874) un dels pintors més importants del segle xix després de Goya.
El Premi Marià Fortuny de gravat era concedit a un recull de tres o
més gravats, que es presentessin a l’Exposició del Dibuix i del Gravat
que la Generalitat va organitzar aquell mateix any a la sala d’exposicions del Casal de Cultura de la plaça de Catalunya de Barcelona on
van participar dinou artistes.
Guanyador: Xavier Nogués.
Premi Anglada Camarasa
Creat el 1938 el Premi Anglada Camarasa era en principi un premi
de pintura, però poc temps després es va publicar un decret que rectificava i ampliava el Premi. Així va quedar publicat al Diari Oficial i
van signar Lluís Companys i Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura.
El Premi Anglada i Camarasa ja eren dos: «un premi a una pintura de paisatge català i un premi a una obra literària que descrigui,
glosi o exalti el mateix paisatge». Van ser creats per la Generalitat
republicana gràcies a la «generosa iniciativa d’aquest artista català»
i era concedit al quadre de paisatge català dels que es presentessin
a l’Exposició de Tardor l’autor del qual no passés de quaranta-cinc
anys d’edat. Hermen Anglada i Camarasa (Barcelona, 1871 - Mallorca, 1959) va ser el pintor català amb més projecció internacional
entre els pintors anteriors a les avantguardes. No hi ha notícies de
si el premi, que només va tenir una edició a causa de la caiguda de
Barcelona en mans de les tropes franquistes, també va comptar amb
un guanyador per l’obra literària corresponent.
Guanyador: Emili Bosch i Roger, pintor.
Premi Francesc Alió
Premi a un recull de tres o més cançons o lieder amb acompanyament
de piano o altres instruments. El Premi Francesc Alió va ser el darrer
Premi Musical de la Generalitat de Catalunya i va ser creat el 1938. La
primera notícia del premi és el seu veredicte i apareix el 1939 al costat
de la resta de Premis Musicals, que ja eren sis. Els Premis Musicals
havien ressuscitat després de dos anys de no ser convocats, però els
va passar el mateix per altres motius: només van tenir un any de vida
a causa de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes franquistes.
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Premis, premiats
i jurats

—Creiem necessari de fer
constar que la relació de
premis, premiats i jurats, així
com, si s’escau, els títols de
les obres guanyadores, no
sempre ha estat possible
d’aconseguir-ne les fonts
per poder-los documentar de
forma exhaustiva, per la qual
cosa aquest llistat, tot i que en
representa un recull gairebé
definitiu important, té algunes
mancances.

1933
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la a
Carles Soldevila per Valentina.
Premi Ignasi Iglésias de teatre a Albert
Piera per Els homes forts.
Premi Joaquim Folguera de poesia a
Josep Carner per El veire encantat.

1932
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la a Josep
Maria de Sagarra per Vida privada.
Premi Ignasi Iglésias de teatre a Josep
Maria de Sagarra per L’Hostal de la
Glòria.
Jurats
Premi Joan Crexells. Va ser constituït per
Prudenci Bertrana, Joan Puig i Ferrater,
Miquel Llor, Alexandre Plana, E. Duran
Reynals, Vicenç Solé de Sojo i Just Cabot.
Premi Ignasi Iglésias. Va ser constituït
per Joaquim Borralleras, Pere
Coromines, Joan Cortès, J. Farran i
Mayoral i J. Pous i Pagès. Suplents: Joan
Alavedra i Màrius Gifreda.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Guillermo Díaz Plaja,
Miquel Ferrà, Cèsar August Jordana,
Joaquim Ruyra i Carles Soldevila.
Suplents: Ernest Martínez Ferrando i
Jaume Bofill Ferro.
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Jurats
Premi Joan Crexells. Va ser constituït
per Prudenci Bertrana, Ernest Martínez
i Ferrando, Armand Obiols, E. Duran i
Reynals i Marçal Olivar.
Premi Ignasi Iglésias. Va ser constituït
per Joan Alavedra, Cèsar August
Jordana, Joan Puig i Ferreter, Josep M.
de Sagarra i Domènec Guansé.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Josep M. Capdevila,
Miquel Llor, Carles Riba, A. Serra i
Boldú i Carles Soldevila.
—Premis Musicals de la Generalitat
Premi Felip Pedrell a un quartet de
corda, a Amadeu Cuscó i Penedès per
Més claror.
Premi Enric Granados a una
composició simfònica en un temps,
per a gran orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts, a Josep
Muset Ferrer per Tríptic.
Premi Anselm Clavé a una composició
de caràcter simfònic, en un temps,
per a cors i orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts. Desert.
Jurats
Premis Musicals Felip Pedrell, Enric
Granados i Anselm Clavé. Van ser
constituïts per Pau Casals, Josep
Barberà, Baltasar Samper, Lluís Millet i
Joan Lamote de Grignon.

—Premis de Pintura i Escultura
de la Generalitat
Premi Isidre Nonell de pintura a
Manuel Humbert per Descans.
Premi Damià Campeny d’escultura a
Josep Clarà per Nu de noia.
—Premis Pollés i Vinyals
d’arquitectura
Premis Pollés. S’adjudica un premi a
cadascun dels oficials següents: Ramon
Serra i Costa, serraller de Vic; Bartomeu
Galofré i Janer, paleta de Barcelona;
Joan Castells i Groteras, fuster de
Barcelona; Manuel Socias i Milà, paleta
de Vilafranca; Agapit Plans i Trullàs,
picapedrer de Barcelona; Francesc
Torres i Mates, paleta de Barcelona;
Cebrià Vidal i Rodríguez, paleta de
Barcelona; Josep Arboix i Goula, paleta
de Vic; Àngel Adell i Foguet, paleta
de Barcelona; Martí Cortès i Pasqual,
paleta de Barcelona; Joan Torres i Prats,
paleta d’Esparreguera; Ricard Peñach i
Castanys, paleta de Barcelona; Miquel
Abella i Zaragoza, guixaire de Barcelona
i Joan Pérez i Maturana, paleta de
Barcelona.
Premis Viñals. S’adjudica un premi a
cadascun dels aprenents i dels manobres
següents: Vicenç Bueno i Mañés,
manobre bastidaire de Barcelona;
Josep Carles i Colomé, manobre de
Barcelona; Jaume Fornells i Mestres,
manobre de Barcelona; Aureli Victòria

i Arroyo, manobre de Barcelona;
Àngel Molès i Salvador, manobre
bastidaire de Barcelona; Josep Boix i
Forns, aprenent de paleta de Barcelona;
Josep Vidal i Brugueres, manobre de
Barcelona; Grau Barceló i Maure,
manobre de Barcelona; Josep Badia i
Ferrer, manobre de Puig-reig; Vicenç
Ros i Rico, manobre de Barcelona;
Josep Sans i Moyà, aprenent de fuster
de Barcelona; Enric Gómez i Caselles,
aprenent de paleta de Barcelona; Serafí
Cirera i Benet, manobre del Masnou;
Antoni Portella i Subirana, aprenent de
paleta de Barcelona; Joaquim Giménez i
Gómez, aprenent de paleta de Barcelona;
Jaume Pujol i Caminals, aprenent de
fuster de Barcelona; Josep Rosich i
Aixelà, aprenent de vidrier de Barcelona,
i Francesc Graupera i Gual, aprenent de
paleta de Mataró.
Borses de viatge d’estudis a Antoni
Batlle i Punyed, arquitecte. Segona
borsa: Deserta.
Premis creats pel jurat. Amb l’import
d’una de les borses per a viatge d’estudis
que havia estat declarada deserta, el
jurat, d’acord amb les atribucions que
li conferien les bases de la convocatòria
va crear deu premis de 250 pessetes
cadascun, que va adjudicar als deu
oficials que seguien en ordre de mèrits
als distingits amb els Premis Pollés que
van ser: Lluís Sallent i Santaulària, fuster
d’Artés; Martí Batlle i Bentura, paleta
de Vilafranca; Antoni Casals i Castells,
paleta de Barcelona; Joan Planas i
Soler, paleta de Barcelona; Alfons Roda
i Campistrol, paleta de Barcelona;
Salvador Bardina i Torroja, paleta de
Barcelona; Jaume Garriga i Payerol,
paleta de Barcelona; Narcís Paroni
i Simon, paleta de Girona, i Ramon
Comelles i Soldevila, paleta de Puig-reig.
Jurats
Premis Pollés i Vinyals. Van ser
constituïts per Ventura Gassol, Amadeu
Llopart, Melcior Vinyals, Francesc
Folguera, Ramon Puig-Gairalt,
Alexandre Soler i March, Josep Maria
Barrenys i Pere Benavent.
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1934
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la a
Maria Teresa Vernet per Les algues roges.
Premi Ignasi Iglésias de teatre a Josep
Maria Millàs-Raurell per El món en què
vivim.
Premi Joaquim Folguera de poesia a
Josep Maria López-Picó per Variacions
líriques.
Jurats
Premi Joan Crexells. Va ser constituït per
Carles Soldevila, Miquel Llor, Prudenci
Bertrana, Josep Maria Capdevila i Joan
Puig i Ferrater. Suplents: Sebastià Juan
Arbó i Tomas Roig i Llop.
Premi Ignasi Iglésias. Va ser constituït
per Josep Farran i Mayoral, Carles Riba,
Albert Piera i Serís, Carles Capdevila i
Francesc Trabal.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Josep Carner, Clementina
Arderiu de Riba, Sebastià Sànchez i
Juan, J.V. Foix i Octavi Saltor.

Premis, premiats i jurats

1935
—Premis Literaris de la Generalitat

—Premis Musicals de la Generalitat
Premi Isaac Albéniz a un ballet
(música d’orquestra) per a composició
coreogràfica escenificable a Robert
Gerhard per Si, la, sol.
Premi Anselm Clavé a una composició
de caràcter simfònic, en un temps,
per a cors i orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts. Desert.
Premi Felip Pedrell a una obra de
música de cambra en quatre temps,
per a dos fins a sis instruments. Desert.
Premi Enric Granados a una
composició simfònica en un temps,
per a gran orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts. Desert.
Premi Juli Garreta a una simfonia.
Desert.
Jurats
Premis Josep Anselm Clavé, Felip Pedrell
i Enric Granados. Van ser constituïts
per Pau Casals, Josep Barberà, Francesc
Pujol, Vicent Casasús i Eduard Toldrà.
—Premis de Pintura i Escultura
de la Generalitat
Premi Isidre Nonell de pintura a Eliseu
Meifrèn per Martigues.
Premi Damià Campeny d’escultura
a Enric Casanovas per Noia nua.
Jurats
Premis Isidre Nonell i Damià Campeny
d’escultura. Van ser constituïts per
Carles Pi i Sunyer, A. Duran i Sampere,
Joaquim Folch i Torres, Francesc
Labarta, Joan Puig i Ferrater, Manolo
Hugué, Ignasi Mallol, Jaime Martrus i
Ernest Santasusagna.

Premi Joan Crexells de novel·la a
Ernest Martínez i Ferrando per Una
dona s’atura al camí.
Premi Ignasi Iglésias de teatre a
Nicolau M. Rubió i Tudurí per Un
sospir de llibertat.
Premi Joaquim Folguera de poesia a
Josep Maria de Sagarra per Àncores i
estrelles.

1936
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la
a Francesc Trabal per Vals.
Premi Ignasi Iglésias de teatre
a Xavier Benguerel per El casament de
la Xela.
Premi Joaquim Folguera de poesia
a Joan Oliver per Bestiari.
Premi Joan Maragall d’assaig a Agustí
Esclasans per La ciutat de Barcelona en
l’obra de Jacint Verdaguer.

Jurats
Premi Joan Crexells. Maria Teresa
Vernet, Carles Riba, Manuel de
Montoliu, Josep Maria de Sagarra i
Carles Soldevila.
Premi Ignasi Iglésias. Pompeu Crehuet,
Albert Piera, Màrius Gifreda, Josep
Maria Millàs-Raurell i Joan Alavedra.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Alexandre Plana, Josep
Maria Capdevila, Miquel Ferrà, Rossend
Matas i Melcior Font.
—Premis Musicals de la Generalitat
Premi Isaac Albéniz a un ballet
(música d’orquestra) per a composició
coreogràfica escenificable a Eduard
Toldrà per La rosa als llavis.
Premi Felip Pedrell a un quartet de
corda. Desert. Accèssits al Quartet Iacta
alea est, al Quintet La fille du Roi de
France i a la Suite Burlesca Concertant.
Premi Juli Garreta a una simfonia.
Desert. Accèssits a Amb la nostra cançó,
A Garreta i A ple sol.
Premi Anselm Clavé a una composició
de caràcter simfònic, en un temps,
per a cors i orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts. Desert.
Jurats
Premis Isaac Albéniz, Felip Pedrell i
Juli Garreta. Van ser constituïts per Pau
Casals, Joan Lamote de Grignon, Lluís
Millet, Jaume Pahissa i Robert Gerhard.
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—Premis de Pintura i Escultura
de la Generalitat
Premi Isidre Nonell
Premi Damià Campeny
Jurats
Premi Isidre Nonell. Va ser constituït
per Francesc Martorell, Joaquim Folch
i Torres, Josep Codolà i Gualdo, Pere
Casas i Abarca, Feliu Elies, Manuel
Humbert i Frederic Marès.
Premi Damià Campeny. Va ser constituït
per Francesc Martorell, Joaquim Folch
i Torres, Josep Codolà i Gualdo, Rafael
Solanic, Josep Clarà, Lluís Muntaner i
Feliu Elies.

Jurats
Premi Joan Crexells. Va ser constituït
per Prudenci Bertrana, Maria Teresa
Vernet, Ernest Martínez i Ferrando,
Salvador Espriu i Rafael Tasis i Marca.
Premi Ignasi Iglésias. Va ser constituït
per Josep Pous i Pagès, Artur Perucho,
Enric Lluelles, Sebastià Juan Arbó
i Carme Monturiol.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Josep Lleonart, Alfons
Maseres, Lluís Montanyà, Armand
Obiols i Joan Teixidor.
Premi Joan Maragall. Va ser constituït
per Jaume Serra i Hunter, Antoni Rovira
i Virgili, Josep Farran i Mayoral, Joan
Ors i Jaume Bofill i Ferro.

Jurats
Premi Isidre Nonell. Va ser constituït
per Jordi Rubió i Balaguer, Joaquim
Folch i Torres, Cristià Cortès, Manuel
Rocamora i Vidal, Manuel Rodríguez
i Codolà, Domènec Carles i Eliseu
Meifrèn.
Premi Damià Campeny. Va ser
constituït per Jordi Rubió i Balaguer,
Joaquim Folch i Torres, Cristià Cortès,
Enric Casanovas, Pere Jou i Jaume
Duran.
—Premis Musicals de la Generalitat

—Premis de Pintura i Escultura
de la Generalitat

El 1936 no es van convocar.

Premi Isidre Nonell de pintura a Pere
Pruna per Senyora cansada de beure vi
(va renunciar al premi).
Premi Damià Campeny d’escultura
a Josep Viladomat.

Premi Prat de la Riba al llibre sobre
Educació Cívica. Creat el 1936, no se
sap a qui se li va concedir o si es va
atorgar mai.
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Premis, premiats i jurats

—Premis Musicals de la Generalitat

1938
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la a Noel
Clarasó per Francis de Quer.
Premi Ignasi Iglésias de teatre a Joan
Escofet i Armand Blanch per Capvespre.
Premi Joaquim Folguera de poesia a
Clementina Arderiu per Sempre i ara.
Premi Narcís Oller de conte a Xavier
Benguerel per Tres contes de guerra.
Premi Valentí Almirall de treball
periodístic a Just Cabot per Tres articles.
Premi Joan Maragall d’assaig. Desert.

1937
—Premis Literaris de la Generalitat
Premi Joan Crexells de novel·la a
Mercè Rodoreda per Aloma.
Premi Ignasi Iglésias de teatre. Desert.

Jurats
Premi Joan Crexells. Va ser constituït
per Jordi Rubió, Mercè Rodoreda i
Alfons Maseres.
Premi Ignasi Iglésias. Va ser constituït
per Carles Riba, Francesc Curet i Joan
Oller i Rabassa.
Premi Joaquim Folguera. Va ser
constituït per Josep M. Capdevila,
Jaume Bofill i Ferro i Joan Oliver.
Premi Narcís Oller. Va ser constituït per
Cèsar August Jordana, Josep Lleonart i
Just Cabot.
Premi Valentí Almirall. Va ser constituït
per Antoni Rovira i Virgili, Domènec
Guansé i Maurici Serrahima.

Jurat
Premi Narcís Oller. Va ser constituït
per Joan Oller, Joan Santamaria, Ernest
Martínez, Ramon Xuriguera i Josep
Maria Francès.
—Premis Musicals de la Generalitat
El 1937 no es van convocar.
No hi ha cap notícia de la resta de premis.
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Premi Enric Granados a una simfonia
per a gran orquestra a Ricard Lamote de
Grignon per Quatre Petites Pastorals.
Premi Juli Garreta de simfonia a
Ricard Lamote de Grignon per Facècia.
Premi Isaac Albéniz a un ballet
(música d’orquestra) per a composició
coreogràfica escenificable a Ferran
J. Obradors per Poema de la jungla.
Premi Francesc Alió per a sèries de
cançons a Josep Maria Torrents per Nou
cançons.
Premi Anselm Clavé a una composició
de caràcter simfònic, en un temps,
per a cors i orquestra, d’una durada
aproximada de quinze minuts. Desert.
Premi Felip Pedrell a un quartet de
corda. Desert.		
Jurats
Premis Musicals Enric Granados, Juli
Garreta, Isaac Albéniz, Josep Anselm
Clavé i Felip Pedrell. Van ser constituïts
per Enric Morera, Joan B. Lambert, Joan
Suñé i Sintes, Joan Massià i Prat i Josep
Fontbernat.
Premi Teatre Català de la Comèdia
a Joan Oliver per La fam. Distincions
per a Joaquim Ruyra, J. Navarro i
Costabella, i Andreu A. Artís, autors de
les obres En Garet a l’enramada, Cèsar
i Angèlica i Cada dia, respectivament.
Obres recomanades pel jurat per a la
seva representació al Teatre Català de la
Comèdia: L’ofrena de la sang, d’Iu Pons;
Poema de Nadal, de Lluís Capdevila;
A mercè del vent, de Claudi Muntanya;
Rosa i Teresa, de Millet-Nogués; La
implacable justícia, de S. Vilaclara; Ja ha
passat el perill, de Josep Cases.

Jurat
Premi Teatre Català de la Comèdia.
Va ser constituït per Avel·lí Artís,
Cèsar August Jordana, Enric Jiménez,
Domènec Guansé i Xavier Benguerel.

Jurats
Premis Isidre Nonell i Damià Campeny.
Va ser constituït per Carles Pi i Sunyer,
Hermen Anglada i Camarasa, Josep
Clarà, Xavier Nogués i Enric Casanovas.
Suplents: Josep Viladomat i Joan Junyer.
Premis Tomàs Padró, Marià Fortuny
i Premis Planas i Dòria. Van ser
constituïts per Josep Dunyach, Francesc
Domingo, Emili Bosch i Roger, Enric
Ricard i Sebastià Gasch. Vocals suplents:
Josep Amat i Josep Gausachs.
Premi Anglada Camarasa. Va ser
constituït per Carles Pi i Sunyer, Hermen
Anglada i Camarasa, Francesc d’A. Galí,
Josep Dunyach, Feliu Elies, Joan Junyer i
Adolf Armengol.

—Premis de Pintura i Escultura
de la Generalitat
Premi Isidre Nonell de pintura a Josep
Mallol.
Premi Damià Campeny d’escultura
a Joan Rebull.
Premi Tomàs Padró de dibuix a Joan
Junyer.
Premi Marià Fortuny de gravat
a Xavier Nogués.
Premi Anglada Camarasa de paisatge
català a Emili Bosch.
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Premi de Medicina a la millor o les
millors aportacions científiques, de
caràcter mèdic, que fossin resultat,
directament o indirectament, de la
guerra a: Contribución al estudio de
las lesiones tróficas de las extremidades
producidas por el frío dels doctors J.
d’Harcourt, A. Folch i Pi, i J. Bofill; i a
El Servei de Transfusió de Sang al Front
amb casos clínics del doctor Duran i
Jordà i els seus col·laboradors.

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1993
1994

1994

1982

Actuació de Raimon en l’homenatge
a Salvador Espriu, Palau de la Música
Catalana, 1985.

Cyrano de Bergerac, dirigida i
interpretada per Josep Maria Flotats
amb traducció de Xavier Bru de Sala,
Premi Josep Maria de Sagarra de
traducció, 1984, Teatre Poliorama,
Barcelona, març del 1985.
© Pau Barceló | Arxiu Serra d’Or

© Pau Barceló | Arxiu Serra d’Or

Colla Vella dels Xiquets de Valls a la plaça
de braus de Tarragona, abril del 1986.
© Queralt | Arxiu Serra d’Or

Senyor, poema objecte
de Joan Brossa, 1975.
© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Barcelona, 2012

Concert de Lluís Llach al Camp
Nou, estiu del 1985.
© Francesc Fàbregas | Àlbum

Francesc Català-Roca a
la mostra Mirar Miró. El
Miró de Català Roca a la
sala d’exposicions de la
Pedrera, Barcelona, el 22
d’abril del 1993.
© Arxiu Serra d’Or

El cafè de la Marina, de Josep
Maria de Sagarra, al Teatre Romea,
Barcelona, el 18 de gener del 1983.
© Pau Barceló | Arxiu Serra d’Or

Cap de Barcelona, escultura
de Roy Lichtenstein, al Moll de
Bosch i Alsina, projecte del 1985,
realitzat amb motiu dels Jocs
Olímpics, Barcelona, 1992.
© Prisma

Concert de Nadal dirigit per Oriol Martorell
al Palau de la Música, Barcelona, 1981.

Homenatge a Picasso, obra d’Antoni Tàpies
situada al Passeig Picasso, Barcelona, 1983.

Maria Aurèlia Capmany
amb el seu gat, 1985.

© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

© Colita | AFB

Salvador Dalí fa donació de la pintura Jove deessa
repenjada en un colze (1960) a la Generalitat de
Catalunya, en presència del president de la Generalitat de
Catalunya Jordi Pujol i d’Antoni Pitxot, amic del pintor
i director de la Fundació Gala-Salvador Dalí, 1988.

© Pau Barceló | Arxiu Serra d’Or

© Pérez de Rozas | AFB

Gambrinus, de Javier Mariscal,
al passeig de Colom, Barcelona, 1987.
© V.J. Zambrano | Prisma

Cartell del musical Mar i cel,
una readaptació de l’obra
d’Àngel Guimerà per a Dagoll
Dagom, estrenada amb gran èxit
al Teatre Victòria, Barcelona,
el 7 d’octubre del 1988.

Retolacions al carrer en català,
Barcelona, anys vuitanta.

© Jordi Castells - Miquel Llach

© Arxiu Serra d’Or

Coberta del llibre Mirall
trencat, de Mercè Rodoreda.
Miquel Ibáñez i Forsback
va ser Premi Nacional de
traducció, 1993, per la versió
al suec d’aquesta obra.

Rodatge del film La punyalada,
de Jordi Grau, 1989.
Dona i ocell, escultura de Joan Miró
al Parc de l’Escorxador, Barcelona, 1983.

© Arxiu Serra d’Or

© Eurasia Press | Prisma

El reconstruït Pavelló Mies van der Rohe,
Barcelona, 1986.
© Ullstein bild-AISA/AISA

Banderoles del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, Barcelona, maig del 1986.
© Arxiu Serra d’Or

1982-1994

1982: Tornen els Premis de Literatura Catalana
Sis anys després de la mort de Franco, un cop instaurada la democràcia i restablerta la Generalitat, ja es tornava a parlar dels Premis
Nacionals de Cultura. Els guardons oficials havien estat, per un
motiu o un altre, més de quaranta anys en silenci. I diem els oficials
perquè quan van renéixer tants anys després, el panorama no era un
desert, ans al contrari. Ara per ara els Premis Nacionals de Cultura ni es deien així, ni eren pas els únics premis culturals. Aquest
va ser un factor que va marcar moltíssim aquesta segona etapa de
la vida dels premis. Durant la dictadura s’havien posat en marxa
moltes iniciatives d’aquesta mena que ja estaven ben consolidades i,
a més, la democràcia va arribar amb una eufòria espectacular, unes
ganes de fer coses tan impressionant que a vegades sobrepassava
qualsevol expectativa. Des d’aquest petit observatori es pot calibrar
aquesta exuberància i analitzar-ne les causes i les conseqüències.
La realitat és que va ser una època farcida de polèmiques, emoció,
idees noves, i de projectes de tota mena: les aspiracions de la cultura i la llengua catalanes es tornaven a situar al capdamunt de totes
les aspiracions.
Els primers a tornar i els primers que van tenir ressò i anomenada
van ser, és clar, els premis literaris. La premsa en deia així mateix,
Premis Literaris de la Generalitat, però una ordre publicada al dogc
el 24 de desembre del 1981 anunciava la creació dels Premis de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya i el 12 de març del
1982 es feien públics els jurats i els seus veredictes. Ho signava Max
Cahner, el primer conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat restablerta, que ho va ser durant tot el primer mandat
del president Jordi Pujol, fins al 1984. Eren vuit premis i dues mencions honorífiques i hi va haver guanyadors tan il·lustres com Joan
Oliver que també havia estat el guanyador d’un dels darrers premis
de la Generalitat republicana, el Premi del Teatre Català de la Comèdia del 1938; Pere Gimferrer, Joan Coromines i Joaquim Carbó... són
els pocs noms que podrem enunciar d’aquesta segona etapa de tretze
anys, ja que ara estem parlant d’un mínim d’uns sis-cents premis.
Els Premis de Literatura Catalana de la Generalitat tornaven sense
«batejar», és a dir, que ja no es convocaven amb el nom d’un escriptor il·lustre. Per la seva banda, l’Ateneu Barcelonès recuperava el seu
premi Crexells de novel·la catalana, que tornava a la casa que el va
crear i impulsar.
Com dèiem, la literatura sempre va ser al capdavant de les polèmiques, dels mitjans de comunicació, dels debats i de les repercussions,
però no li va passar el mateix a la música. Alguns dels músics de
més anomenada, fins i tot, reclamaven, amb articles als diaris, més
atenció per a la música. No era un tema de poca atenció: els premis
de música van desaparèixer entre el 1985 i el 1989 i la música es
va veure eclipsada per altres disciplines. I és que l’interès pels premis literaris va ser molt superior durant tots aquells anys. I després
encara vindrien el teatre i la dansa, la cinematografia, el periodisme,
la videografia, les arts plàstiques, la cultura popular, els titelles... La
majoria d’aquests premis van aconseguir despertar més emocions
que els musicals en la seva primera etapa d’aquest segon període. Els
anys vuitanta són eufòrics i productius, però també són dolorosos
en el sentit que tothom reclama i ningú no està content. Les diferents
disciplines artístiques estan impacients i no volen ser menys i, tot so91 1982-1994

vint, els premis queden reduïts a ser simples llistats als mitjans, que es
fixen molt més en temes polèmics. Les coses començarien a canviar,
però, als anys noranta.
La data per lliurar els premis literaris i celebrar-ho es va fixar per al
mes d’abril, el dia 21 a les set de la tarda al Saló de Sant Jordi, just
abans de la diada de Sant Jordi. El periodista Oriol Domingo escrivia a la seva columna de La Vanguardia: «Per aquestes aportacions
Sant Jordi pot sentir-se satisfet. S’acaba de publicar també el llibre
Relacions de les cultures castellana i catalana, fruit de l’encontre de
les dues cultures que va organitzar la Generalitat a Sitges. Li haurem
de demanar a Sant Jordi que la cultura i la identitat del seu poble
siguin cada cop més respectades i respectables, entranyablement
arranjades i cordialment obertes. Li demanarem que ni s’esvaeixi
aquest diàleg ni es trenqui aquesta comprensió. Sant Jordi, ora pro
nobis, Amén».

«Que Catalunya moralment s’ha desfet
—escrivia Foix uns quants mesos després
dels Fets d’Octubre del 1934— ho proclamen
els urbanistes, els arquitectes i àdhuc els
periodistes: vegeu quin català escriuen molts
dels nostres joves. En efecte, l’estat de la
llengua és un dels primers símptomes de la
salut moral d’un país».
Pere Gimferrer, Dietari 1979-80
Premi a la millor obra d’assaig, 1982
Escollir Sant Jordi era la millor manera de promocionar la lectura
i la venda de literatura en català, i de fer reviure la història. I es recuperava també la data que s’havia establert durant un dels anys de
la República. Però també es va establir lluny de l’altra data literària
per excel·lència: la nit de Santa Llúcia, famosa per la mort del jove
Joan Crexells. Aquella nit de desembre era la data de la Festa de les
Lletres Catalanes, de gran ressò, generadora de polèmiques, creada
l’any 1951 per diverses entitats de la cultura i que des del 1972 és
itinerant arreu de Catalunya, i que fins i tot es va celebrar a Perpinyà. Ben al contrari, l’entrega dels Premis de Literatura Catalana es
va fer al Palau de la Generalitat i, a mesura que nous premis oficials de cultura es van anar creant, convocant i entregant, les festes
de lliurament es van anar multiplicant. És a dir, que no s’entregaven tots els premis en una única jornada, tot i que quasi sempre se
celebrava al Palau de la Generalitat. L’any 1983 ja van ser dues, la
de la Literatura i la del Teatre i la Dansa, aquests darrers convocats
conjuntament per la Generalitat i la Diputació. I més endavant encara n’hi hauria més. De moment se celebraven totes al Saló de Sant
Jordi, tot revestint els actes culturals de l’oficialitat que exigien i que
no havien pogut tenir durant tants anys. Però potser també aquest
va ser un dels factors de l’excés, cosa que va provocar que els premis
i la seva repercussió fos tan variable i, sobretot, tan discutit i debatut
per la premsa, els artistes i les institucions mateixes. Hi ha una frase
d’Agustí Pons a la revista Serra d’Or del gener del 1987 que és fasci92 1982-1994

nadora pel fet de ser el compendi d’una gran veritat: «Cal no oblidar
que la cultura catalana és la cultura que té més capacitat d’autoanàlisi per quilòmetre quadrat».
Un terreny ben adobat
I així s’inicia aquesta segona etapa dels premis: la de la democràcia. Els premis tornaven i s’instal·laven, doncs, en un terreny ben
adobat. Les cartelleres de diaris i revistes es farcien de convocatòries de premis, sobretot literaris, però també de pintura i escultura,
periodístics, musicals i de tota mena i especialitat. Quaranta anys
de dictadura van ser molts i és lògic que les iniciatives culturals
i els premis es convertissin en una altra manera de protestar i de
reivindicar la cultura pròpia. Aquest és un dels punts centrals de
moltes de les tribunes de protesta pel nombre excessiu de premis
que hi va haver quan va arribar la democràcia: durant la dictadura
tot això tenia un gran sentit, però ara ja no, segons els seus detractors. I també deien: «tenim molts premis i tenim molts llibres, però
la quantitat no és el mateix que la qualitat». Durant la primera
legislatura del president Pujol, amb Max Cahner com a conseller de
Cultura, ja es van engegar els de Literatura Catalana, els de Música, els de Teatre i Dansa, i els de Cinematografia, a més, es van
crear els de Periodisme. Aquestes són les cinc disciplines que es van
establir i lliurar fins al 1989, any en el qual s’inclouria la videografia com a nova disciplina.
És a dir que, en només tres anys, ja tenim cinquanta premis anuals
en funcionament, xifra que s’ultrapassaria amb l’ampliació dels
musicals i els de videografia, i que passa de cent anuals al final
d’aquesta etapa, als anys noranta, amb la resta dels que es van anar
convocant: els d’Arts Plàstiques, els del Llibre, els de Cultura Popular, el de Titelles... Tot i que els premis literaris, cap al final dels anys
vuitanta, quan el país es trobava en crisi i la premsa criticava les
despeses, van optar per convocar-ne tres cada any, alternativament
en lloc de repetir la convocatòria anual dels dotze premis. Però la
sensibilització per l’excés no arribaria fins a la tercera etapa, la que
començarem al 1995. És una llàstima perquè hi havia prou senyals
per comprendre que la sobreabundància hi jugava en contra en tots
els sentits, però tampoc no és difícil de comprendre que la cultura
oficial volgués tirar la casa per la finestra. A partir de l’any 1995,
una vegada calmades les aigües, recollides les sensibilitats, optimitzades les organitzacions, desitjada la identitat i cercades les maneres
d’infondre més respecte i causar més repercussió, els premis s’anirien
reduint i concentrant fins a convertir-se en un esdeveniment únic, i
mai més ben dit. Ja no calia fer una festa per a cada disciplina, ja no
calia entregar un centenar de premis. La cultura oficial prenia partit
per sintonitzar amb algunes de les qüestions fonamentals que preocupaven en aquells nous temps.
Ara som al 1982, moment en el qual semblava que a ningú se li
havia acudit encara una forma diferent de promoció i de patrocini
que no fos la de crear un premi. I gairebé li podríem posar literari
de cognom. El nom del càrrec d’Albert Manent, director general
d’Activitats Artístiques i Literàries, ho corrobora, i també el seu
Anuari de Premis i Ajuts de Treball per a obres en llengua catalana,
que aplegava més de tres-cents premis literaris que repartien quasi
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«En la fosca profunda
del seu desconcert havia aparegut la paraula
fantasma com la cosa més natural del món».
Gabriel Janer Manila
Tot quant veus és el mar. Premi a l’autor del millor text
d’una obra de creació destinada als infants, 1988
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Somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare,
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cinquanta milions de pessetes. Si a tot això hi afegim que els Premis
Nacionals de Literatura Catalana no eren ni de bon tros els més ben
remunerats del panorama, ¿què ens queda? L’única manera de distingir-se, distanciar-se i no ser l’objectiu de polèmiques, opinions i
crítiques, hauria estat escoltar i analitzar precisament el contingut
d’aquestes polèmiques i mirar de distingir-se, alliberar-se’n, i donar
un pas endavant definitiu. Però estem parlant només de les polèmiques que generava la quantitat. La quantitat afectava la qualitat. La
qualitat afectava les estratègies, i les estratègies afectaven els polítics.
Vist amb la perspectiva que el temps ens ofereix és un fet curiós.
Els periodistes proposaven estratègies polítiques, i escrivien consells
adreçats al sistema polític.
El reportatge de Josep Maria Puigjaner i Matas, publicat a Serra
d’Or, «Els premis literaris i el redreçament cultural» comença així:
«L’experiència de la primera edició d’aquests premis literaris aconsella que en les edicions subsegüents la poesia sigui separada de la
prosa, i que es dediqui un premi específic al teatre». En una solemníssima, com deien els diaris, festa literària al Saló de Sant Jordi de
la Generalitat, Jordi Pujol demanava als literats i al món intel·lectual
que, sense deixar de ser fidels a l’obligació de ser crítics quan calgui,
«assumiu plenament la part que us toca en la tasca de restauració
nacional mitjançant la col·laboració amb la Generalitat». El seu conseller de Cultura, Max Cahner, va dir que «no es pot oblidar el gran
repte històric que ara ens correspon, que és el de tornar a la cultura
el caràcter d’eix vertebrador i diferencial de la nostra comunitat
nacional».
Música, Teatre i Dansa
El mateix 1982 també es van convocar i atorgar els Premis de
Música de la Generalitat que, en un principi van ser només dos.
I així com els de literatura van trencar el vell costum de nomenar
els premis amb noms d’artistes catalans, els musicals el van recuperar. Però estranyament eren noms completament nous i no pas
els mateixos de la República. El Premi Antoni Soler era per a cor
sobre textos en llengua catalana i l’Eduard Toldrà per a composicions per a veu solista i quartet de corda. Com la majoria, tenien una
dotació de 500.000 pessetes. I ja l’any següent, sembla que algú va
tenir aquest mateix pensament sobre els noms dels premis, ja que
la convocatòria va canviar radicalment. El 1983 es convocarien
dos premis tot tornant als noms antics dels premis: l’Isaac Albéniz
destinat a una obra per a piano, i el Juli Garreta per a un concert o
poema (no sardana pròpiament dita) per a cobla o per a instrument
solista i cobla. El primer va ser compartit ex aequo i el segon va
quedar desert.

I el 1984 ja serien tres premis, ja que s’hi afegia el nou Premi Robert
Gerhard, destinat a una obra per a orquestra simfònica (se n’exclou
el cor) amb una dotació de 800.000 pessetes. I aquí hem d’abandonar
els premis musicals, ja que en desapareixen les convocatòries i les notícies fins a l’any 1990, que tornarien amb una convocatòria d’onze
premis dotats amb un milió de pessetes cadascun. La quantitat de
premis era estranya, perquè entre el 1983 i el 1988 la premsa s’havia
queixat insistentment d’aquest fet, entre d’altres.
El 1983 arriben també els Premis Nacionals de Teatre i Dansa, els
únics que des de l’inici d’aquest segon període es van batejar com a
premis nacionals i sense la cua «de la Generalitat», probablement
perquè eren organitzats i patrocinats conjuntament per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Van ser uns premis
prou populars i molt regulars, sense desaparicions i sense queixes.
Cal apuntar que el teatre era la nina dels ulls de la política cultural
ja que rebia ajuts per un valor molt superior al d’altres disciplines i,
és clar, això va provocar més protestes. Però veurem com, després de
l’eufòria inicial, es parla tot sovint de crisi del teatre. El boom més
espectacular d’aquesta dècada va ser el Cyrano de Bergerac de Josep
Maria Flotats, que va trencar motlles i va rebentar les xifres d’espectadors. Per cert, era un Premi Nacional, ja que Xavier Bru de Sala
havia guanyat el Josep M. de Sagarra amb la seva traducció al català
d’aquesta obra de Rostand. Tanta va ser l’anomenada que alguns titulars apuntaven una disjuntiva que, d’altra banda, és una disjuntiva
eterna: «els autors davant el dilema de traduir o crear». Dir que no
es parlava de cap obra més seria una afirmació injusta, perquè l’inici
de la democràcia va ser una època creativa per al teatre i, en aquella
època, es van forjar força companyies (La Cubana, Tricicle...) sense
oblidar les que ja feien teatre des de feia temps (Els Joglars, Comediants, Dagoll Dagom...). No eren poques ni desconegudes i tots
aquests noms es troben entre els mereixedors dels Premis Nacionals
de Teatre, però cap al final de la dècada el públic cau en una mena de
cansament i deixa les sales més buides. En fi, els Premis Nacionals de
Teatre i Dansa, i aquests sí que són anomenats per la premsa tal com
el dogc els convoca, arriben encapçalats pel Premi Ignasi Iglésias,
que tornava amb el seu nom del període republicà i era igualment
per a textos teatrals originals i inèdits. Estava dotat amb 500.000
pessetes igual que els altres set premis que es creen: l’Adrià Gual, el
Tórtola Valencia, el Ferran Sors, el Josep Maria de Sagarra, el Roseta
Mauri, el Vicente Escudero i l’Aureli Capmany. En total no van ser
set sinó dotze, perquè n’hi va haver cinc d’honorífics. Cal dir que la
majoria de premis de Dansa, el primer any, van quedar deserts.

«M’havien dit que els basars de la Rambla eren
plens d’objectes curiosos i vaig entrar en un
d’ells per veure si era cert. I sí que ho era».
Pere Calders, Tot s’aprofita
Premi a l’autor de la millor obra de creació
literària, 1984

Les resolucions dels Premis Nacionals de Teatre i Dansa mai no
sortien publicades al dogc, però la premsa en feia un seguiment
prou exhaustiu, sobretot al principi. De totes maneres, a les notícies
es troben algunes incongruències flagrants sense causa aparent. Per
exemple, un diari diu que el 1983 Martí i Pol va guanyar el Premi
Josep Maria de Sagarra de traduccions al català per Les criades de
Jean Genet, i un altre diu que per El balcó, del mateix autor. Xavier
Fàbregas deia així a La Vanguardia: «El Premi Ignasi Iglésias i el
Josep Maria de Sagarra són, sens dubte, els premis més cobejats de
la nostra vida teatral. En efecte, l’Ignasi Iglésias comporta l’edició del
text per la Biblioteca de l’Institut del Teatre i la seva estrena al Centre
Dramàtic de la Generalitat. Pel que fa al Sagarra comporta l’edició de
l’obra. I en ambdós casos tot això és al marge de l’import en metàl·lic
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de 500.000 pessetes cadascun». Paralel·lament, a la mateixa plana,
Lluís Pasqual que era al capdavant del Centro Dramático Nacional
deia que «...s’havia perdut quasi tot, hi ha crisi de tot i també de
teatre, que és explicar històries. Aquest ritual s’ha perdut perquè som
en una civilització de crisi».
El cinema reclama més ajuts
El cinema va arribar als Premis Nacionals de Cultura l’any 1983. El
setè art també va ser polèmic i realment va batallar i protestar força
per aconseguir tot el que a poc a poc va aconseguir, que va ser molt.
Els primers anys van despertar molta expectativa, els diaris fins i tot
publicaven les ternes d’aspirants que es feien públiques en actes oficials presidits per Jordi Maluquer, director de Música, Teatre i Cinema
de la Generalitat. El dimecres 26 d’octubre, a l’Hotel Ritz de Barcelona, hi havia una gran congregació però els polítics, la premsa i la
plana major del sector es van fer un fart d’esperar i l’acte va començar
amb molt de retard perquè la «directora general de Cinematografía»,
Pilar Miró, no acabava d’arribar. Quan per fi van poder començar va
resultar que el premi al millor llargmetratge havia quedat desert.

«Perquè sent tan a prop bolquer i mortalla,
l’home no cessa d’inventar poders contra la por
sinistra que el tenalla».
Joan Vinyoli, Passeig d’aniversari
Premi a l’autor de la millor obra de poesia, 1985
Les protestes del sector van començar al cap de només quatre mesos.
Els productors van aconseguir copsar l’interès de tots els mitjans
en una roda de premsa on van acusar la Generalitat de no tenir cap
mena de política cinematogràfica, de no lluitar pel cinema català, de
la discriminació que patia el cinema i de la ridiculesa dels ajuts que
rebia en comparació, per exemple, del teatre i de la televisió. Segons
ells el problema era «l’actual dispersió de competències en matèria
de cinematografia», cosa que els perjudicava enormement, i titllaven
la política cultural catalana de poc combativa per reclamar els seus
drets. I és que la cinematografia basca, per exemple, estava omplint
les cartelleres de l’Estat espanyol. Al cap de tres dies, Jordi Maluquer
els rebia al seu despatx. El 1985 es van lliurar els corresponents al
1984, en un acte molt diferent, al Palau Moja. Ningú no va haver
d’esperar ningú, aquest cop el va presidir el conseller Joan Rigol i es
van entregar tots els premis. Profilmar, que va rebre la distinció de
millor distribuïdora, va decidir invertir el milió de pessetes en projectes de nous realitzadors. La cinematografia, la importància de la qual
ja es va posar en relleu al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya republicana, tot just començava a obrir-se camí. Els premis li
van servir de molt ajut ja que va ser a través d’ells que el cinema es
va fer escoltar.

la Generalitat que se celebrava cap al mes de març. El cinema quedava, així, investit de l’oficialitat i solemnitat que també es mereixia.
Lliure de la connexió del Govern central i iniciades les competències,
el cinema català començava a dibuixar la seva personalitat pròpia.
Aquell dia, quan Bigas Luna i Pepón Coromina van triomfar amb
Angoixa, Jordi Pujol va dir que el Govern continuaria recolzant la
indústria catalana del cinema i va anunciar la creació d’una direcció
general de cinema i vídeo. Ja estàvem parlant del vídeo, que trigaria
poc a fer-se oficial també.

«Em complico innecessàriament. Tot és més
senzill. En tinc la prova en el comport i tarannà
dels canvistes de la Borsa. Cap dels seus
desplaçaments no és ociós».
Miquel Bauçà, Carrer Marsala
Premi a l’autor de la millor obra de creació
literària, 1986
Però la pau que començava a regnar al cinema es va acabar ben aviat.
El Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya va encapçalar una
altra protesta sonada quan va acusar el delegat de Cinema de manipular el jurat dels Premis tot afirmant que alguns dels membres
del jurat eren part interessada en els guardons. En aquesta ocasió,
estranyament, no s’havia seguit el costum de constituir el jurat a base
dels premiats de l’edició anterior i això va aixecar sospites. En definitiva, la protesta es va aprofitar per reclamar la posada en marxa del
projecte de subvencions que suposaria una inversió en cinema de 250
milions de pessetes. Xavier Bru de Sala, director general de Promoció Cultural, amb qui el Col·legi de Directors assegurava tenir unes
magnífiques relacions, els ho havia promès. I per si això fos poc, en
un acte que perseguia l’objectiu de tenir més presència a Madrid, les
dues associacions de productors es van unir en la nova Associació de
Productors Catalans.

La cosa va ser un «crescendo» a partir de llavors fins que, el 1987,
els premis els entregava el president de la Generalitat al mateix Saló
de Sant Jordi, en una altra festa dels Premis Nacionals de Cultura de

I el 1988, Miquel Porter i Moix reflexionava sobre els Premis de Cinema de la Generalitat que enguany s’havien entregat al Centre d’Art
Santa Mònica el mes de gener. Alfredo Landa i Francesc Betriu havien
estat els protagonistes indiscutibles amb Sinatra; tot i que Betriu no va
anar a recollir el premi, Alfredo Landa sí que hi era. El nou conseller
de Cultura, Joan Guitart, i el director general de Promoció Cultural,
Xavier Bru de Sala, van presidir l’acte i aquest encontre va ser decisiu per sortir d’una situació que, segons els polítics i els cineastes, era
«crítica». Es va començar a parlar de subvencions i proteccionisme, de
crèdits tous, de producció pròpia, de beques... els 250 milions per al
cinema ja eren una realitat. I Porter i Moix deia: «El cinema és cultura
i indústria alhora, però resulta que el miniestatut i els traspassos EstatGeneralitat deixen ben clar que mentre en cultura tenim competència
exclusiva, en canvi en indústria només podem fer el que ens deixin.
El cinema no podrà aguantar-se per ell mateix i les mesures s’han de
prendre de cara al mercat únic europeu del 1992. Per molt sis milions
que siguem, un petit país amb llengua pròpia no podrà fer triomfar
una pel·lícula si no aconsegueix un nivell d’interès competitiu i una
equiparació de la seva difusió amb els paràmetres universals».
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La vida en un xip, programa
dirigit per Joaquim Maria Puyal
a tv3, 1989.
© Televisió de Catalunya

Primer logotip de tv3, 1983.
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Acudit de Cesc a la revista
Serra d’Or, 1984.
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«Podran concursar
al Premi Ignasi Iglésias 1985 les obres
teatrals escrites en llengua catalana, inèdites
i originals. S’acceptaran aquelles obres
que siguin de reelaboració lliure de mites,
llegendes o bé obres literàries ja conegudes,
sempre que, a criteri del Jurat, comportin uns
elements suficients de recreació».
Joan Rigol i Roig
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Ordre del Conseller de Cultura de 21 de juny de 1985, per la qual
es convoquen els Premis Nacionals de Teatre i Dansa 1985 (dogc
núm. 570, de 2 d’agost de 1985, p. 2604-2606)

Foto del rodatge del film Som i serem,
de Jordi Feliu, 1982.
© Montserrat Sagarra | Arxiu Serra d’Or

«En la caiguda arrela
la mínima estructura.
Tendresa imperceptible
del codi més lleuger,
immarcescible llei,
neguit etern, neguit
de retornar al cristall
mental del pensament».
Narcís Comadira, Enigma
Premi a l’autor de la millor obra de poesia, 1986
Un abans i un després de les polèmiques literàries
Fem una mica de ziga-zaga amb el temps, ja que en aquest segon període hi ha tantíssims premis que és impossible fer-ne una cronologia.
El 1984 s’havia encetat una polèmica literària que duraria molts anys
i que afectaria els premis d’ara endavant. El títol de Josep Faulí, el
mes de maig a La Vanguardia, arran de l’entrega dels premis literaris
de la Generalitat era prou clar: «Uns guardons amb tres anys de vida
discreta i escassament imaginativa». Va ser l’espurna que va encendre el foc. Un article a mitja plana deixava malmesa l’opinió sobre
la repercussió dels premis, la gestió del Departament de Cultura, el
panorama cultural, el sistema, i tot el que es pugui malmetre. Immediatament s’hi van sumar altres diaris i revistes i es va organitzar un
batibull que faria mal durant molts anys i que, de tota manera, com
ja es veurà, va servir per demostrar l’existència de la llibertat d’expressió, però no pas per redreçar, canviar ni tocar res, almenys a curt
termini. A tots aquests anys vista, la col·lecció d’articles que tenim al
davant ens pot semblar més aviat exagerada. Avui no estem acostumats a l’estil taxatiu que llavors gastava la premsa, tot i que cal dir
que respecte als articles de la República, la cosa s’estava començant a
suavitzar i, si comparem les èpoques, podem afirmar que avui dia, tot
és força lleuger.
Josep Faulí, en el seu article, hi deia: «tan discrets han estat que no
semblen fruit d’un departament propens a les fastuositats... d’aquests
premis només se n’han assabentat els premiats i, lògicament, els
membres dels jurats... una cultura que es desenvolupa en un mar
de concursos literaris en els quals un nom apaga l’altre i un títol fa
oblidar l’anterior... els mitificats premis literaris de la Generalitat republicana han estat substituïts pels alacaiguts, secrets, discrets Premis
de Literatura Catalana de la Generalitat de la Catalunya actual...
l’actual sistema, desangelat i rutinari, sembla destinat a cobrir un
expedient, a omplir un buit no de premis, tot i que si es vol dir així,
sí, de premis oficials».

altres coses el concepte del jurat sobre el que era i no era una novel·
la, arran del premi Sant Jordi a Olga Xirinacs per la seva novel·la
Al meu cap una llosa i a Víctor Mora, finalista del Sant Jordi, li
va faltar temps per respondre indignat. Era evident que s’havia
estès que existia una situació explosiva entorn dels premis literaris
catalans. Jordi Llovet es va incorporar a la polèmica Faulí/Mora
amb èmfasi i al desembre va publicar una plana sencera per sostenir, entre altres moltes qüestions, que «en aquesta espècie d’orgia de
premis a una suposada literatura, el gran absent era el llenguatge».
L’article de fons es titulava «De premis literaris i altres malentesos»
i donava la benvinguda a la polèmica amb l’argument que qualsevol
cosa podia ajudar a aclarir «l’espinós tema dels premis literaris a
Catalunya». És Jordi Llovet qui recolza la teoria que ara, amb la
nova situació política i permesa la nostra llengua, els premis havien
de tenir un altre sentit i fa un repàs i un elogi de les magnífiques
novel·les premiades entre els anys 1940 i 1967. «En temps de pau,
en canvi, hem assistit a una literatura que, per no lluitar, no lluita
ni tan sols amb el llenguatge mateix». En suma, deia que els premis
es multiplicaven per dignificar el nom de Catalunya, però el resultat era que la seva literatura es farcia d’una «insòlita quantitat de
nyaps escrits» que en qualsevol país culte d’Occident no haurien
passat de la taula de l’assessor editorial. Llovet deia que no quedaria cap escriptor sense premi i que, definitivament, qualsevol polèmica, encara que hagués nascut de la rebequeria seria bona per al
bon nom de la literatura catalana.
Bé, no és que aquesta disbauxa hagués nascut el 1984, perquè a les
revistes i als diaris ja trobem, des del 1983, indicis de protesta del
mateix Faulí que, sempre que podia ficava cullerada des d’una o
altra tribuna argumentant el perquè la Generalitat no havia seguit les
línies de la República i com això havia causat una llarga tirallonga de
desastres. Volia aixecar butllofes i ho va fer. La difusió no era prou
àmplia, tot i que la Generalitat lluitava perquè ho fos i Faulí se’n
queixava molt sovint, però també és una gran veritat que la polèmica
que ell tot sol va encetar, alimentar i fer créixer, no va aconseguir, ans
al contrari, fer més populars els premis. Quedi citat de passada que
Faulí va ser jurat dels premis literaris de la xxxv Festa de les Lletres
Catalanes o Nit de Santa Llúcia. La premsa va perdre una miqueta
el respecte pels Premis Nacionals de Cultura i, a partir d’aquí, hi va
haver més polèmiques amb d’altres disciplines, com les que ja hem
vist amb el cinema.

En fi, el foc ja cremava. I aquesta és una particularitat dels premis
en aquesta primera etapa democràtica, ho vulguem o no: no es
poden separar de la política i tothom s’hi sent participant, i amb un
criteri adequat, sinó el més adequat. De manera immediata Víctor
Mora es va donar per al·ludit a l’article de Josep Faulí i va respondre des del diari El País i, de maig a desembre del 1984, hi va haver
una baralla fortíssima entre tots dos. Faulí havia qüestionat entre

La producció editorial catalana tenia un gruix, una diversitat i una
altura sense precedents, però moltes de les publicacions periòdiques
en català, fins i tot les històriques, com ara Canigó o El Món, morien
o agonitzaven sense remei mentre s’aprovava la Llei de normalització
lingüística; Paul Newman començava a parlar català a la nova tv3;
el Teatre Lliure feia cinc anys; Joan Rigol substituïa Max Cahner al
capdavant del Departament de Cultura; Francesc Vallverdú es preocupava públicament pel fet que la joventut deixava de parlar català;
Cesc feia broma als seus acudits sobre el gran nombre d’institucions
públiques que s’estaven creant: el ciutadà, desorientat, no sabia on
calia adreçar-se per resoldre cada cosa; les primeres campanyes públiques contra el tabac deien: «No ensenyis a fumar al teu fill» i J.V.
Foix celebrava noranta anys publicant un poema visual titulat Poema
de Catalunya on la seva Catalunya era una illa voltada de tres mars
mediterranis.
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I Faulí no era pas l’únic a queixar-se públicament. Margarida Aritzeta havia publicat un article extens a Serra d’Or titulat «Premis
literaris a debat» on posava en dubte el procediment d’entrega
del que anomenava llaminadures: «Vull creure que no es tracta de
vulgars encàrrecs a escriptors de nom, que així destaquen més». Per
«llaminadures» s’entenen les dotacions econòmiques i els presumptes
«encàrrecs» els quals feien referència a suposats premis pactats prèviament amb escriptors de renom per rendibilitzar amb seguretat els diners invertits. Els guardons oficials eren dotats amb 500.000 pessetes
mentre que, per exemple, el Sant Jordi de novel·la d’Òmnium Cultural
en donava 1.500.000, i el Sant Joan, també de novel·la, de la Caixa
d’Estalvis de Sabadell tenia una dotació d’1.000.000 de pessetes.
Aquesta xifra no l’assolirien els Premis Nacionals fins al 1990, per
tant, encara faltaven sis anys. Era impossible competir amb la iniciativa privada. Aleshores, la polèmica es va centrar a dir que si no era
lícit repartir llibres entre els impositors d’un banc, que si l’èxit d’una
publicació no es mesurava així, que si així qualsevol diu que se n’han
imprès milers d’exemplars i és mentida... amb el pas del temps el que
s’observa és una lògica reticència cap als nous sistemes de promoció
que, de passada direm que eren a les beceroles.

«I seré vent sense camí,
seré el bosc nu, l’herba mesquina,
però tindré ta llum divina
tota dispersa al fons de mi».
Marià Manent, Poesia completa
Premi a l’autor de la millor obra de poesia, 1987

dels premis, això va ser tot. En canvi, sembla que el segon any i se’n
sap ben bé el perquè, en van informar amb més profusió, parlant de
la figura de Gaziel i de l’acte d’entrega. L’acte va tenir lloc al Saló
Torres Garcia del Palau de la Generalitat el 12 de novembre amb el
tercer conseller de Cultura de la democràcia, Joaquim Ferrer, al capdavant. Manuel Ibáñez Escofet, director adjunt de La Vanguardia, va
recollir un dels premis i va dir que Gaziel era un exemple de moderació, subtilesa i habilitat literària en els seus articles periodístics.
Més encertat va estar el conseller el qual va destacar la catalanitat i
l’absoluta llibertat del periodista.
Aquests premis només van durar tres anys amb aquestes característiques. Després desapareixerien i no tornarien fins al 1990 amb un altre
nom: Premis Nacionals de Periodisme. Els Gaziel, doncs, es van convocar durant tres anys i van quedar en silenci dos anys més. D’altra banda, el 1988 l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, anunciava que,
el fins aleshores anomenat Premi de Periodisme Ciutat de Barcelona es
diria Premi Gaziel. El ball de noms provoca algunes confusions.

«Sembla que el que de veritat importa
és, històricament, trobar una poètica
de la supervivència que faci possible seguir
acomplint la lloança».
Dolors Oller, La construcció del sentit
Premi de recerca sobre literatura catalana, 1987
La videografia també, si us plau

Dos vells enemics junts de nou: Gaziel i Sagarra
I amb el periodisme tornem al 1985, l’any dels nous Premis Nacionals de Periodisme que coincidien amb el 75è aniversari de l’Associa
ció de la Premsa de Barcelona i es van anomenar Gaziel en conjunt.
Les coses, amb el temps s’obliden, es perdonen i, fins i tot, velles
rancúnies es transformen en premis dedicats. És la cosa més gratificant quan es fa una anàlisi de tants anys: poder comprovar com,
per exemple, un vell enemic públic rep el màxim guardó oficial. Ara
mateix tenim dos vells enemics units pels premis: tots dos, per mèrits
propis, van coincidir a tenir el seu nom que batejava un Premi Nacional de Cultura de la Generalitat. Sagarra n’havia guanyat tres. Gaziel
s’havia fet molt popular amb les seves cròniques de corresponsal i
amb les seves crítiques implacables a La Vanguardia contra Sagarra i
contra tot el que no es podia empassar, i va arribar a ser-ne director.

Els temps postmoderns portaven paraules noves: videocreació,
videoinstal·lació... El vídeo o, millor dit, el videograma, que és com
s’anomenaven oficialment les produccions videogràfiques, va trobar
el seu espai propi als premis l’any 1989. Eren quatre premis, tots
dotats amb 500.000 pessetes, excepte el «premi al millor videograma
produït per una empresa amb domicili social a Catalunya i realitzat
en català, dotat amb 1.000.000 de pessetes». Aquests premis van
caminar separadament dels Premis de Cinematografia fins al 1993,
any en què la Generalitat va decidir convocar-los i atorgar-los conjuntament. Podríem dir que aquests van ser uns premis molt regulars:
durant molts anys van atorgar-se quatre premis, tot i que els enunciats o motius dels premis al principi sí que es van adaptar fins que van
quedar així: premi al millor productor, a la millor empresa, al millor
realitzador i al millor treball tècnic o artístic.

Els Premis Gaziel de periodisme eren dotze, dotats cadascun amb
150.000 pessetes, a treballs i publicacions en català o castellà indistintament: comentari polític, crònica de fets diversos, fotografia
esportiva, fotografia de reportatge, col·laboració cultural, crònica
internacional, editorial, crònica esportiva, crònica comarcal, comentari economicofinancer, publicació periòdica comarcal i compaginació d’un diari. Les bases i la convocatòria es van publicar al dogc el
8 de gener del 1985, però tot i ser «del ram» la premsa en feia un cas
relatiu. Els diaris es van limitar a comentar la creació i a llistar alguns

Als diaris es parlava de crisi econòmica, que titllaven la dècada dels
anys vuitanta d’època prolífica, però poc prodigiosa respecte a la
creació artística. Aquell mateix any 1989 els Premis de Literatura Catalana van decidir establir un retall dràstic a les seves bases, ara que
els atorgava també la Institució de les Lletres Catalanes: d’ara endavant, es convocarien tres premis cada any escollits entre els dotze que
sempre es convocaven. I així començava una etapa de sensibilització
per donar exemple de cara a la sobreabundància, se sintonitzava de
passada amb l’època de crisi i es començava a posar remei a la llarga
llista de polèmiques que com a argument principal sempre havien
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esgrimit un excés de premis en detriment de la qualitat. I aquesta primera convocatòria literària, que es pot qualificar d’«austera», es va
publicar al dogc amb la novetat d’afegir-hi el Premi al millor guió,
que se’l va endur Gerard Gormezano pel guió del seu llargmetratge
El vent de l’illa. Així com durant la República el Premi Ignasi Iglésias
de textos teatrals es convocava com a premi literari i a la democràcia
va tornar com a premi de teatre i dansa, el de guió també ballava
entre la literatura i el cinema, ja que, a vegades, el guió quedava
inclòs en un dels premis que es dedicava «a les tres millors actuacions
professionals no compreses en els altres premis» i que es convertia en
un calaix de sastre on cabien la música, el guió o la direcció artística,
entre d’altres.
1990. Catalunya és una nació i tots els premis són nacionals
Un any farcit de novetats i bones notícies pel que fa als premis. La
primera és que els premis comencen a batejar-se tal com es diuen en
l’actualitat: Premis Nacionals. El dogc ja en publica les bases amb
la paraula nacional i això comença a reflectir-se a vegades a la premsa que, d’altra banda, no en fa comentaris específics. Així doncs, des
d’ara, els nous premis que es van creant ja s’anuncien con a premis
nacionals i els existents canviaran les seves denominacions, fins i tot
els de literatura, que passen a dir-se Premis Nacionals de Literatura
Catalana. En definitiva, el canvi consisteix, normalment, a treure la cua
«de la Generalitat de Catalunya» i substituir-la per la intercalació de la
paraula Nacional, transformació que es fa d’una manera contundent.

«Estic convençut que la preponderància
dels calés en la vida sentimental i els costums
violents és el fet més significatiu
dels nostres temps».
Miquel de Palol, El jardí dels set crepuscles
Premi de narrativa, 1990
L’any 1990 és el de la «tornada» dels premis musicals que s’havien
deixat de convocar. Al final del 1988 mig centenar de compositors
catalans van denunciar la seva marginació enviant una nota molt
dura als mitjans de comunicació que acusava els polítics d’ignorar
la música, que es trobava en un dels períodes més pobres de tota la
història de l’art dels sons de Catalunya. La Generalitat no va trigar a
reaccionar. Els Premis Nacionals de Música de la Generalitat van tornar a ser com calia: onze premis convocats, que al final van ser tretze
perquè s’hi van afegir dues mencions especials, i que comprenien la
composició, l’edició de música, el disc, la sala, el promotor, els intèrprets de música clàssica, contemporània, de jazz, pop rock i lleugera,
i també un premi honorífic a la trajectòria musical. Tots els premis
estaven dotats amb un milió de pessetes. La premsa va dedicar planes
senceres al retorn de la música. El quart conseller de Cultura de la
democràcia, Joan Guitart, va presidir l’entrega dels premis al Palau
de la Generalitat. La institució anual d’aquests premis va ser molt
ben rebuda per tots els mitjans musicals del país i així ho reflecteixen
específicament els mitjans de comunicació.
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Arts Plàstiques
Per fi, també el 1990, es van crear els «nous» Premis Nacionals
d’Arts Plàstiques que, si bé en temps de la República van ser els
tercers a posar-se en marxa, ara, en temps de democràcia, ho feien
quasi a la cua. Joan Guitart va signar les bases de la creació i la
convocatòria al dogc, el 29 de març: «amb l’objecte de fomentar la
promoció de les arts plàstiques a Catalunya i, alhora, poder reconèixer les persones i les tasques més destacades en el camp de les
arts plàstiques del nostre país». Els premis eren sis: un honorífic a
l’artista català per la trajectòria i cinc més per a l’artista català per
una exposició, a l’empresa o persona per la programació d’activitats artístiques, a l’empresa o entitat que destaqués en la projecció
exterior de l’art català, a la institució per les iniciatives artístiques i
al llibre d’art. Tots els premis estaven dotats amb 500.000 pessetes
excepte el de l’artista català que hagués destacat més en l’exposició
de la seva obra, dotat amb 1.000.000 de pessetes. Aquesta convocatòria va ser molt estable, ja que es va mantenir sense canvis durant
anys. L’entrega de guardons es va fer al Saló Torres Garcia del Palau
de la Generalitat en una altra jornada oficial dedicada als Premis
Nacionals.

«Que l’artista estigui obsedit per la cosa,
fins a perdre la seva particularitat subjectiva
i arribar a identificar-se totalment
en el tema del seu art».
Antoni Marí, La voluntat expressiva
Premi d’assaig, 1991
Ja el 15 de març el conseller Guitart havia signat l’ordre d’aprovació de les bases dels nous Premis Nacionals del Llibre. Cinc premis
que feien honor a la indústria editorial catalana i a l’eufòria literària que vivia Catalunya: a l’empresa editorial, al llibre il·lustrat, a
l’empresa editorial de llibre infantil, al llibreter i el premi especial al
llibreter que millor hagués promocionat el Tirant lo Blanc. Tots els
premis estaven dotats amb un milió de pessetes. Els premis es van fer
populars i van ser molt cobejats ben ràpidament. En el veredicte del
jurat d’aquest primer any no hi trobem pas el premi a la promoció
de Tirant lo Blanc, cosa que sí va succeir l’any 1991 i que després no
va tornar a aparèixer als veredictes d’aquest premi que es publicaven
al dogc.
I encara dins el mateix any hi va haver la creació d’uns altres premis
nacionals que es van instituir coincidint amb el centenari del naixement de Joan Amades i Gelats per honorar la seva memòria i propiciar la investigació i l’anàlisi etnogràfica. No obstant això, no tenim
cap més notícia que la de la seva creació i les bases oficials del 20 de
març. A les mateixes bases s’anunciava que el veredicte dels tres premis de Recerca Etnogràfica Joan Amades es faria públic el 23 d’abril
del 1991, diada de Sant Jordi, però no hi ha cap informació més, ni
tampoc als articles que apareixen sobre els Premis de Literatura Catalana i els Premis Nacionals del Llibre.
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«La societat civil, que crea,
organitza i transmet cultura, ha d’ésser objecte d’una
atenció especial, ja que, gràcies al seu esforç i a les seves
iniciatives, no només es conserva un patrimoni de gran
importància, sinó que s’impulsa una manera de concebre la
cultura com a element de participació i decisió summament
enriquidor per als ciutadans».
Joan Guitart i Agell

Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Preàmbul a la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció
de la cultura popular i tradicional i de l‘associacionisme cultural.
(dogc núm. 1719, de 12 de març de 1993, p. 1752-1754)

El poeta Joan Brossa al seu estudi
del carrer Balmes, Barcelona, 1989.
© Pilar Aymerich | Arxiu Serra d’Or

L’escriptora Montserrat Roig, 1989.
© Pau Barceló | Arxiu Serra d’Or

L’escriptor Avel·lí Artís-Gener,
conegut pel pseudònim de Tísner, 1984.
© Colita | AFB

Maria del Mar Bonet, anys noranta.
El 1992 rep el Premi Nacional de música
tradicional o popular per la recerca i
divulgació de la música als Països Catalans.
© Els films de la Rambla | TVE | TVC | Àlbum

Anys noranta, una època feliç, expansiva i tranquil·la
Encarem, doncs, aquests darrers anys del segon període dels Premis
Nacionals d’una manera feliç, sense tensions, polèmiques ni més
crítiques al criteri de les actuacions polítiques de la Generalitat,
que consolida la seva política cultural. Juntament amb el creixement de l’economia, ens trobem en una fase expansiva on sembla
que les aigües es calmen i tothom està content i en pau amb el
que li toca. A partir d’ara, ja no cal comentar les crítiques ni les
tensions, i les notícies dels Premis Nacionals es fan rellevants als
diaris, com per art de màgia. Cultura i política ja no es donen cops
de colze mútuament.
Arriba, en aquesta època, un nou Premi Nacional, el de Cultura
Popular. La seva creació apareix al dogc el 8 de juliol del 1991 i
les primeres bases parlen de tres premis: el de millor iniciativa de
renovació associativa cultural, el de millor acció de dinamització
cultural i el de millor iniciativa artística popular, però l’any següent
canvia l’enunciat del premi de dinamització i el substitueix el Premi
a la trajectòria en el camp de la cultura popular. Durant quatre anys
almenys el dogc en publica les bases, però no anuncia quan es farà
públic el veredicte, cosa que fa molt difícil d’esbrinar els premiats
i també els jurats. Els nous premis tenen una dotació de 800.000
pessetes, excepte el Premi a la trajectòria en el camp de la cultura
popular, que finalment va acabar sent un premi honorífic. El 1993
la convocatòria es fa més explícita: «La societat civil que organitza,
crea i transmet cultura és objecte d’una atenció especial per part del
Govern de Catalunya, ja que gràcies a ella no només es conserva un
patrimoni important sinó que s’impulsa una manera de concebre la
cultura com a element de participació i decisió, cosa que enriqueix
tant la persona com el mateix conjunt de ciutadans».
Al començament de l’any 1993, es va celebrar l’acte d’entrega dels
Premis Nacionals de Teatre i Dansa al Saló de Sant Jordi de la Generalitat. El Premi Nacional d’Arts Escèniques, l’actor Rafael Anglada,
no hi va poder assistir perquè era ingressat a la Vall d’Hebron per
causa d’una embòlia que havia patit temps enrere, però el conseller
li va portar el premi a l’hospital, uns quants dies després. Malauradament, Anglada no se’n va sortir. I, ves per on, aquell any el Premi
Nacional d’Interpretació va ser per a Rosa M. Sardà pel seu paper
en una obra de teatre que, en temps de la República, havia guanyat
el Premi Ignasi Iglésias i que havia estat molt discutit: L’Hostal de
la Glòria de Josep M. de Sagarra. Aquell any 1993, l’Ignasi Iglésias
encara existia com a Premi Nacional, era molt popular i era un dels
que més expectatives despertava. S’hi havien presentat trenta-vuit
originals i el premi va ser per a Jordi Teixidor per Magnus. Tots els
diaris comentaven que era la tercera vegada que el donaven a Teixidor. El Premi Nacional Xavier Fàbregas d’investigació teatral, al
qual s’havien presentat setze projectes, es va declarar desert per segon
any consecutiu. Però el teatre i la dansa encara donarien una altra
notícia: les bases dels Premis Nacionals de Teatre i Dansa s’ampliaven amb un premi nou en honor a qui va ser professor de l’Institut del
Teatre i impulsor del teatre de titelles: Josep Maria Carbonell. El dia
que es van entregar els premis de Teatre i Dansa del 1994 tots els diaris
van coincidir a comentar que la selecció havia estat molt difícil per la
gran qualitat dels aspirants al premi. Finalment, el va guanyar el grup
Los Aquilinos per Diari d’una confusió.
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L’any 1993 encara va ser un any de reconeixement per a un gran
escriptor que moriria un any després. Pere Calders rebia el darrer
premi de la seva vida: el Premi Nacional de Periodisme pel conjunt
dels seus articles al diari Avui. En aquells temps ja els Premis Nacionals de Literatura no eren dotze sinó només tres, però dotats amb dos
milions de pessetes cadascun i els concedia la Institució de les Lletres
Catalanes. El president de la Generalitat els continuava entregant el
22 d’abril, al Palau.
Hem acabat amb algunes particularitats ja que és impossible, entre
més de sis-cents Premis Nacionals, esmentar-los tots i tampoc no es
vol que el fet de citar-ne uns pugui significar que són més importants
o prioritaris per damunt d’altres. Entre 1982 i 1994 hi ha una munió
de premis, hi ha premis, com qui diu, per donar i per vendre, hi ha
premis per a tots els gustos i de tots els colors. N’hi ha que es van entregar a artistes que no necessiten presentació i d’altres els noms dels
quals es va sentir per primera vegada però no pas per última.

«Em sembla que el que necessites és follar,
nena, l’única sequera que no és bona és la
d’aquí baix, nena, t’ho dic jo».
Sergi Belbel, Després de la pluja
Premi a l’autor de la millor obra de teatre
estrenada o publicada durant els últims anys,
1994
L’any 1994, quan tanquem aquest segon període dels Premis Nacionals, existien nou categories molt estables: Literatura, Música, Teatre
i Dansa, Cinematografia, Periodisme, Videografia, Arts Plàstiques,
Llibre i Cultura Popular. El 1994 va ser l’any de la reforma de l’auditori del Palau de la Generalitat. Molts dels actes oficials, com els
d’entrega dels Premis Nacionals, es van començar a dur a terme allà
i, també una novetat, es van començar a aplegar els actes d’entrega
per categories de dues en dues o, fins i tot, de tres en tres. El primer
any de l’auditori ja van anar de bracet els del Llibre i els de Periodisme.
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Premis biogràfics

Premis Nacionals de Teatre i Dansa (1982-1994)
Els Premis de Teatre i Dansa, atorgats per la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya van néixer el 1982 batejats amb
noms d’artistes, entre els quals només hi havia
un nom —l’Ignasi Iglésias— que es recuperava
de l’etapa republicana. Des del seu inici van
ser set premis de 5.000 pessetes, i cinc premis
honorífics més, consistents en un exemplar
d’una escultura dissenyada especialment per
Josep Maria Subirachs. Més o menys els
Premis Nacionals de Teatre i Dansa han estat
uns dotze en aquesta segona etapa, perquè
després se n’afegirien encara alguns de nous,
però també cal dir que alguns van anar
desapareixent o sent convocats bianualment.
Premi Ignasi Iglésias
En aquest segon període l’Ignasi Iglésias no va ser un dels premis literaris com era durant la República i la Guerra Civil Espanyola sinó un
dels nous Premis Nacionals de Teatre i Dansa. Tots van ser noms nous
excepte aquest, que es va recuperar dels premis de la Generalitat republicana. Igual que en la seva primera etapa estava destinat a una obra
teatral original i inèdita escrita en català, però de 5.000 pessetes, més
de quaranta anys després havia passat a 500.000, i encara augmentaria
a un milió de pessetes a partir del 1988. Igual que en la seva primera
etapa era un premi molt cobejat perquè garantia l’estrena de l’obra al
Centre Dramàtic de la Generalitat, a més de la seva publicació.
Guanyadors: Jordi Teixidor (tres vegades), Santiago Sans, Sebastià
Roig i Ferran, Joan Abellan, Miquel Maria Gibert (accèssit), Joan
Barbero, Sergi Belbel, Josep Maria Muñoz i Pujol, Josep Francesc
López i Bonet (accèssit), Raimon Àvila i Castells (accèssit), Joan Casas, Josep Palau i Fabre, Lluïsa Cunillé i Salgado (accèssit), Francesc
Pereira, Jaume Serra (accèssit), Jordi Sala i Lleal, Carles Batlle i Jorda
(accèssit) i Antonio-Simón Rodríguez.
Premi Josep Maria de Sagarra
Premi per a traduccions inèdites de textos teatrals al català, fos quina
fos la llengua d’origen. Nou Premi Nacional de Teatre i Dansa de la
Generalitat democràtica a partir del 1982, com la resta de premis de
Teatre i Dansa. El de Josep Maria de Sagarra és un dels noms que
més va sonar entre els guanyadors de premis literaris de la Generalitat republicana perquè els va guanyar tots tres (novel·la, poesia i
teatre) i ara, en homenatge, apareixia com a nom de premi. Josep
Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) va ser poeta, novel·lista,
dramaturg, periodista i traductor en català. El 1910 va ingressar a
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la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Va formar part de
la Penya Gran de l’Ateneu Barcelonès sota el padrinatge de Joaquim
Borralleras, el personatge que el va introduir a les tertúlies literàries,
als bons restaurants, a les terrasses dels cafès i a l’ambient del Paral·
lel. A partir del 1988 el premi es concedeix cada dos anys.
Guanyadors: Joan Argenté, Miquel Martí i Pol, Xavier Bru de Sala,
Miquel Desclot, Cristian Carandell, Joan Cavallé i Busquets, MariaJosep Ragué i Àrias (accèssit), Josep Murgades i Barceló (accèssit),
Josep Maria de Sagarra i Àngel, Miquel Desclot (accèssit), Jordi Teixidor (accèssit), Josep M. Vidal i Turon, Rosa Victòria Gras (accèssit)
i Joaquim Mallafré (accèssit).
Premi Adrià Gual
Premi per a projectes de muntatge d’espectacles en llengua catalana,
tant els basats en textos procedents de la dramatúrgia catalana com
de qualsevol altra, clàssica o moderna. No es prenien en consideració els projectes que corresponien a espectacles estrenats. El Premi
Adrià Gual no tenia remuneració en metàl·lic sinó que el premi
consistia en la inclusió del projecte guanyador dins la programació
del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya en el termini de
dos anys. Era un dels nous Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la
Generalitat democràtica a partir del 1982, instituït en homenatge a
Adrià Gual i Queralt (Barcelona, 1872-1943). Dramaturg i empresari
teatral català, impulsor i director de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic, pintor i pioner del cinema, fundador del Teatre Íntim, director de
l’Escola Catalana d’Art Dramàtic i director artístic de la productora
Barcinógrafo (1913), va publicar les seves memòries, editades pòstumament: Mitja vida de teatre (1960), i va ser un dels més destacats
artistes gràfics del Modernisme, especialment pels seus cartells. Finalment va dedicar el seu esforç a l’escenografia d’obres muntades per
ell. El premi que duia el seu nom va ser estable i molt cobejat durant
tota aquesta etapa democràtica.
Guanyadors: Companyia Inestable de l’Aula 6, Jordi Mesalles i Bisbe,
Josep M. Mestres, Miquel Górriz i Casas, Anna Ullibarri Sáiz, Agustí
Estadella i Gil, Xavier Albertí i Gallart i Jordi Godall i Castell.
Premi Aureli Capmany
L’Aureli Capmany va ser un dels nous premis de Teatre i Dansa de la
Generalitat democràtica dedicat a investigacions sobre dansa tradicional catalana, batejat en homenatge a Aureli Capmany i Farrés
(Barcelona, 1868-1954) un destacat folklorista de formació autodidacta i pare de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany. Es va interessar
vivament en l’estudi dels costums catalans, especialment de les rondalles, les cançons i les danses populars. Va destacar també en la seva
activitat de promotor cultural i va ser un dels fundadors de l’Orfeó
Català i de l’Esbart de Dansaires. També va dirigir l’Esbart Català i
va treballar a l’Arxiu Municipal de Barcelona. Va ser el fundador i
el primer director de la revista infantil En Patufet el 1904. El Premi
Aureli Capmany va durar sis anys ja que l’any 1989 es va deixar de
convocar, un any després del naixement del premi Xavier Fàbregues
d’investigacions i assaig sobre les arts de l’espectacle, que recollia
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l’assaig i la investigació, però d’una manera més global i no pas especialitzada. Aquests canvis eren conseqüència, d’una banda, de l’excés
de premis i, de l’altra, a l’excés de premis declarats deserts.
Guanyadors: Glòria Ballús, Albert Cubeles i Bonet i Carles Mas.
Premi Ferran Sors
El Premi Ferran Sors també va ser un dels nous Premis Nacionals
de Teatre i Dansa que havien estat de la Diputació de Barcelona i,
a partir del restabliment de la Generalitat van ser compartits per
ambdues institucions. Premi de composicions musicals per a dansa,
convocava les composicions musicals originals i inèdites creades amb
la funció de convertir-se en la base sonora d’un espectacle de dansa,
en qualsevol de les seves especialitats i gèneres. Les composicions
no podien passar de quinze minuts i havien d’estar destinades a una
formació instrumental de cambra, sense excloure la utilització de
mitjans electroacústics, escrits per a un mínim de dos i un màxim de
set intèrprets. Ferran Sors i Muntades (Barcelona, 1778 - París, 1839)
va ser un guitarrista i compositor català nascut en el si d’una família
acomodada de tradició militar. En algunes fonts es troba anomenat
Ferran Sors o Fernando Sors o, fins i tot, Sort o Sorts. La seva música per a guitarra és extraordinàriament elegant i molt audaç per a
la seva època. Sors va ser el màxim representant del romanticisme
musical català. Però el premi no va durar gaires anys, potser quatre,
perquè en la convocatòria del 1987 ja no apareix.
Guanyadors: Benet Casablancas, Albert Sardà i Francesc Taverna-Bech.
Premi Roseta Mauri
La primera dona que apareix a la història dels noms dels premis és
Roseta Mauri, una musa catalana i ballarina de forta personalitat
que va ser font d’inspiració de molts artistes impressionistes. Aquest
va ser un dels nous Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la Generalitat dedicat a coreografies de dansa clàssica en honor a Roseta Mauri
i Segura (Reus, 1849 - París, 1923). Per a Degas va ser tota una musa
i la va representar a la Prima ballerina, Fi d’arabesc i Ballarines en escena. El Premi convocat entre els Premis Nacionals de Teatre i Dansa,
va trencar el gel amb la instauració de dos noms de dones que, al costat de Tórtola Valencia, premi per a coreografies de dansa contemporània, eren dos dels tres premis de coreografies. Des de l’any 2002 es
convoca a Reus el Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri. Cap
dels dos premis no va durar els tretze anys d’aquest segon període
dels premis ja que a la convocatòria del 1987 ja no hi apareixen.
Guanyadors: Guillermina Coll, Xavier Sa Cordeiro (accèssit) i Álvaro
de la Peña (accèssit).
Premi Tórtola Valencia
El Premi Tórtola Valencia de coreografies de dansa contemporània va
ser en homenatge a Carmen Tórtola Valencia (Sevilla, 1882 - Barcelona, 1955) ballarina de pare català i mare andalusa que van emigrar
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a Londres als tres anys. Només tenia nou anys quan va morir el seu
pare i dotze quan ho va fer la seva mare. S’ha especulat molt sobre
el seu origen misteriós; segons alguns era una bastarda de la família
reial espanyola, segons d’altres era filla d’un noble anglès. Al seu
llibre Tórtola Valencia and Her Times, Odelot Sobrac, un dels seus
primers biògrafs, afirma que va desenvolupar un estil propi de molta
barreja ètnica que expressava l’emoció amb el moviment. Cap dels
dos premis de coreografia amb nom de dona no va durar els tretze
anys d’aquest segon període dels premis, perquè a la convocatòria del
1987 ja no hi apareixen.
Guanyadors: Àngels Margarit Viñals, Avelina Argüelles, Francesc
Bravo, Ramon Oller, Maria Rosas, M. Antònia Oliver, M. Muñoz i
Antoni Mira.
Premi Vicente Escudero
El Premi Vicente Escudero era el tercer premi de coreografies entre
els premis de Teatre i Dansa de la Generalitat. Premi de coreografies
basades en dansa popular, el premi es va instituir en honor a Vicente
Escudero Urive (Valladolid, 1888 - Barcelona, 1980) ballarí i coreògraf de flamenc, teòric de la dansa, conferenciant, pintor, escriptor,
actor cinematogràfic i cantaor que va fer la seva primera aparició al
Teatre Olympia de París el 1920 i ja no va parar fins al 1966. Igual
que els premis Roseta Mauri i Tórtola Valencia, va tenir una vida
curta, ja que a la convocatòria del 1987 cap dels tres premis de coreografia no hi apareixen i, en canvi, ho feia per primer cop el Premi
Ricard Moragas.
Guanyadors: Lluís Puig i Gordi (accèssit).
Premi Ricard Moragas
Premi de coreografies de dansa que el 1987 va néixer en substitució dels tres premis existents de coreografies nascuts el 1983 entre
els Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la Generalitat: el Roseta
Mauri, el Tórtola Valencia i el Vicente Escudero. Al nou Premi Ricard Moragas, hi podien concursar les coreografies de dansa originals i inèdites, en qualsevol de les seves modalitats, gèneres o estils,
a excepció d’aquelles que fossin simples reconstruccions ballades de
danses o coreografies conegudes. Ricard Moragas va ser un ballarí de
Girona que va deixar el seu ofici de llauner per anar a ballar al Liceu
de Barcelona. Compositor de peces de ball per a operetes i comèdies
de màgia, va viure de l’opereta a Marsella i París i també a la Martinica on es va dedicar a estudiar el folklore local. Sis anys després va
tornar al Liceu on va ser primer ballarí.

Premi Xavier Fàbregas
Segon dels premis dedicats a l’assaig i la investigació entre els Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la Generalitat, el Premi Xavier
Fàbregas d’investigacions i assaig sobre les arts de l’espectacle neix el
1986 i a partir del 1988 s’entrega cada dos anys. Aquest premi va fer
desaparèixer el Premi Aureli Capmany, que havia durat sis anys i es
va deixar de convocar un any després del naixement del Premi Xavier
Fàbregas, premi que comprenia totes les branques de la investigació
del teatre i la dansa. Xavier Fàbregas i Surroca (Montcada i Reixac,
Vallès Oriental, 1931 - Palerm, Sicília, 1985) escriptor, crític teatral,
historiador, assagista i pedagog, és l’estudiós de teatre català més
rellevant del segle xx. Al Premi Nacional de Teatre i Dansa Xavier
Fàbregas, hi podien concursar tots els treballs originals i inèdits
d’investigació o assaig sobre les arts de l’espectacle, en qualsevol dels
seus aspectes (històric, sociològic, estètic, teòric, documental, etc.) i
gèneres, excepció feta de la dansa tradicional catalana, que era el motiu del Premi Aureli Capmany. El Premi es va declarar desert els dos
primers anys i després es va anunciar la seva condició bianual.
Guanyadors: Jordi Teixidor, Carles Batlle, Mercè Saumell, Álvaro
de la Peña, Miquel Vázquez (segon premi), Joaquim Sabaté (segon
premi) i Maria Carme Morell.
Premi Josep Maria Carbonell
I per tancar els Premis Nacionals de Teatre i Dansa de la Generalitat
en aquest segon període, l’últim premi que neix, el Premi Josep Maria
Carbonell, ho fa el 7 d’octubre del 1993, data de la publicació de la
seva creació al dogc, signada per Joan Guitart i Agell, conseller de
Cultura. El premi s’instaurava per tal de fer extensius els Premis Nacionals de Teatre i Dansa als muntatges teatrals basats en tècniques
de titelles i de llenguatge visual, en record de qui va ser professor de
l’Institut del Teatre i impulsor del gènere. El dia que es van entregar
els premis de Teatre i Dansa del 1994 tots els diaris van coincidir a
comentar que la selecció havia estat molt difícil per la gran qualitat
dels aspirants al premi. Finalment, el va guanyar el grup Los Aquilinos per Diari d’una confusió. Era el darrer any d’aquesta etapa
democràtica dels premis.
Guanyadors: Companyia Los Aquilinos.

Guanyadors: Avelina Argüelles, Olga Zamora (segon premi), Adolfo
Vargas Lasarte, Julián Oliva Sánchez, Carles Salas, Marco Berriel
(accèssit), Paco Macià (segon premi), Francisco Lloberas, Maria del
Mar Gómez-Calcerrada, Emilio Gutiérrez, Mónica Rodríguez, Carlos
Alberto Cidra Junior (accèssit), Beatriz Barrechenea, Carol Dulley,
Maria Roca, José Ángel Hecia (accèssit) i Neus Ferrer (accèssit).
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Premis de Música de la Generalitat (1982-1985)
Els Premis de Música van tornar el 1982 i van
desaparèixer entre el 1986 i el 1990, any en
què van tornar com a Premis Nacionals de
Música i sense noms d’artista. Però els primers
anys d’aquest període, hi va haver noms
nous, alguns dels quals només van durar un
any perquè es van tornar a utilitzar els noms
que havien tingut els Premis Musicals de la
Generalitat republicana.
Premi Antoni Soler
En aquest segon període la música també pateix molts alts i baixos,
canvis i desaparicions, tot i que és la segona disciplina que torna. Ja
el 1982 neixen dos premis musicals nous dotats també amb 500.000
pessetes, que només duraran un any com a tals. La raó és que l’any
següent la Generalitat va decidir recuperar els noms antics dels premis musicals. Aquest premi per a cors de veus mixtes sobre textos en
llengua catalana es va batejar així en honor a Antoni Soler i Ramos
(Olot, 1729 - El Escorial, 1783), compositor i monjo i un dels màxims representants de la música per a teclat de la península Ibèrica al
final del barroc. Als sis anys ja formava part de l’Escolania de Montserrat, va ser mestre de capella a la seu de Lleida i a la catedral de la
Seu d’Urgell. Al setembre del 1752 es trasllada al monestir d’El Escorial, on professa com a monjo jerònim. Gràcies als contactes amb
la cort, va completar la seva formació amb Domenico Scarlatti i José
de Nebra i va ser nomenat professor de música de l’infant Gabriel de
Borbó, fill de Carles III.
Guanyador: Vicenç Acuña i Requejo.
Premi Eduard Toldrà
Aquest premi per a composicions per a una veu solista i quartet de
corda, estructurades sobre textos originals en llengua catalana es
va batejar així en homenatge a Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la
Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962), músic i compositor, va ser una de
les figures més importants de la música catalana de mitjan segle xx,
especialment per la seva importantíssima tasca com a director de
l’Orquestra Municipal de Barcelona. Hom l’ha considerat el gran
arquitecte del renaixement musical català dels anys vint.
Guanyadors: Xavier Turull i Creixell i Josep Soler i Sardà (menció
especial).
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Premi Robert Gerhard
L’octubre del 1983 els premis van canviar de nom: Antoni Soler i
Eduard Toldrà van substituir els antics Isaac Albéniz, que ara era
destinat a una obra per a piano, i Juli Garreta que ara es destinava
a un concert o poema (no sardana pròpiament dita) per a cobla o
per a instruments solistes i cobla. I el 1984 ja serien tres premis, ja
que s’hi afegia el nou Premi Robert Gerhard, destinat a una obra per
a orquestra simfònica, exclòs el cor. Robert Gerhard (Valls, 1896
- Cambridge, 1970) va ser un dels millors compositors catalans de
música clàssica del segle xx. Entre els seus mestres hi va haver Felip
Pedrell i Arnold Schönberg. Després de la Guerra Civil Gerhard va
marxar a Cambridge per exercir d’investigador al King’s College. El
Premi Robert Gerhard estava dotat amb 800.000 pessetes. Tots tres
premis van durar ben poc ja que els Premis de Música de la Generalitat de Catalunya desapareixerien fins al 1990, any en què tornarien
amb una convocatòria d’onze premis dotats amb un milió de pessetes
cadascun amb el nom genèric de Premis Nacionals de Música.
Premis Gaziel de periodisme
Els nous Premis Nacionals de Periodisme coincidien amb el 75è
aniversari de l’Associació de la Premsa de Barcelona i es van anomenar Gaziel en conjunt. Gaziel s’havia fet molt popular amb les seves
cròniques de corresponsal i amb les seves crítiques implacables a La
Vanguardia i va arribar a ser-ne director. Els Premis Gaziel de periodisme eren dotze, dotats cadascun amb 150.000 pessetes, a treballs
i publicacions en català o castellà indistintament: comentari polític,
crònica de fets diversos, fotografia esportiva, fotografia de reportatge, col·laboració cultural, crònica internacional, editorial, crònica
esportiva, crònica comarcal, comentari econòmic financer, publicació
periòdica comarcal, compaginació d’un diari. Les bases i la convocatòria es van publicar al dogc del 8 de gener del 1985. Aquests
premis només durarien tres anys com a tals. Després desapareixerien
i no tornarien fins al 1990 amb un altre nom: Premis Nacionals de
Periodisme. Els Gaziel, doncs, es van convocar durant tres anys i van
quedar en silenci dos anys més.
Guanyadors: Josep Maria Alguersuari, Fèlix Fanés, Tomàs Alcoverro,
Ernest Udina, Josep Manyé, Maria Àngels Izquierdo, Josep Puigdemon, Josep Maria Casasús, Jaume Guillamet, Joan Tudela, Antoni
Puigvert, Salvador Sabrià, J.M. Vallès, Agustí Pons, Jaume Serrats,
Joan Subirà, Manuel Bonifacia i Jaume Espuny.
Premi Nacional de Recerca Etnogràfica Joan Amades
Premi instituït el 1990 tot coincidint amb l’any del centenari del
naixement de Joan Amades, per fomentar l’estudi dels costums i les
tradicions de Catalunya a partir de les dades del recordat folklorista,
i plantejar l’anàlisi de la seva situació actual i de l’evolució experimentada des d’una perspectiva antropològica. No obstant això, no
en tenim cap més notícia que la de la seva creació i les bases oficials
del 20 de març, on s’anunciava que el veredicte dels tres premis de
Recerca Etnogràfica Joan Amades (primer, segon i tercer, dotats amb
500.000, 300.000 i 200.000 pessetes, respectivament) es faria públic
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el 23 d’abril del 1991, diada de Sant Jordi, però no n’hi ha cap més
informació. Joan Amades (Barcelona, 1890-1959) va ser un etnòleg
i un folklorista autodidacte que va treballar a l’Arxiu Municipal
d’Història i al Museu d’Indústries i Arts Populars de Barcelona. Va
col·laborar amb la unesco i va ser també un destacat promotor de
l’esperanto: va fundar la secció d’esperanto de l’Ateneu Enciclopèdic
Popular i la Federació Catalana d’Esperantistes, entitat que va presidir. Dins la seva gran obra, destaca el Costumari Català, obra cabdal
en l’estudi de la cultura popular catalana.
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Premis, premiats
i jurats

—Creiem necessari de fer
constar que la relació de
premis, premiats i jurats, així
com, si s’escau, els títols de
les obres guanyadores, no
sempre ha estat possible
d’aconseguir-ne les fonts
per poder-los documentar de
forma exhaustiva, per la qual
cosa aquest llistat, tot i que en
representa un recull gairebé
definitiu important, té algunes
mancances.

1983
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya

1982
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya
Premi a la millor creació literària
a Poesia empírica de Joan Oliver.
Premi a la millor obra d’assaig
a Dietari 1979-80 de Pere Gimferrer.
Premi a l’autor de la millor obra
d’investigació sobre literatura
catalana a Salomó Marquès i Albert
Rossich per Edició crítica del segon
volum de les «Instruccions per a
l’ensenyança dels minyons» de Baldiri
Reixach.
Premi al millor traductor d’una obra
literària al català a Joaquim Mallafré,
per Ulisses de Joyce.
Premi a la millor traductora d’una
obra literària a una altra llengua a
Angèlica Mas per la traducció a l’alemany
de Viatges i flors de Mercè Rodoreda.
Premi a la millor obra d’investigació
sobre llengua catalana a Diccionari
etimològic i complementari de la llengua
catalana (II volums) de Joan Coromines.
Premi a la millor obra de creació
destinada a la lectura dels nens a
L’ocell meravellós de Joaquim Carbó.
Premi a l’autor de la millor obra
destinada al públic juvenil a L’alcalde
Ferrovell de Josep Vallverdú.
Premi al llibre o col·lecció de llibres
que més sobresurt per la seva
qualitat literària, gràfica i de disseny.
Menció honorífica a Llibres del Mall.
Premi a la millor edició d’un llibre de
tema artístic. Menció honorífica a Cent
anys de pintura a Cadaqués de Joan
Josep Tharrats.

—Premis de Música de la Generalitat
de Catalunya

Jurats
Premis a la millor creació literària, A
la millor obra d’assaig, A l’autor de la
millor obra d’investigació sobre literatura
catalana, Al millor traductor d’una obra
literària al català, A la millor traductora
d’una obra literària a una altra llengua.
Van ser constituïts per Jordi Carbonell,
Joan Fuster, Josep Massot, Joaquim
Molas, Eudald Solà i Joan Triadú.
Premi a la millor obra d’investigació sobre
llengua catalana. Va ser constituït per Jordi
Carbonell, Aina Moll i Joan Veny.
Premi a la millor obra de creació
destinada a la lectura dels nens. Va ser
constituït per Aurora Díaz-Plaja, Teresa
Rovira i Núria Ventura.
Premi a l’autor de la millor obra
destinada al públic juvenil. Va ser
constituït per Albert Jané, Martí Olaya i
Robert Saladrigas.
Premi al llibre o col·lecció de llibres
que més sobresurt per la seva qualitat
literària, gràfica i de disseny i A la millor
edició d’un llibre de tema artístic. Van
ser constituïts per Maria Porter, Enric
Tormo i Francesc Vicens.
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Premi Antoni Soler per a cor a veus
mixtes sobre textos en llengua catalana
a l’obra Assaig de càntic en el temple
de Vicenç Acuña i Requejo. Menció
honorífica a l’obra Estances, de Joaquim
Homs i Oller.
Premi Eduard Toldrà per a
composicions per a una veu solista i
quartet de corda, estructurades sobre
textos originals en llengua catalana a
l’obra Rere del mur de Xavier Turull i
Creixell. / Menció honorífica a l’obra
Quart cant de mort de Josep Soler i
Sardà.
Jurats
Premi Antoni Soler i Eduard Toldrà. Van
ser constituïts per Antoni Ros Marbà,
Manuel Oltra, Salvador Pueyo, Manuel
Valls i Jesús Rodríguez Picó.
—Premis de Teatre de la Diputació
de Barcelona
Premi Ignasi Iglésias a Santiago Sans.
Premi Josep Maria de Sagarra a Joan
Argenté.
Premi Adrià Gual a Companyia
Inestable de l’Aula 6.

Premi a l’autor de la millor obra
de creació literària (novel·la, narració,
conte, viatges, memòries) exceptuats la
poesia i l’assaig a Marià Manent per
L’aroma d’arç (Editorial Laertes).
Premi a l’autor de la millor obra
de poesia a Xavier Amorós per Poemes
1959-1964 (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Josep Maria Llompart per
Retòrica i poètica (Edicions Moll).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre literatura catalana a
Pere Bohigas per Aportació a l’estudi de
la literatura catalana (Edicions PAM).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra literària escrita
en qualsevol altre idioma a Jaume
Medina per Elogi de la follia d’Erasme
de Rotterdam (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua a Zsursanna Tomcsányi per
la traducció a l’hongarès de Bearn o la
sala de les nines de Llorenç Villalonga.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua catalana a
Josep Nadal i Modest Prats per Història
de la llengua catalana. Dels inicis fins al
segle xv (Edicions 62).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a la
lectura dels infants a Josep Albanell
per El bosc encantat (Publicacions de
l’Abadia de Montserrat).
Premi a l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants a Carme Solé Vendrell per La
lluna d’en Joan (Editorial Hymsa).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a un
públic juvenil a Emili Teixidor per
El príncep Alí (Editorial Laia).
Menció d’honor a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti
en el conjunt dels diversos elements
que el componen: contingut, disseny,
impressió i relligat. Menció honorífica a
Miquel Plana per la col·lecció «El Tórcul
i les Lletres».
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Menció d’honor a l’editor del llibre
d’art que més sobresurti pel valor del
conjunt dels diversos elements que
l’integren: text, il·lustracions, disseny,
impressió i relligat. Menció honorífica a
Edicions La Polígrafa, S.A. per Vitralls
modernistes de Barcelona de Joan VilaGrau i Francesc Rodon.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària, A l’autor de la millor
obra de poesia, A l’autor de la millor
obra d’assaig, A l’autor de la millor obra
de recerca sobre literatura catalana, A
l’autor de la millor traducció al català
d’una obra literària escrita en qualsevol
altre idioma, A l’autor de la millor
traducció d’una obra literària catalana a
una altra llengua. Van ser constituïts per
Jordi Carbonell, Josep Massot, Dolors
Oller i Joan Triadú.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua catalana. Va ser
constituït per Jordi Carbonell, Aina Moll
i Joan Veny.
Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants, A l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants. Van ser constituïts per Teresa
Rovira, Margarida Tura, Núria Ventura,
Daniel Giralt-Miracle i Carles-Jordi
Guardiola.
Menció d’honor a l’autor del text de la
millor obra de creació destinada a un
públic juvenil. Va ser constituït per M.
Eulàlia Ventalló, Joaquim Carbó i Martí
Olaya.

Premis, premiats i jurats

Menció d’honor a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti en
el conjunt dels diversos elements que el
componen: contingut, disseny, impressió
i relligat, A l’editor del llibre d’art que
més sobresurti pel valor del conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat.
Van ser constituïts per Maria Porter, Enric
Tormo i Daniel Giralt-Miracle.
—Premis de Música de la Generalitat
de Catalunya
Premi Isaac Albéniz destinat a una
obra per a piano es concedeix ex aequo
a Josep Valls, les obres Humoresca i
Tres movimientos para piano Sonata
I, d’Eduardo Pérez Maseda. / Menció
honorífica a l’obra Triptych, op. 14 núm.
2, de Maria Isabel Garcia i Serrano.
Premi Juli Garreta destinat a un
concert o poema per a cobla o per a
instrument solista i cobla. Desert.
Jurats
Premi Isaac Albéniz i Juli Garreta. Van
ser constituïts per Antoni Ros Marbà,
Manuel Oltra, Salvador Pueyo, Manuel
Valls i Jesús Rodríguez Picó.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias per una obra
teatral inèdita a Llorenç Capellà per
El pasdoble.

Premi Josep Maria de Sagarra a la
traducció d’una obra teatral a Miquel
Martí i Pol per la traducció de Les
criades de Jean Genet. / Accèssit a J.M.
Vidal i Turon per la traducció d’Espartac
de B.J. Saurin.
Premi Adrià Gual de muntatges teatrals
a Jordi Mesalles i Bisbe per L’amansiment
de l’harpia de W. Shakespeare.
Premi Nacional d’Interpretació
concedit a l’actriu Montserrat Carulla.
Premi Nacional d’Escenografia a
Fabià Puigserver.
Premi Nacional de Direcció a Juan
Germán Schroeder.
Premi Nacional d’Activitats Teatrals a
Fira de Tàrrega-82.
Premi Tórtola Valencia de coreografia
moderna o contemporània concedit ex
aequo a Àngels Margarit Viñals per la
coreografia de Duna i a Avelina Argüelles
per Avui dimarts i demà dimecres.
Premi Nacional de Dansa a Cesc
Gelabert.
Premi Aureli Capmany d’investigacions
sobre folklore català a Glòria Ballús per
l’obra Folklors musicals de la comarca
del Bages.
Premi Roseta Mauri de coreografia
clàssica. Desert.
Premi Vicente Escudero de dansa
popular. Desert.
—Premis de Cinematografia
de la Generalitat de Catalunya
Premi al millor professional al director
de fotografia Llorenç Soler.
Premi al millor exhibidor de Barcelona
a Cine ARS.
Premi al millor exhibidor de fora
de Barcelona Cine El Casal de l’Espluga
de Francolí.
Premi a la millor obra cultural a
Antoni Ribas per la direcció de Victòria.
Premi al millor cinemaclub a
Cinemaclub Torroellenc de Torroella
de Montgrí.
Premi millor empresa distribuïdora
de Catalunya a Distribuïdores Imatge.
Premi millor curtmetratge a Idil·li xorc.
Premi al millor llargmetratge. Desert.
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1984
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya
Premi a l’autor de la millor obra
de creació literària (novel·la, narració,
conte, viatges, memòries) exceptuats la
poesia i l’assaig a Pere Calders per Tot
s’aprofita (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor obra de
poesia a Francesc Parcerisas per L’edat
d’or (Edicions dels Quaderns Crema).
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Josep Palau i Fabre per Nous
quaderns de l’alquimista (Edicions del
Mall).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre literatura catalana a
Jordi Castellanos per Raimon Casellas: el
modernisme (Curial Edicions Catalanes i
Publicacions de l’Abadia de Montserrat).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua catalana a
Montserrat Badia per Estudi lingüístic
de la metàfora en Màrius Torres
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a la lectura
dels infants a Sebastià Sorribas per La
cinquena gràcia de Collpelat (La Galera).

Premi a l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura
dels infants a Maria Rius per Kalyndi
(Edicions Hymsa).
Premi a l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a un públic
juvenil a Teresa Duran per Joanot de
Rocacorba 1431-1482 (La Galera).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra escrita en
qualsevol altra llengua a Bonaventura
Vallespinosa per Orland Furiós, de
Ludovico Ariosto (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua a Patrick Gifreu per
Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et
Maury, de Quim Monzó (Editions du
Chiendent, Atelier du Gué i Fédérop).
Menció a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti
en el conjunt dels diversos elements
que el componen: contingut, disseny,
impressió i relligat. Menció honorífica a
Edicions 62 per la col·lecció «Història de
l’Art Català».
Menció a l’editor del llibre d’art que
sobresurti més pel valor de conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat.
Menció honorífica a Editorial Alta Fulla
per l’obra El llibre de Nadal i alhora per
l’esforç continuat d’aquesta editorial en la
tasca d’exhumar textos interessants per a
la cultura catalana, i per l’interès a fer-ne
belles edicions assequibles.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària, A l’autor de la millor
obra de poesia, A l’autor de la millor
obra d’assaig i A l’autor de la millor
obra de recerca sobre literatura catalana.
Van ser constituïts per Jordi Carbonell,
Josep Massot, Joan Triadú, Dolors Oller
i Jordi Sarsanedas.

Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua catalana. Va ser
constituït per Jordi Carbonell, Joan Veny
i Modest Prats.
Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants i A l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants. Van ser constituïts per Margarida
Tura, Núria Ventura, Fina Niubó, Llucià
Navarro i Aurora Díaz-Plaja.
Premi a l’il·lustrador de la millor obra de
creació destinada a un públic juvenil.
Va ser constituït per M. Eulàlia Ventalló,
Martí Olaya i Ramon Besora.
Premi a l’autor de la millor traducció al
català d’una obra escrita en qualsevol
altra llengua i A l’autor de la millor
traducció d’una obra literària catalana
a una altra llengua. Van ser constituïts
per Marià Manent, Joaquim Mallafré,
Feliu Formosa, Francesc Parcerisas i Lluís
Urpinell.
Menció a l’editor del llibre o col·lecció
de llibres que més sobresurti en el
conjunt dels diversos elements que el
componen: contingut, disseny, impressió
i relligat i A l’editor del llibre d’art que
sobresurti més pel valor de conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat.
Van ser constituïts per Maria Porter, Enric
Tormo i Daniel Giralt-Miracle.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias per a textos
dramàtics originals a Joan Abellan per
La ruta del salmó.
Premi Josep Maria de Sagarra de
traducció a Xavier Bru de Sala per
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.
/ Accèssits a Rosa Victòria Gras per la
traducció de Feina a domicili (un assaig
sobre teatre de Xaver Krötz) i a Joaquim
Mallafré per la versió de Qui a casa torna
de Harold Pinter.
Premi Nacional d’Interpretació
a Anna Lizaran.
Premi Nacional d’Escenografia
a Ramon B. Ivars.
Premi Nacional de Direcció a Lluís
Pasqual.
Premi Nacional d’Activitats Teatrals
a la Sala Villarroel.
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Premi Adrià Gual. Desert.
Premi Roseta Mauri de coreografies
de dansa clàssica. Desert. Segon premi
a Guillermina Coll per Tres preludis,
amb música de Mompou. / Accèssits a
Álvaro de la Peña per Con Schubert i a
Georgina Rigola per Opus.
Premi Tórtola Valencia de coreografia
contemporània a Francesc Bravo per L.F.
Segon premi a Ramon Oller per Dos dies
i mig.
Premi Vicente Escudero de coreografia
de dansa popular. Desert. / Accèssit a
Lluís Puig i Gordi per Jota de Calcigar.
Premi Ferran Sors de composicions
musicals de dansa concedit ex aequo
a Benet Casablancas i Albert Sardà
per Harmonies banals i per L’ombra,
respectivament.
Premi Nacional de Dansa al Grup
Heura.
Premi Aureli Capmany d’investigacions
sobre dansa catalana a Albert Cubeles i
Bonet per La Moixiganga de Sitges: una
visió des de la història de l’art.

Premis, premiats i jurats

1985
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya
Premi a l’autor de la millor obra
de creació literària (novel·la, narració,
conte, viatges, memòries), exceptuats la
poesia i l’assaig a Tomàs Garcés per El
temps que fuig (Els Llibres de Glaucos.
Editorial Laertes).
Premi a l’autor de la millor obra
de poesia a Joan Vinyoli per Passeig
d’aniversari (Editorial Empúries).
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Josep Romeu per Sobre
Maragall, Foix i altres poetes (Els Llibres
de Glaucos. Editorial Laertes).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre literatura catalana a
Martí de Riquer i Lola Badia per Poesies
de Jordi de Sant Jordi (3 i 4, Eliseu
Climent, editor).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana a
Xavier Lamuela i Josep Murgades per
Teoria de la llengua literària segons Fabra
(Edicions dels Quaderns Crema).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a la lectura
dels infants a Josep Lozano per El
cavallet de cartó (Diputació Provincial de
València).

Premi a l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura
dels infants a Mercè Llimona per La
Ventafocs de Charles Perrault (Hymsa).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a un públic
juvenil a Pere Morey per Les pedres que
suren (Editorial Laia).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra escrita en
qualsevol altra llengua a MariaAntònia Oliver per Moby Dick de
H. Melville (Edicions 62) i a Xavier
Benguerel per Faules de La Fontaine
(Edicions del Mall).
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua a David H. Rosenthal per
la traducció a l’anglès de Tirant lo Blanc
de Joanot Martorell (Schocken Books).
Menció d’honor a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti
en el conjunt dels diversos elements que el
componen: contingut, disseny, impressió
i relligat a Eumo Editorial, pel llibre Món
de Subirachs, publicat dins la col·lecció
«Les Quatre Estacions».
Menció d’honor a l’editor del llibre
d’art que sobresurti més pel valor de
conjunt dels diversos elements que
l’integren: text, il·lustracions, disseny,
impressió i relligat a la Diputació de
Barcelona per Un museu al carrer.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària, A l’autor de la millor
obra de poesia, A l’autor de la millor
obra d’assaig, A l’autor de la millor obra
de recerca sobre literatura catalana. Van
ser constituïts per Ramon Pla, Josep
Massot, Joan Triadú, Dolors Oller i Jordi
Sarsanedas.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana. Va
ser constituït per Antoni M. Badia i
Margarit, Joan Veny i Modest Prats.
Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants i A l’il·lustrador de la millor obra
de creació destinada a la lectura dels
infants. Van ser constituïts per Margarida
Tura, Núria Ventura, Fina Niubó, Llucià
Navarro i Aurora Díaz-Plaja.
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Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a un públic juvenil.
Va ser constituït per M. Eulàlia Ventalló,
Martí Olaya i Ramon Besora.
Premi a l’autor de la millor traducció al
català d’una obra escrita en qualsevol
altra llengua i A l’autor de la millor
traducció d’una obra literària catalana
a una altra llengua. Van ser constituïts
per Marià Manent, Joaquim Mallafré,
Feliu Formosa, Francesc Parcerisas i Lluís
Urpinell.
Menció d’honor a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti en
el conjunt dels diversos elements que el
componen: contingut, disseny, impressió
i relligat i A l’editor del llibre d’art que
sobresurti més pel valor de conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat.
Van ser constituïts per Maria Porter,
Enric Tormo i Daniel Giralt-Miracle.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias a Jordi Teixidor
per Mater magistra.
Premi Josep Maria de Sagarra
de traduccions al català a Miquel
Desclot per Les mamelles de Tirèsies
d’Apollinaire.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge teatral a Josep M. Mestres per
Fantasio d’Alfred de Musset.
Premi Nacional d’Interpretació a Josep
M. Flotats.
Premi Nacional d’Escenografia a Josep
Mestres Cabanes.
Premi Nacional de Direcció a Pere
Planella.
Premi d’Activitats Teatrals a Pau
Barceló.
Premi Roseta Mauri de coreografia.
Desert. / Accèssits a Xavier Sa Cordeiro
per Sobre el mar, lo que ha visto el viento
i Álvaro de la Peña per Scherzo.

Premi Tórtola Valencia a Maria Rosas
per Simiosis. Segon premi concedit ex
aequo a Maria-Antònia Oliver i Maria
Muñoz per Quart de Poblet i Antoni
Mira per Saxo de hielo.
Premi Ferran Sors de dansa a Francesc
Taverna-Bech per Rituals. / Accèssit a Jep
Nuix per Helmints.
Premi Nacional de Dansa a l’Esbart
Dansaire de Rubí.
Premi Aureli Capmany a Carles Mas
per Aproximació a la tècnica coreogràfica
del contrapàs. / Accèssit a Mercè Vilar
per L’Espolsada de Premià de Dalt.
Premi extraordinari a títol pòstum
com a assagista a Xavier Fàbregas.
—Premis de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya
Premi al millor llargmetratge a Raül
Contel per Crits sords.
Premi al millor curtmetratge a Paco
Poch per Sergi Aguilar.
Premi a la millor distribució de
pel·lícules a Profilmar.
Premi a la millor sala d’exhibició
de l’àrea metropolitana a la Sala Garbí
de Molins de Rei.

Premi a la millor sala d’exhibició de
fora de l’àrea metropolitana a Bogart
Multicines de Vilafranca del Penedès.
Premi a la millor contribució personal
o col·lectiva a l’increment del
patrimoni cultural cinematogràfic
a Carles José i Solsona per El sector
cinematogràfic a Catalunya: una
aproximació quantitativa.
Premi al millor tècnic autor de la
fotografia del curtmetratge a Josep
Maria Civit per Museu d’ombres, dirigit
per Manuel Cussó-Ferrer.
Premi d’interpretació al millor actor
a Pere Ponce per Pa d’àngel, dirigit per
Francesc Bellmunt.
Premi al millor cineclub a Cineclub
de la Seu d’Urgell.
Premi extraordinari a títol pòstum
a Francesc Riba Lozano.
—Premis Gaziel de Periodisme
Premi a l’autor del millor comentari
polític a Ernest Udina.
Premi a l’autor de la millor crònica de
fets diversos a Josep Manyé.
Premi a l’autor de la millor fotografia
esportiva a Josep Maria Alguersuari.
Premi a l’autor de la millor fotografia
de reportatge a M. Àngels Izquierdo.
Premi a l’autor de la millor
col·laboració cultural a Fèlix Fanés.
Premi a l’autor de la millor crònica
internacional a Tomàs Alcoverro.
Premi a l’autor de la millor crònica
esportiva a Carlos Pardo.
Premi a l’autor de la millor crònica
comarcal a Josep Puigdemon.
Premi a la millor publicació periòdica
comarcal a L’Om de Riudoms.
Premi al millor editorial. Desert.
Premi a l’autor del millor comentari
economicofinancer. Desert.
Premi a la millor compaginació global
d’un diari. Desert.
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1986
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya
Premi a l’autor de la millor obra
de creació literària (novel·la, narració,
conte, viatges, memòries), exceptuats
la poesia i l’assaig a Miquel Bauçà per
Carrer Marsala (Editorial Empúries).
Premi a l’autor de la millor obra de
poesia a Narcís Comadira per Enigma
(Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Montserrat Roig per L’agulla
daurada (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre literatura catalana a
Manuel Milà i Fontanals per Manuel
Jorba en la seva època (Curial Edicions
Catalanes).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana a
Mila Segarra per Història de l’ortografia
catalana (Editorial Empúries).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra de poesia escrita
en qualsevol altra llengua a Salvador
Oliva per Mesura per mesura de W.
Shakespeare (Editorial Vicens Vives).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra literària en prosa
escrita en qualsevol altra llengua a
Jordi Arbonès per La fira de les vanitats
de W. Thackeray (Edicions 62).
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua concedit ex aequo a Fritz
Vogelgsang per la traducció a l’alemany
de La pell de brau de Salvador Espriu
(Vervuert) i a William Cliff per la
traducció al francès de Poema inacabat
de Gabriel Ferrater (Ercée).

Premis, premiats i jurats

Premi a l’autor del millor text en una
obra de creació destinada a la lectura
dels infants a Mercè Company per La
història de l’Ernest (Editorial Cruïlla).
Premi a l’autor de la millor il·lustració
en una obra de creació destinada a la
lectura dels infants a Roser Capdevila
per Ep! no em deixeu sol (Edicions
Destino).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a un públic
juvenil a Maria Barbal per Pedra de
Tartera (Editorial Laia).
Menció honorífica a l’editor del
llibre o col·lecció de llibres que més
sobresurti en el conjunt dels diversos
elements que el componen: contingut,
disseny, impressió i relligat a Editorial
Columna.
Menció honorífica al llibre d’art que
més sobresurti pel valor del conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat
a Edicions de l’Eixample per Carmen.
Menció especial a Edicions Destino, pel
llibre Argenters i joiers de Catalunya.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària, A l’autor de la millor
obra de poesia, A l’autor de la millor
obra d’assaig i A l’autor de la millor
obra de recerca sobre literatura catalana.
Van ser constituïts per Ramon Pla, Josep
Massot, Joan Triadú, Dolors Oller i
Jordi Sarsanedas.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana. Va ser
constituït per Antoni M. Badia i Margarit,
Francesc Vallverdú i Modest Prats.
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra de poesia escrita
en qualsevol altra llengua, A l’autor de
la millor traducció al català d’una obra
literària en prosa escrita en qualsevol
altra llengua i A l’autor de la millor

traducció d’una obra literària catalana
a una altra llengua. Van ser constituïts
per Àlex Broch, Joaquim Mallafré, Feliu
Formosa, Francesc Parcerisas i Lluís
Urpinell.
Premi a l’autor del millor text en una
obra de creació destinada a la lectura
dels infants, A l’autor de la millor
il·lustració en una obra de creació
destinada a la lectura dels infants i A
l’autor del text de la millor obra de
creació destinada a un públic juvenil.
Van ser constituïts per Margarida Tura,
Núria Ventura, Fina Niubó, Llucià
Navarro i Aurora Díaz-Plaja.
Menció honorífica a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti
en el conjunt dels diversos elements
que el componen: contingut, disseny,
impressió i relligat, Al llibre d’art que
més sobresurti pel valor del conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat
i Menció especial. Van ser constituïts per
Albert Isern, Mercè Llimona i Francesc
Llovet.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias de textos teatrals
originals i inèdits. Desert. / Accèssits a
Miquel Maria Gibert per El somriure
de marbre i a Joan Barbero per Vint per
vint.
Premi Josep Maria de Sagarra
de traduccions al català a Josep M.
Balañà per Jacques i el seu amo de
Milan Kundera. / Accèssits a Josep
Costa i Cristina Rihuete per Danny i
la profunda mar blava de Jolin Patrick
Shanley i a Feliu Formosa per El càntir
trencat d’Heinrich von Kleist.
Premi Nacional d’Interpretació a Lluís
Homar.
Premi Nacional d’Escenografia a
Isidre Prunés i Montse Amenós.
Premi Nacional de Direcció a Mario
Gas.
Premi d’Activitats Teatrals a Llibreria
Millà.
Premi Tórtola Valencia de coreografies
de dansa contemporània a Juan Carlos
García per Eppur si muove.
Premi Ferran Sors de composicions
musicals per a dansa. Desert. / Accèssits a
Lluís Gàsser per Laetiae i a Xavier Boliart
per Aquarel·les.
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Premi Xavier Fàbregas d’investigacions
i assaigs sobre el món de l’espectacle a M.
Teresa Suero per El teatre representat a
Barcelona de 1800 a 1830.
Premi Nacional de Dansa a la
Companyia Mudances.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge. Desert.
Premi Roseta Mauri de coreografies de
dansa clàssica. Desert.
Premi Vicente Escudero de coreografies
basades en dansa popular. Desert.
Premi Aureli Capmany d’investigacions
sobre dansa catalana. Desert.

1987
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya

—Premis Gaziel de Periodisme
Premi a l’autor del millor comentari
polític a Josep M. Casasús.
Premi a l’autor de la millor crònica de
fets diversos a Jaume Guillamet.
Premi a l’autor del millor treball de
temes culturals a Joan Tudela.
Premi a l’autor de la millor crònica
o comentari internacional a Antoni
Puigvert.
Premi a l’autor del millor treball
publicat a la premsa comarcal a
Salvador Sabrià.
Premi a la millor publicació comarcal
de periodicitat més espaiada que la
setmanal a Al Vent de Terrassa.
Premi a l’autor de la millor il·lustració
o del millor acudit a J.M. Vallès.
Premi a l’autor de la millor fotografia.
Desert.
Premi a l’autor de la millor crònica
esportiva. Desert.
Premi a l’autor del millor comentari
economicofinancer. Desert.

Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària (novel·la, narració,
conte, viatges, memòries) exceptuats la
poesia i l’assaig a Baltasar Porcel per Les
primaveres i les tardors (Edicions Proa).
Premi a l’autor de la millor obra de
poesia a Marià Manent per Poesia
completa (Columna Edicions).
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Jaume Bofill per Poetes
catalans moderns (Columna Edicions).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre literatura catalana a
Dolors Oller per La construcció del sentit
(Editorial Empúries).
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana a
Germà Colon i Amadeu J. Soberanas
per Panorama de la lexicografia catalana
(Enciclopèdia Catalana).
Premi a l’autor del millor text en una
obra de creació destinada a la lectura
dels infants a Miquel Martí i Pol per
Bon profit (Editorial Empúries).
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Premi a l’autor de les millors
il·lustracions d’una obra de creació
destinada a la lectura dels infants
a Asun Balzola per Marina (Editorial
Empúries).
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a un públic
juvenil a Miquel Rayó i Ferrer per La
bella aventura (Editorial La Galera).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra literària de
poesia escrita en qualsevol altra
llengua a Maria Dolors Folch i Marià
Manent per Vell país natal de Wang Wei
(Editorial Empúries).
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra literària en prosa
escrit en qualsevol altra llengua
a Joaquim Sala-Sanahuja per Nadja
d’André Breton (Edicions del Mall).
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua a Montserrat Prudon i
Pierre Lartigue per Poésie. Prose de J.V.
Foix (Le temps qu’il fait, de Cognac,
França).
Menció honorífica a l’editor del
llibre o col·lecció de llibres que més
sobresurti en el conjunt dels diversos
elements que el componen: contingut,
disseny, impressió i relligat a Transports
de Barcelona SPM per Els transports a
l’àrea de Barcelona de Joan Alemany i
Jesús Mestre.
Menció honorífica a l’editor del
llibre d’art que més sobresurti pel valor
del conjunt dels diversos elements que
l’integren: text, il·lustracions, disseny,
impressió i relligat a Edicions Polígraf
per Tàpies i la nova cultura de Lluís
Permanyer.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària, A l’autor de la millor
obra de poesia, A l’autor de la millor
obra d’assaig i A l’autor de la millor
obra de recerca sobre literatura catalana.
Van ser constituïts per Ramon Pla, Josep
Massot, Joan Triadú, Francesc Parcerisas
i Jordi Sarsanedas.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre la llengua catalana. Va ser
constituït per Antoni M. Badia i Margarit,
Francesc Vallverdú i Modest Prats.

Premis, premiats i jurats

1988
—Premis de Literatura Catalana
de la Generalitat de Catalunya

Premi a l’autor del millor text en una
obra de creació destinada a la lectura
dels infants i A l’autor de les millors
il·lustracions d’una obra de creació
destinada a la lectura dels infants. Van
ser constituïts per Pep Duran, Mercè
Escardó, Fina Niubó, Llucià Navarro i
Aurora Díaz-Plaja.
Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a un públic juvenil.
va ser constituït per M. Eulàlia Ventalló,
Martí Olaya i Ramon Besora.
Premi a l’autor de la millor traducció
al català d’una obra literària de poesia
escrita en qualsevol altra llengua, A
l’autor de la millor traducció al català
d’una obra literària en prosa escrit en
qualsevol altra llengua, A l’autor de la
millor traducció d’una obra literària
catalana a una altra llengua. Van ser
constituïts per Àlex Broch, Joaquim
Mallafré, Feliu Formosa, Francesc
Parcerisas i Lluís Urpinell.
Menció honorífica a l’editor del llibre o
col·lecció de llibres que més sobresurti en
el conjunt dels diversos elements que el
componen: contingut, disseny, impressió
i relligat i A l’editor del llibre d’art que
més sobresurti pel valor del conjunt dels
diversos elements que l’integren: text,
il·lustracions, disseny, impressió i relligat.
Van ser constituïts per Albert Isern,
Miquel Plana i Francesc Llovet.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias de textos teatrals
originals i inèdits a Sergi Belbel per Elsa
Schneider.
Premi Josep Maria de Sagarra de
traduccions al català a Cristian Carandell
per Lisístrata d’Aristòfanes.

Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge teatral per a Don Carlo de
Schiller, en versió de Michelle Marquaisy,
Georges Borgeaud.
Premi Nacional d’Interpretació a
Juanjo Puigcorbé per Per un sí o per un
no de Nathalie Sarraute.
Premi Nacional d’Escenografia a
Antoni Taulé per la producció al Teatre
Poliorama de Per un sí o per un no.
Premi Nacional de Direcció a Pau
Monterde per El càntir trencat de Von
Kleist.
Premi d’Activitats Teatrals a
Comediants.
Premi Ricard Moragas de coreografies
de dansa a Avelina Argüelles per la
coreografia de Paralelas. / Accèssits
a Blanca-Nieves Calvo per Algo se
está rompiendo i Ana Castroviejo per
Posdata.
Premi Nacional de Dansa a
Guillermina Coll.
Premi Nacional de Dansa amb caràcter
extraordinari a Joan Magriñà.
Premi Xavier Fàbregas
d’investigacions i assaigs sobre el
món de l’espectacle. Desert.
Premi Aureli Capmany d’investigacions
sobre dansa catalana. Desert.
—Premis de Cinematografia
de la Generalitat de Catalunya
Premi a la millor pel·lícula a Bigas Luna
per Angoixa.
Premi al millor director a Jesús Garay
per Més enllà passió.
Premi a la millor actriu a Núria Hosta
per La rossa del bar
Premi al millor actor a Sergi Mateu per
La ràdio folla.
Premi especial per la seva carrera al
realitzador Francesc Rovira Beleta.
Premi per la dedicació a una
biblioteca cinematogràfica a Delmir
de Caralt.
Premi a la millor tasca tècnica com
a director de fotografia a Tomás
Pladevall per La rossa del bar.
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Premi a la contribució al
desenvolupament del cinema a
Catalunya a l’equip del Festival de
Cinema de Sitges.
Premi al millor curtmetratge a Lluís
Aler per El sistema Robert Hein, basat en
un conte de Pere Calders.
Premi a la tasca de distribució de
cinema català a Opal Films / Nou
Films.
Premi a la sala d’exhibició per la
promoció del cinema a Cinema Ateneu
de la Selva del Camp.
Premi al millor cineclub a l’Ateneu
d’Igualada.
—Premis Gaziel de Periodisme
Premi a l’autor del millor comentari
polític a Jaume Serrats.
Premi a l’autor de la millor crònica
de fets diversos a Joan Subirà.
Premi a l’autor del millor treball de
temes culturals a Agustí Pons.
Premi a l’autor del millor treball
publicat a la premsa comarcal a
Manuel Bonifacia i Jaume Espuny.
Premi a la millor publicació comarcal
a la Revista Badalona.

Premi a l’autor de la millor obra
de creació literària (novel·la, narració,
conte, llibre de viatges, memòries) en
prosa a Miquel Àngel Riera per Els déus
inaccessibles.
Premi a l’autor de la millor obra
de poesia a Blai Bonet per El Jove.
Premi a l’autor de la millor obra
d’assaig a Josep M. Rovira i Belloso
per Fe i cultura al nostre temps.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua i literatura
catalana a Philip O. Rasico per
Els menorquins de la Florida.
Premi a l’autor del millor text d’una
obra de creació destinada als infants
a Gabriel Janer Manila per Tot quant
veus és el mar.
Premi a l’autor de les millors
il·lustracions d’una obra de creació
destinada als infants a Agustí Asensio
pel llibre Àngela Ratuca, missatgera
exprés de Mercè Company.
Premi a l’autor del text de la millor
obra de creació destinada a un públic
juvenil a Miquel Obiols per El tigre de
Mary Plexiglàs.
Premi a l’autor de la millor traducció
en vers d’una obra literària escrita
en qualsevol altra llengua a Miquel
Desclot per la seva traducció de Llibres
profètics de Lambeth i Profecies
polítiques de William Blake.
Premi a l’autor de la millor traducció
en prosa d’una obra literària escrita
en qualsevol altra llengua a Víctor
Compta per la seva traducció dels dos
primers volums (Monsieur i Lívia) del
Quintet d’Avinyó de Lawrence Durrell.
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una
altra llengua a Bob de Nijs per la seva
traducció al neerlandès de Tirant lo
Blanc de Joanot Martorell i Martí Joan
de Galba.
Menció honorífica a l’editor del llibre
o col·lecció de llibres de circulació
comercial normal que sobresurti en el
conjunt dels diversos elements de suport
que el componen: disseny, impressió i
relligat concedit ex aequo a Edicions
62 i Edicions de la Magrana per la seva
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coedició de la col·lecció «Venècies de
narratives» i a l’Editorial Empúries pel
llibre Barcelones de Manuel Vázquez
Montalbán.
Menció honorífica a l’editor del llibre
d’art de circulació comercial normal
que sobresurti pel valor del conjunt
dels diversos elements de suport que el
componen: il·lustracions, disseny i relligat
es va concedir ex aequo a La Fundació
Caixa de Pensions per El Drac en la
cultura medieval i a l’Escola Eina per
Eina, vint anys d’avantguarda.
Jurats
Premi a l’autor de la millor obra de
creació literària. Va ser constituït per
Isidor Cònsul, Ramon Pla i Arxé, i Joan
Triadú.
Premi a l’autor de la millor obra de
poesia. Va ser constituït per Julià
Guillamon, Dolors Oller i Jordi
Sarsanedas.
Premi a l’autor de la millor obra d’assaig.
Va ser constituït per Jaume Lorés, Jordi
Porta i Josep M. Puigjaner.
Premi a l’autor de la millor obra de
recerca sobre llengua i literatura catalana.
Va ser constituït per Antoni M. Massot i
Jaume Pérez i Montaner.
Premi a l’autor del millor text d’una
obra de creació destinada als infants. Va
ser constituït per Aurora Díaz-Plaja, M.
Eulàlia Ventalló i Núria Ventura.
Premi a l’autor de les millors
il·lustracions d’una obra de creació
destinada als infants. Va ser constituït per
Martí Olaya, Francesc Sales i Francesc
Vila i Rufas.
Premi a l’autor del text de la millor obra
de creació destinada a un públic juvenil.
Va ser constituït per Ramon Besora,
Jaume Fuster i Llorenç Soldevila.
Premi a l’autor de la millor traducció
en vers d’una obra literària escrita
en qualsevol altra llengua per la seva
traducció. Va ser constituït per Jaume
Medina, Francesc Parcerisas i Segimon
Serrallonga.

Premis, premiats i jurats

1989
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa

Premi a l’autor de la millor traducció
en prosa d’una obra literària escrita en
qualsevol altra llengua. Va ser constituït
per Àlex Broch, Xavier Bru de Sala i
Guillem-Jordi Graells.
Premi a l’autor de la millor traducció
d’una obra literària catalana a una altra
llengua. Va ser constituït per Fèlix Martí,
Josep Murgades i Lluís Urpinell.
Menció honorífica a l’editor del llibre
o col·lecció de llibres de circulació
comercial normal que sobresurti en
el conjunt dels diversos elements de
suport que el componen: disseny,
impressió i relligat; A l’editor del llibre
d’art de circulació comercial normal
que sobresurti pel valor del conjunt
dels diversos elements de suport que
el componen: il·lustracions, disseny
i relligat. Va ser constituït per Jordi
Balcells, Ignasi Riera i Jordi Úbeda.

Premi Ignasi Iglésias de textos teatrals
originals i inèdits concedit ex aequo a
Josep Maria Muñoz per Alfons Quart, i a
Jordi Teixidor per Residuals. / Accèssit a
Francesc Pereira per Patates.
Premi Josep Maria de Sagarra de
traduccions al català a Joan Cavallé i
Busquets per Fi de partida de Samuel
Beckett. / Accèssits a Maria-Josep Ragué
per Annie Wobbler d’Arnold Wesker, i a
Josep Murgades per Minetti: un retrat de
l’artista vell de Thomas Bernhard.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge teatral a Miquel Górriz Casas i
Anna Ullibarri Saiz per A i B de Giorgi de
Manganelli.
Premi Nacional d’Interpretació a Rosa
Novell per Marquesa Rosalinda.
Premi Nacional d’Escenografia a
Fabià Puigserver.
Premi Nacional de Direcció a Lluís
Pasqual.
Premi d’Activitats Teatrals a Josep
Montanyès.
Premi Ricard Moragas de coreografies
de dansa. Desert. Segon premi a Olga
Zamora per Trajectòries. / Accèssits a
Adolfo Vargas Lasarte per Yuns i Julián
Oliva Sánchez per Cendres.
Premi Nacional de Dansa a Anna
Maleras.
Premi Xavier Fàbregas
d’investigacions i assaigs sobre el
món de l’espectacle a Jordi Teixidor
per El drama, espectacle i transgressió.
Premi Aureli Capmany d’investigacions
sobre dansa catalana. Desert.
—Premis de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya
Premi al millor llargmetratge a Carles
Mira per Daniya, jardí de l’harem.
Premi al millor curtmetratge a Jesús
Font per Per molts anys.
Premi al millor director a Jordi Cadena
per La senyora.
Premi a la millor actriu a Sílvia Tortosa.
Premi al millor actor a Fermí Reixach.
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—Premis Nacionals de Literatura
Catalana de la Generalitat de
Catalunya
Premi de prosa no de ficció a Josep
Maria Castellet per Els escenaris de la
memòria.
Premi de poesia concedit ex aequo a
Pere Gimferrer per El vendaval i a Jordi
Pere Cerdà per Poesia completa.
Premi de guió a Gerard Gormezano per
El vent de l’illa.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
de la Generalitat de Catalunya

Premi al millor equip tècnic a Tomàs
Pladevall, Pere Roca, Montse Amenós i
Isidre Prunés.
Premi a la contribució personal o
col·lectiva a Tomàs Mallol per la seva
feina al capdavant del Museu de Cinema
de Torroella de Fluvià.
Premi a la millor distribuïdora a Lauren
Films.
Premi a la millor sala d’exhibició a
Sala Mozart de Calella.
Premi al millor cineclub a Cineclub de
l’Hospitalet.
Premis extraordinaris a Daniel i
Ramiro Aragonés per la seva activitat als
laboratoris de Fotofilm, i a Arnau Olivar
perquè fa 25 anys de les primeres sessions
que va organitzar al cineclub Llanterna
Màgica de Perpinyà.
Jurats
Premis de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya. Van ser
constituïts per Josep M. Forn, Jesús
Garay, Jaume Peracaula, Carles Balagué,
Joan Lluís Gozas, Antoni Kirchner, Enric
Majó, Núria Hosta, Joaquim Masdéu,
Joan Balada, Miquel Porter, Francesc
Hierro i Josep Lluís Amposta.

—Premis de Videografia de la
Generalitat de Catalunya
Premi al millor videograma en
català a L’Ós Pedrer Films, S.A. per Ma
germana.
Premi al millor director-realitzador a
Joan Mallarach per Papirustòria.
Premi a la millor postproducció en
efectes especials realitzada en vídeo
a Zoom Televisió, S.A. per Belchite South
Bronx.
Premi al millor tècnic a Josep M. Civit
com a director de fotografia a El nou veí.
Jurats
Premis de Videografia de la Generalitat
de Catalunya. Van ser constituïts per
Josep M. Forn, Salvador Piera, Antoni
Kirchner, Eugeni Bonet, Emili de la Torre,
Jaume Santacana, Sergi Schaaf, Eulàlia
Capella i Núria Font.

Premi Ignasi Iglésias de textos teatrals
originals i inèdits. Desert. / Accèssits a
Josep Francesc López i Bonet per Felip i el
Nigromat i a Raimon Àvila i Castells per
Home perplex.
Premi Josep Maria de Sagarra a la
millor traducció de textos al català a
Lluís-Anton Baulenas per Clonar al Cèsar
de Marguerite Yourcenar. / Accèssit a
Jordi Arbonès i Montull per Qui té por
de Virginia Woolf? d’Edward Albee.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge a Agustí Estadella i Gil per
Ficus.
Premi Ricard Moragas a la millor
coreografia de dansa a Carles Salas per
El principio es el fin. / Accèssit a Marco
Berriel per La alfombra persa.
Premi Nacional de les Arts
Escèniques a Feliu Formosa.
Premi Nacional d’Interpretació Teatral
i de Dansa a La Cubana per Cómeme el
coco negro.
—Premis de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya
Premi al millor llargmetratge a
Francesc Betriu per Sinatra.
Premi al millor director a Francesc
Betriu per Sinatra.
Premi al millor actor a Alfredo Landa
per Sinatra.
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Premi a la millor productora de
llargmetratge estrenat en català a I.P.C.
Premi a la millor actriu a Eulàlia
Ramon per L’amor és estrany.
Premis honorífics a l’actriu Mary
Santpere i al crític Jordi Torres.
Premi a la millor distribuïdora a Ivez
Films.
Premi a la sala exhibidora per a la
promoció del cinema en català a Cines
Casablanca.
Premi al millor cineclub al Cineclub
Imatges de Santa Coloma de Gramenet.
Premi a la contribució personal o
col·lectiva a la Cooperativa Promotora
de Mitjans Audiovisuals Drac Màgic.
Premi als millors tècnics a Eduardo
Arranz Bravo, Jorp Diuran, Josep M.
Civit i Xavier Montsalvatge per la
pel·lícula Llums i ombres.
Premi al productor del millor
curtmetratge estrenat en català a
Lluís Zayas per Angélica.
—Premis de Videografia de la
Generalitat de Catalunya
Premi al millor videograma de creació
lliure a Josep M. López Llaví i Zoom
Televisió, S.A. per Cap de Quers.
Premi al millor vídeo d’encàrrec a
Vídeo TV per Catalunya.
Premi al millor realitzador a Joan
Minguell per Catalunya.
Premi al millor treball tècnic o artístic
per la fotografia del vídeo a Josep M.
Aragonès per Sense títol.

Premis, premiats i jurats

1990
—Premis Nacionals de Literatura
Catalana
Premi de narrativa a Miquel de Palol
per El jardí dels set crepuscles.
Premi de traducció a Eberhard Geilser
per la traducció de KRTU i altres proses
de J.V. Foix.
Premi d’edició a Anthony Bonner per
la publicació de les Obres selectes de
Ramon Llull.
—Premis Nacionals del Llibre
Premi a l’empresa editorial del llibre
o col·lecció de llibres de circulació
comercial normal que destaqui pel
conjunt dels elements que el componen
(disseny, impressió i relligat) a Edhasa per
la col·lecció «Clàssics Moderns».
Premi a l’empresa editorial del llibre
il·lustrat de circulació comercial
normal que destaqui pel valor del
conjunt dels elements que el componen
(il·lustracions, disseny, impressió i relligat)
a Cercle de Lectors* (Círculo de Lectores)
pel llibre La plaça del Diamant.
Premi a l’empresa editorial del llibre
infantil il·lustrat que destaqui pel valor
de conjunt dels elements que el componen
a Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
S.A., pel llibre Pim, Pam, Pum, Poma.
Premi al llibreter que s’hagi destacat més
en la promoció del llibre català a Llibreria
22 de Girona (Gironina de Llibre i
Papers, S.A.).
Jurats
Premis Nacionals del Llibre. Van ser
constituïts per Xavier Bru de Sala, Josep
Carrasco, Jaume Vallcorba, Rosa Mut,
Francesc Rovira, Josep Clot, Magdalena
Oliver, Josep-Miquel Garcia i Antoni
Herrera.
—Premis Nacionals de Música
Premi honorífic a la trajectòria
musical a Tete Montoliu com a
reconeixement a la seva trajectòria
musical.

Premi a la composició a Carles Santos
per la seva contribució a la creació de
noves audiències.
Premi d’interpretació de música
contemporània ex aequo a Josep M.
Escribano per l’especial difusió de la
música contemporània catalana, i a
l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure
pel rigor en la difusió de música
del segle xx.
Premi a un intèrpret de jazz a Lluís
Vidal per la seva trajectòria brillant i
seriosa.
Premi a un intèrpret de pop rock a
Sopa de Cabra per la seva contribució en
la popularització del rock en català.
Premi a un intèrpret de música
lleugera Albert Pla per oferir una
proposta diferent. Menció especial
a Xavier Patricio Pérez Álvarez, més
conegut com Gato Pérez per la gran
coherència en la seva trajectòria
professional.
Premi a l’edició de música a Mario
Muchnik per la seva gran contribució a la
divulgació del llibre de música.
Premi al disc a Salseta Discos com a
representant d’una nova etapa en l’edició
i la distribució del disc català.
Premi a la sala a La Cova del Drac per
la seva fidelitat a programar música en
viu, i al bar Stinger per haver apostat per
una programació atrevida i haver assolit
l’èxit.
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Premi a la distribuïdora a Lauren Films
pel seu suport al cinema català.
Premi a la contribució al patrimoni
cinematogràfic català a Joan Francesc
de Lasa per la seva investigació biogràfica
de Fructuós Gelabert.
Premi a la producció de vídeo a la
productora Cinemedia per Català-Roca.

Premi al promotor a Taller de
Músics per la seva tasca de promoció
de la música i dels músics de jazz, i a
l’Associació Catalana de Compositors
per la seva tasca de promoció i creació de
música contemporània catalana. Menció
especial al festival Tradicionàrius pel seu
esforç en la investigació i la divulgació de
la música tradicional.
Premi a l’intèrpret de música clàssica
a Antoni Ros Marbà per la projecció
internacional en benefici de la música
catalana.
Jurats
Premis Nacional de Música. Van ser
constituïts per Xavier Bru de Sala, Ramon
Muntaner, Àngel Pereira, Francesc
Fàbregas, Carles Sala, Albert Sardà,
Maricarmen Palma, Joan Millà, Maria
Ester, Jesús Rodríguez Picó, Gerard
Claret, Tomàs Seix, Joaquim Guilera i
Salvador Planas.

—Premis Nacionals d’Arts Plàstiques

Premi Nacional d’Arts Escèniques a
Iago Pericot, director d’El banquet.
Premi Nacional d’Interpretació a Pau
Garsaball per Ai, Carai! Premi especial a
Marta Grau.

—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias de textos teatrals
originals i inèdits a Joan Casas per Nus.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge a Projecte de Teatre Invisible,
sobre els textos Els mots, Yorik, L’Alfa
Romeo i Julieta, i El porter i el penalty de
Josep Palau i Fabre.
Premi Xavier Fàbregas concedit ex
aequo a Carles Batlle per Adrià Gual
(1891-1902): per un teatre simbolista i
a Mercè Saumell per Tres dècades, tres
grups. Projecte de teorització escènica a
l’entorn d’Els Joglars, Comediants i La
Fura dels Baus.
Premi Ricard Moragas a Álvaro de
la Peña per Fragmento de «...las cinco
estaciones». Segon premis ex aequo a
Miquel Vázquez per En luna menguante i
a Joaquim Sabaté amb Escape.

—Premis Nacionals
de Cinematografia i Videografia
de la Generalitat de Catalunya
Premi al millor actor a Fernando
Guillén per La punyalada.
Premi a la millor productora de
llargmetratge a IPC.
Premi al millor tècnic a José María
Espada.
Premi al millor director a Antonio
Chavarrías per Una ombra al jardí.
Premi a la millor actriu a Victoria
Abril per Si te dicen que caí, dirigida per
Vicente Aranda.
Premi a la productora del millor
curtmetratge a Laboratorio de Técnicas
de Comunicación per Romàntic.
Premi d’exhibició al cinema El Retiro
de Sitges.

Premi honorífic a l’artista català
que hagi destacat per la seva trajectòria
i contribució a les arts i en el seu
coneixement a Leandre Cristòfol.
Premi a l’artista català que hagi
destacat més en l’exposició de la
seva obra durant l’any 1989 a Josep
Guinovart.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la programació
d’activitats artístiques durant l’any 1989
al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la projecció a
l’exterior de l’art català durant l’any 1989
a la Galeria Joan Prats-Art Gràfic.
Premi a la institució, fundació o
entitat que hagi destacat més en les
seves iniciatives artístiques d’àmbit local
i comarcal durant l’any 1989 a la Junta
del Port de Tarragona per la programació
d’exposicions al Tinglado número 2.
Premi a l’autor del llibre d’art publicat
en llengua catalana durant l’any 1989
a Joan Ainaud de Lasarte pel llibre La
pintura catalana, vol. I, editat per SkiraCarroggio.
Jurats
Premis Nacionals d’Arts Plàstiques.
Van ser constituïts per Xavier Bru de
Sala, Cesareo Rodríguez-Aguilera,
Josep Corredor-Matheos, Daniel GiraltMiracle, Arnau Puig i Josep-Miquel
Garcia.
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1991
—Premis Nacionals de Literatura
Catalana
Premi d’assaig a Antoni Marí per La
voluntat expressiva.
Premi de teatre a J.M. Benet i Jornet per
l’obra Desig.
Premi de literatura infantil i juvenil a
M. Àngels Gardella per Els ulls del drac.
Premi de traduccions al català a Joan
Fontcuberta per la seva versió de La mort
de Virgili d’Hermann Broch.
—Premis Nacionals del Llibre
Premi a l’empresa editorial del llibre
o col·lecció de llibres de circulació
comercial normal que destaqui pel
conjunt dels elements que el componen
(disseny, impressió i relligat) a Vallcorba
Editor per la col·lecció «Obra Catalana
d’Eugeni d’Ors».
Premi a l’empresa editorial del
llibre il·lustrat o col·lecció de llibres
il·lustrats de circulació comercial
normal que destaqui pel valor del
conjunt dels elements que el componen
(il·lustracions, disseny, impressió i
relligat) a Lunwerg Editores pel llibre La
meva Mediterrània.

Premis, premiats i jurats

—Premis Nacionals de Videografia
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa

Premi a l’empresa editorial del llibre
infantil il·lustrat o col·lecció de llibres
infantils il·lustrats que destaqui pel
valor del conjunt dels elements que el
componen a Enciclopèdia Catalana
(Edicions Proa) per la col·lecció «El Fanal
de Proa».
Premi al llibreter que hagi destacat
més en la promoció del llibre català a la
llibreria Al Vent Llibres (Carles Fornovi i
Vives) de Badalona.
Premi a l’editor o llibreter que més
hagi destacat en la promoció de Tirant lo
Blanc a Enciclopèdia Catalana (Edicions
Proa).
Jurats
Premis Nacional del Llibre. Van ser
constituïts per Jaume Serrats, Josep
Carrasco, Romà Dòria, Julio Vivas, Sílvia
Sanz, Josep Clot, Magdalena Oliver,
Josep-Miquel Garcia i Antoni Herrera.
—Premis Nacionals de Música
Premi a la composició a Xavier
Montsalvatge.
Premi honorífic a la trajectòria
musical a Oriol Martorell.
Premi a l’edició de llibres sobre
música a Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
Premi al disc a Audivis Ibérica.
Premi a la sala a Harlem Jazz Club.
Premi al promotor a Jordi Fàbregas.
Premi a l’intèrpret de música clàssica
a Alícia de Larrocha.
Premi a l’intèrpret de música
contemporània a Xavier Joaquim
Planes.
Premi a l’intèrpret de jazz a La Vella
Dixieland.
Premi a l’intèrpret de pop rock a Sau.
Premi a l’intèrpret de música lleugera
a L’Orquestrina Galana.
Premi a l’intèrpret de música
tradicional o popular a Jaume Arnella.

Premi Ignasi Iglésias a l’autor de
textos teatrals originals i inèdits. Desert.
/ Accèssit a Lluïsa Cunillé i Salgado per
Berna.
Premi Josep Maria de Sagarra de
traduccions inèdites de textos teatrals al
català a Josep Maria de Sagarra i Àngel
(que rep el premi que du el nom del seu
avi) per la versió del polonès de l’obra
El pop o la visió hyrkanesa del món, de
Stanisław Ignacy Witkiewicz. / Accèssits a
Miquel Desclot per El ventall, de Goldoni
i a Jordi Teixidor per El joc de l’amor i
l’atzar, de Marivaux.
Premi Ricard Moragas de coreografies
de dansa a Olga Zamora per Viratges.
Segon premi a Paco Macià per Sensu
contrario.
Premi Adrià Gual de projectes de
muntatge. Desert.
Premi Nacional d’Interpretació a
Àngels Margarit.
Premi Nacional d’Arts Escèniques a
Josep Maria Benet i Jornet.
—Premis Nacionals de
Cinematografia
Premi al millor llargmetratge estrenat
en català a Productora Arsenal Films per
la producció Boom, Boom, dirigida per
Rosa Vergés.
Premi al millor curtmetratge estrenat
en català a l’empresa Ediciones Bausan
per la producció Freebel, dirigida per
Jaume Domènech.
Premi a la distribuïdora que hagi
contribuït més a la difusió del cinema en
català a CB Films.
Premi a la sala d’exhibició que
més hagi destacat en la promoció de
l’exhibició de pel·lícules en català a
Bogart Multicines, de Vilafranca del
Penedès.
Premi al millor director a Rosa Vergés
per la pel·lícula Boom, Boom.
Premi a les tres millors actuacions
professionals, no compreses en els altres
premis, a Francesc Poch per la producció
executiva d’Innisfree; Gerard Gormezano
per la fotografia d’Innisfree i Enrique
Ventura per la creació de personatges i
fons de Despertaferro.
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Premi al productor del millor
videograma en català de creació lliure
a Joan Pueyo per la seva producció La
família.
Premi a l’empresa productora del
millor videograma en català creat
per encàrrec a M. Pilar Sanz (Maru
Basamon) per la seva producció Tinc fam
de tu.
Premi al millor realitzador a Joan Simó
i Antoni Martí per El Retorn de Nèmesi.
Premi al millor treball tècnic o artístic
a Julián Álvarez per Frame o la Roda de
la Fortuna.

1992
—Premis Nacionals de Literatura
Catalana
Premi a la millor obra de poesia a
Carles Miralles per La mà de l’arquer.
Premi a l’autor de la millor obra de
prosa de no-ficció (memòries, dietaris,
llibres de viatges, etc.) a Avel·lí ArtísGener per Viure i veure.
Premi a l’autor del millor guió de
cinema, vídeo, ràdio i televisió a Jaume
Cabré per La granja.

Jurats
Premis Nacionals de Videografia. Van
ser constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Joan Escardó, Miquel Díaz, Josep M.
López-Llaví, Joan Antoni Gamero, Joan
Bas, Antoni Kirchner, Aurora Corominas
i Eulàlia Jardí.
Premi al millor actor la veu del qual
no s’hagi doblat a Sergi Mateu per les
seves intervencions a Boom, Boom i a La
teranyina.
Premi a la millor actriu la veu de la qual
no s’hagi doblat a Carme Elias per la seva
intervenció a Pont de Varsòvia, dirigida
per Pere Portabella.
Premi a la contribució personal
o col·lectiva que més hagi influït en
l’increment del patrimoni cultural
cinematogràfic a Catalunya a Íxia Films.
Premi al cineclub inscrit al Registre
oficial de cineclubs de Catalunya
que s’hagi distingit més en la formació
d’un públic obert a tots els corrents i a
les possibilitats que ofereix l’expressió
cinematogràfica al Cineclub Fritz Lang de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Premis extraordinaris a Josep Riera,
de Cinematiraje Riera, i a Albert i Joan
Herbera, d’Herbera Films.
Jurats
Premis Nacionals de Cinematografia. Van
ser constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Pep Munné, Carles Jové, Carles Bonet,
Joan Francesc de Lasa, Francesc Borderia,
Josep Calpe, Josep M. Badal, Lluís Josep
Comeron, Isidre Prunés, Ventura Pons,
Antoni Kirchner, Valentí Sallas, Carme
Sansa i Roc Villas.

—Premis Nacionals de Periodisme
Premi a l’autor del millor article de
fons a Francesc Vallverdú.
Premi a l’autor del millor reportatge a
Antoni Dalmau.
Premi a l’autor del millor treball sobre
temes culturals a Josep Maria Huertas
Claveria.
Premi a l’autor del millor treball
publicat a la premsa comarcal a
Glòria Farré
Premi a la millor publicació comarcal
a Lo Raier.
Premi a la millor publicació periòdica
temàtica a Catalunya Música / Revista
musical catalana.
—Premis Nacionals d’Arts Plàstiques
Premi honorífic a l’artista català
que hagi destacat per la seva trajectòria
i contribució a les arts i en el seu
coneixement a Francesc Català-Roca.
Premi a l’artista català que hagi
destacat més en l’exposició de la seva
obra durant l’any 1990 a Joan Brossa.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la programació
d’activitats artístiques durant l’any 1990
a la Fundació Joan Miró.

Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la projecció a
l’exterior de l’art català durant l’any 1990
a la Fundació Antoni Tàpies.
Premi a la institució, fundació o
entitat sense finalitat de lucre que
hagi destacat més per les seves iniciatives
artístiques d’àmbit local i comarcal
durant l’any 1990 a «Quinzena d’Art»
del Castell de Montesquiu.
Premi a l’autor o els autors del llibre
publicat en llengua catalana durant
l’any 1990 que destaqui pel seu contingut
a Josep Palau i Fabre pel llibre Picasso
cubista, editat per Edicions Polígrafa.
Jurats
Premis Nacionals d’Arts Plàstiques.
Van ser constituïts per Jaume Serrats
i Ollé, Cesareo Rodríguez-Aguilera,
Josep Corredor-Matheos, Daniel GiraltMiracle, Arnau Puig i Josep-Miquel
Garcia.
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Jurats
Premi a la millor obra de poesia. Va
ser constituït per Isidor Cònsul, Julià
Guillamon, Oriol Izquierdo, Ramon Pla i
Joan Triadú.
Premi a l’autor de la millor obra de
prosa de no-ficció. Va ser constituït per
Àlex Broch, Josep Faulí, Vicenç Llorca,
Iolanda Pelegrí i Sebastià Serrano.
Premi a l’autor del millor guió de cinema,
vídeo, ràdio i televisió. Va ser constituït
per Josep Cuní, Enric Frigola, Albert
Ibáñez, Antoni Kirchner i Oleguer
Sarsanedas.
—Premis Nacionals del Llibre
Premi a l’empresa editorial del
llibre o la col·lecció de llibres de
circulació comercial normal que
destaqui pel conjunt dels elements que el
componen (disseny, impressió i relligat) a
Editorial Pòrtic per la col·lecció «Vides i
Memòries».
Premi a l’empresa editorial del llibre
il·lustrat o la col·lecció de llibres
il·lustrats de circulació comercial
normal que destaqui pel valor del
conjunt dels elements que el componen
(il·lustracions, disseny, impressió i
relligat) a Pirene Editorial per l’obra
Llibre de la por.

Premis, premiats i jurats

Premi a l’empresa editorial del llibre
infantil il·lustrat o la col·lecció de
llibres infantils il·lustrats que destaqui
pel valor del conjunt dels elements que el
componen a La Galera per la col·lecció
«Els Llibres de la Tortuga».
Premi al llibreter que hagi destacat
més en la promoció del llibre català a la
Llibreria La Gralla (La Gralla, Societat
Cooperativa Catalana Limitada) de
Granollers.
Jurats
Premis Nacionals del Llibre. Van ser
constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Maria Rius, Magdalena Oliver i Josep
Carrasco, Ricard Badia, Guillem Terribas,
Josep-Miquel Garcia i Antoni Herrera.
—Premis Nacionals de Música
Premi honorífic a la trajectòria
musical a Àngel Colomer i del Romero
pels cinquanta anys de trajectòria per la
difusió de la música a Catalunya.
Premi a la composició a Joaquim
Homs pel constant treball a favor de la
creació i de la recerca musical.
Premi a l’edició de llibres sobre
música a Tenora Edicions Musicals per
la perseverança i diversitat en l’edició de
la música catalana.
Premi al disc a l’Associació Cultural
tram per la conservació i revitalització
del patrimoni tradicional de Catalunya.
Premi a la sala a l’Associació Cultural
Bloc de Manresa per l’esforç constant i la
diversitat de la seva programació musical
a la sala 2000 de Manresa.
Premi al promotor a Josep Lloret /
Festival de Torroella de Montgrí per la
consolidació d’un dels festivals amb més
prestigi d’Europa.

Premi a l’intèrpret de música clàssica
a l’Orquestra Simfònica del Vallès i a
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà per
la difusió de la música orquestral arreu de
Catalunya.
Premi a l’intèrpret de música
contemporània a Anna Ricci per la
vitalitat que ha predominat en la seva
trajectòria i la contribució a la divulgació
de la música contemporània.
Premi a l’intèrpret de jazz a
Francesc Burrull per la seva dedicació
incondicional al món del jazz.
Premi a l’intèrpret de pop rock a
Elèctrica Dharma, CB per la llarga
trajectòria a favor d’un rock d’arrels
populars.
Premi a l’intèrpret de música lleugera
a Tomeu Penya per la seva projecció
popular als Països Catalans al llarg del
1991.
Premi a l’intèrpret de música
tradicional o popular a Maria del Mar
Bonet per la recerca i divulgació de la
música dels Països Catalans.
Jurats
Premis Nacionals de Música. Van ser
constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Francesca Ruiz, Josep M. Busquets, Josep
M. Escribano, Lluís Virgili, Albert Sardà,
Francesc Burrull, Ramon Muntaner,
Francesc Fàbregas, Jordi Fàbregas, Jesús
Rodríguez Picó i Núria Riera i Viscós.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Ignasi Iglésias a l’autor de textos
teatrals a Jordi Teixidor per Magnus.
Premi Adrià Gual a projectes de
muntatge a Xavier Albertí i Gallart per
Ritter, dene, voss (Un dinar a casa d’en
Ludwig W) de Thomas Bernhard.
Premi Ricard Moragas de coreografies
de dansa a Francisco Lloberas per
Tiempo tormentoso. Segon premi a
Maria del Mar Gómez-Calcerrada per
A caballo regalado, más vale pájaro en
mano.
Premi Nacional d’Arts Escèniques a
Rafael Anglada.
Premi Nacional d’Interpretació a Rosa
Maria Sardà.
Premi Xavier Fàbregas. Desert.
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—Premis Nacionals de
Cinematografia
Premi a l’empresa productora del
millor llargmetratge estrenat en
català a Tibidabo Films per El llarg
hivern.
Premi a l’empresa productora del
millor curtmetratge estrenat en català
a Àrea de Perfeccionament Tecnològic per
La musa en relleu.
Premi a l’empresa distribuïdora
que hagi contribuït més a la difusió del
cinema en català a Profilmar.
Premi a la sala d’exhibició de
Catalunya que hagi destacat més en la
promoció de l’exhibició de pel·lícules en
català a Cinemes Urgell de Mollerussa
(Circuit Urgellenc).
Premi al millor director a Antonio
Chavarrías Ocaña per Manila.
Premi a les tres millors actuacions
professionals, no compreses en els altres
premis, a Llorenç Miquel per la direcció
artística de La banyera; a Jaime Camino,
Romà Gubern, Joan Marsé, Nicolàs
Bernheim i Manuel Gutiérrez Aragón
pel guió d’El llarg hivern; i a Albert
Guinovart per la música d’El llarg hivern.
Premi al millor actor la veu del qual no
s’hagi doblat en la versió catalana a Àlex
Casanovas per Manila.
Premi a la millor actriu la veu de la qual
no s’hagi doblat en la versió catalana a
Mercè Lleixà per Què t’hi jugues, Mari
Pili? de Ventura Pons.
Premi a la contribució personal
o col·lectiva que més hagi influït en
l’increment del patrimoni cultural
cinematogràfic a Catalunya a Miquel
Porter i Moix.
Premi a la millor interpretació
secundària duta a terme per un actor o
una actriu la veu dels quals no hagi estat
doblada en la versió catalana a Amparo
Moreno per Què t’hi jugues, Mari Pili?
Premi al cineclub inscrit al Registre
oficial de cineclubs de Catalunya
que s’hagi distingit més en la formació
d’un públic obert a tots els corrents i a
les possibilitats que ofereix l’expressió
cinematogràfica a Cineclub Associació
Cultural de Granollers.

Premi extraordinari a Alfred Matas.
Jurats
Premis Nacionals de Cinematografia.
Van ser constituïts per Jaume Serrats i
Ollé, Paco Poch, Francesc Olivella, Agustí
Hurtado, Federico de la Cruz, Albert
Abril, Esteve Riambau, Isona Passola,
Anna Lizaran, Jaume Nadal, Valentí
Sallas, Lluís Josep Comeron i Antoni
Kirchner.
—Premis Nacionals de Videografia
Premi al productor del millor
videograma en català de creació lliure
a Teresa Picazo i Marco per La memòria.
Premi a l’empresa productora del
millor videograma en català creat
per encàrrec a El·lipsi Produccions per
l’obra Mai no és tard.
Premi al millor realitzador a Joan Pueyo
per Contorsionista.
Premi al millor treball tècnic o
artístic a Joan Josep Font Nolla per Jocs
paralímpics.
Jurats
Premis Nacionals de Videografia. Van ser
constituïts per Jaume Serrats i Ollé, Pere
Roca, Antoni Martí, Albert Royo, Maite
Ninou, Pepo Sol i Antoni Kirchner.
—Premis Nacionals de Periodisme
Premi a l’autor o autors del millor
article de fons o comentari a Jaume
Comellas Colldeforns per La música
també és un negoci, publicat al diari
Regió 7 el 13 d’octubre del 1991.
Premi a l’autor del millor reportatge a
Oriol Malló Vilaplana per La guerra més
salvatge, publicat al setmanari El Temps
el 30 de setembre del 1991.

Premi als autors del millor treball
publicat a la premsa comarcal a
Jaume Espuny Mèlich i Miquel Erra Solà
per Cases que cauen, publicat a El 9 Nou
d’Osona i el Ripollès el 15 de novembre
del 1991.
Premi a l’autor del millor treball sobre
temes culturals a Carles Geli i Fons
per L’ombra de Pla recorre l’Empordà
i el Raval, publicat a El Periódico el 19
d’abril del 1991.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa comarcal a Al Vent de Terrassa,
editada per edicions El Bullidor per
l’esforç dut a terme en l’edició del número
100.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa especialitzada a Serra d’Or,
editada per Publicacions de l’Abadia de
Montserrat per la continuïtat en el seu
servei a la cultura catalana.
Jurats
Premis Nacionals de Periodisme. Van
ser constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Wifredo Espina, Josep Faulí, Josep Gifreu
i Josep Pernau.
—Premis Nacionals d’Arts Plàstiques
Premi honorífic a l’artista català
que hagi destacat per la seva trajectòria
i contribució a les arts i en el seu
coneixement a Ricard Giralt Miracle.
Premi a l’artista català que hagi
destacat més en l’exposició de la seva
obra durant l’any 1991 a Francesc Torres
per la seva exposició La cabeza del
dragón al Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la programació
d’activitats artístiques durant l’any 1991
a l’Espai Poblenou de Barcelona.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la projecció
a l’exterior de l’art català durant l’any
1991 a Gilberte Martin-Méry, com
a conservadora en cap honorària
dels museus de França, comissària
de l’exposició Les avant-gardes de la
sculpture: la Catalogne à Merignac.
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Premi a la institució, fundació o
entitat que hagi destacat més en les
seves iniciatives artístiques d’àmbit local
i comarcal durant l’any 1991 a Centre
Cultural de la Caixa de Terrassa.
Premi a l’autor del llibre d’art publicat
en llengua catalana durant l’any 1991
que destaqui pel seu contingut a Mercè
Vidal i Jansà per l’obra Teoria i crítica en
el noucentisme: Joaquim Folch i Torres.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Biblioteca Abat Oliba.
Jurats
Premis Nacionals d’Arts Plàstiques.
Van ser constituïts per Jaume Serrats
i Ollé, Cesareo Rodríguez-Aguilera,
Josep Corredor-Matheos, Daniel GiraltMiracle, Arnau Puig i Josep-Miquel
Garcia.

Premis, premiats i jurats

1993
—Premis Nacionals
de Cinematografia

—Premis Nacionals de Literatura
Catalana
Premi de narrativa a Maria Barbal per
Càmfora.
Premi d’estudis sobre la llengua i
literatura catalana a Joaquim Mallafré
per Llengua de tribu i llengua de polis:
bases d’una traducció literària.
Premi de traduccions d’obres
catalanes a d’altres llengües a Miquel
Ibáñez i Forsback per la seva versió
en suec de Mirall trencat de Mercè
Rodoreda.
—Premis Nacionals del Llibre
Premi a l’empresa editorial del
llibre o la col·lecció de llibres de
circulació comercial normal que
destaqui pel conjunt dels elements que el
componen (disseny, impressió i relligat)
a Enciclopèdia Catalana per la col·lecció
«A tot vent», de Proa, en tapa dura amb
sobrecoberta.
Premi a l’empresa editorial del llibre
il·lustrat o la col·lecció de llibres
il·lustrats de circulació comercial
normal que destaqui pel valor del
conjunt dels elements que el componen
(il·lustracions, disseny, impressió i
relligat) a Edicions Destino per l’obra
Una nissaga de joiers a Barcelona.
Premi a l’empresa editorial del llibre
infantil il·lustrat o la col·lecció de
llibres infantils il·lustrats que destaqui
pel valor del conjunt dels elements que
el componen a l’Editorial Barcanova per
Guia de gegants.
Premi al llibreter que hagi destacat
més en la promoció del llibre català a la
Llibreria Robafaves, de Mataró.
Jurats
Premis Nacionals del Llibre. Van
ser constituïts per Jaume Serrats i
Ollé, Mabel Poveda, Conxita Oliver,
Magdalena Oliver, Josep Massot, Julio
Vivas, Josep Clot i Antoni Herrera.
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Premi a l’intèrpret de pop rock a
Umpah-Pah pel seu treball creatiu i
innovador dins del món del rock.
Premi a l’intèrpret de cançó catalana
a Lluís Llach per la seva destacada
activitat durant l’any 1992.
Premi a l’intèrpret de música
tradicional o popular a Cobla
Montgrins pel treball de divulgació
constant a favor de la música per a cobla.
—Premis Nacionals de Música
Premi honorífic per la seva destacada
trajectòria musical a favor de la música
a Catalunya a l’Orfeó Català-Palau de la
Música.
Premi a la composició a Lleonard
Balada pel seu treball de creació i de
recerca musical.
Premi a l’edició de llibres sobre
música a Clivis Publicacions-Elisenda
Climent Quer per la importància del seu
contingut i la promoció de les partitures
d’autors catalans.
Premi al disc a Picap per la categoria del
conjunt dels enregistraments editats.
Premi a la sala a l’Obra Cultural Caja
Madrid per la importància de la seva
programació constant utilitzant els
recursos del país.
Premi al promotor que ha contribuït
més en la promoció de la música catalana
durant el 1992 a Joventuts Musicals
de Barcelona i Joventuts Musicals de
Vilafranca del Penedès.
Premi a la intèrpret de música
clàssica a Victòria dels Àngels per la
presència constant de la música catalana
en els seus recitals, pel seu retorn al Gran
Teatre del Liceu i per la qualitat de les
seves interpretacions.
Premi a l’intèrpret de música
contemporània a Jordi Codina pel seu
esforç per promoure la música actual.
Premi a l’intèrpret de jazz a Ricard
Roda per la seva dedicació incondicional
al món del jazz al llarg de cinquanta anys.

Jurats
Premis Nacionals de Música. Van ser
constituïts per Jaume Serrats i Ollé,
Francesca Ruiz, Josep M. Busquets, Josep
M. Escribano, Francesc Burrull, Ramon
Muntaner, Francesc Fàbregas, Francesc
Taverna-Bech, Lluís Gómez i Jesús
Rodríguez Picó.
—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Nacional d’Arts Escèniques a
Carme Serrallonga.
Premi Nacional d’Interpretació a la
Companyia del Teatre Lliure per Dansa
d’agost dirigit per Pere Planella.
Premi Ignasi Iglésias a l’autor de textos
teatrals originals i inèdits a Francesc
Pereira per Biografia. / Accèssit a Jaume
Serra i Fontelles per Exclòs.
Premi Adrià Gual a projectes de
muntatge a Jordi Godall i Castell per
Greek (Els grecs) de Steven Berkoff.
Premi Josep Maria de Sagarra de
traducció a Josep M. Vidal i Turon per
Les dones sàvies de Molière.
Premi Ricard Moragas a coreografies
de dansa a Emilio Gutiérrez per
Enderrocs. Segon premi a Mónica
Rodríguez per Años aguardando un
gesto. / Accèssit a Carlos Alberto Cidra
Junior per Kalpulli.
Premi Josep Maria Carbonell a
projectes de muntatge de teatre de titelles
(bianual) a Los Aquilinos per Diari d’una
confusió.

Premi al cineclub inscrit al Registre
oficial de cineclubs de Catalunya
que s’hagi distingit més en la formació
d’un públic obert a tots els corrents i a
les possibilitats que ofereix l’expressió
cinematogràfica al Cineclub d’Olot.
Premi a la contribució personal
o col·lectiva que més hagi influït en
l’increment del patrimoni cultural
cinematogràfic a Catalunya a Sefa Ponsatí
i Brancós.
Premi al millor actor la veu del qual no
s’hagi doblat en la versió catalana a Enric
Arredondo per la seva intervenció a La
febre d’or.
Premi a la millor actriu la veu de la qual
no s’hagi doblat en la versió catalana a
Rosa Maria Sardà per la seva intervenció
a La febre d’or.
Premi a la millor interpretació
secundària duta a terme per un actor
o una actriu la veu dels quals no hagi
estat doblada en la versió catalana per les
seves intervencions a Mònica López per
Aquesta nit o mai i La febre d’or.
Premi a les tres millors actuacions
professionals, no compreses en els altres
premis, a Manel Camp per la música de
L’última frontera; a Llorenç Soler per la
fotografia de L’última frontera, i a Consol
Tura pel càsting de La febre d’or.
Premi a l’empresa productora del
millor curtmetratge estrenat en català
a Marta Balletbò-Coll per la producció
d’Intrepidíssima.
Premi a la sala d’exhibició de
Catalunya que hagi destacat més en la
promoció de l’exhibició de pel·lícules en
català a Cinema Foment de Mataró.
Premi a l’empresa distribuïdora
que hagi contribuït més a la difusió del
cinema en català a Profilmar.
Premi al millor director a Ventura Pons
per la direcció d’Aquesta nit o mai.
Premi a l’empresa productora del
millor llargmetratge estrenat en català
a Trasbals per la seva producció de La
febre d’or.
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Jurats
Premis Nacionals de Cinematografia.
Van ser constituïts per Jaume Serrats i
Ollé, Alba Molas, Rosa Vergés, Loris
Omedes, Llorenç Miquel, Paco Camino,
Josep Minguell, Jaume Campreciós,
Lluís Bauxell, Lluís Josep Comeron, Pepe
Nieves, Valentí Sallas i Antoni Kirchner.
—Premis Nacionals de Videografia
Premi al productor del millor
videograma en català de creació lliure
a Pedro Ballesteros i Díaz per la seva
producció Mira al terra.
Premi a l’empresa productora del
millor videograma en català creat
per encàrrec a Ovideo TV per la seva
producció El pavelló de la República.
Premi al millor realitzador a Manuel
Huerga pel videograma Les variacions
Gould.

Premis, premiats i jurats

1994
—Premis Nacionals de Literatura
Catalana
Premi a l’autor de la millor obra de
teatre estrenada o publicada durant els
últims anys a Sergi Belbel per Després de
la pluja.
Premi al millor assaig a Agustí Pons per
Deu daus.
—Premis Nacionals del Llibre
Premi a l’empresa editorial del llibre
o la col·lecció de llibres de circulació
comercial normal que destaqui pel
contingut dels elements que el componen
(disseny, impressió i relligat) a Pirene
Editorial per l’obra Don Camilo i la meva
parentela.
Premi a l’empresa editorial del llibre
il·lustrat o la col·lecció de llibres
il·lustrats de circulació comercial
normal que destaqui pel valor del
conjunt dels elements que el componen
(il·lustracions, disseny, impressió i
relligat) a l’Editorial Empúries per l’obra
El Bulli. El sabor del Mediterrani.
Premi a l’empresa editorial del llibre
infantil il·lustrat o la col·lecció de
llibres infantils il·lustrats que destaqui
pel valor del conjunt dels elements que
el componen (il·lustracions, disseny,
impressió i relligat) a La Galera per la
col·lecció «Popular».
Premi al llibreter que s’hagi destacat més
en la promoció del llibre català a Llibreria
La Tralla, Art i Llibres, de Vic.

Premi al millor treball tècnic i artístic
a Joan Pueyo pel videograma Maria
Muñoz.
Jurats
Premis Nacionals de Videografia.
Van ser constituïts per Jaume Serrats i
Ollé, Conxa Fernández, Teresa Picazo,
Carles Ameller, Josep Maixenchs, Joan
Mallarach i Antoni Kirchner.
—Premis Nacionals de Periodisme
Premi a l’autor del millor article de
fons o comentari a Pere Calders pel seu
conjunt d’articles publicat al diari Avui.
Premi a l’autor del millor reportatge
a Enric Badia pels seus reportatges
publicats a Regió 7.
Premi als autors del millor treball
publicat a la premsa comarcal a Pere
Gassó pels seus reportatges publicats a
Regió 7.
Premi a l’autor del millor treball sobre
temes culturals a Xavier Garcia per les
seves entrevistes a Nou Diari.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa comarcal a Regió 7.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa especialitzada a La Terra.

Jurats
Premis Nacionals del Llibre. Van ser
constituïts per Jaume Serrats i Ollé, Toni
Miserachs, Magdalena Oliver, Joan Agut,
Julio Vivas, Josep Duran, Josep-Miquel
Garcia i Antoni Herrera.
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—Premis Nacionals de Teatre i Dansa
Premi Nacional d’Arts Escèniques a la
Companyia Dagoll Dagom.
Premi Nacional d’Interpretació Teatral
a Jordi Bosch.
Premi Nacional d’Interpretació de
Dansa a Ramon Oller.
Premi Ignasi Iglésias a l’autor de
textos teatrals originals i inèdits a Jordi
Sala i Lleal per Quan arriba el migdia. /
Accèssit a Carles Batlle i Jorda per Sara i
Eleonora.
Premi Adrià Gual a projectes de
muntatge a Antonio-Simón Rodríguez per
Croades de Michel Azama.
Premi Xavier Fàbregas a projectes
d’investigació i assaig sobre les arts de
l’espectacle a Maria Carme Morell per
Epistolari de Frederic Soler: edició i
estudi.
Premi Ricard Moragas a coreografies
de dansa. Desert. Segon premi a Beatriz
Barrenechea, Carol Jane Dulley i M.
Assumpció Roca per I ara... / Accèssits a
José Ángel Hevia per Canción de cigarra
i a Neus Ferrer per I encara que fos
estrany.
—Premis Nacionals de
Cinematografia
Premi al millor llargmetratge estrenat
en català a Massa d’Or Produccions
per Els de davant, basada en la novel·la
de Georges Simenon i dirigida per Jesús
Garay.
Premi al millor curtmetratge estrenat
en català a Àrea de Perfeccionament
Tecnològic, S.A. per Walter Peralta.
Premi a la distribuïdora que hagi
contribuït més a la difusió del cinema en
català a P.T. Films, S.A.

Premi al millor director a Jesús Garay
per Els de davant.
Premi a les tres millors actuacions
professionals, no compreses en els altres
premis, a Carles Gusi per la fotografia
d’Els de davant i Bufons i reis; a Llorenç
Miquel per la direcció artística d’Els de
davant; i a Maria Teresa Fontanet per
la producció executiva de Monturiol, el
senyor del mar.
Premi al millor actor la veu de la qual
no s’hagi doblat a Juanjo Puigcorbé per
Els de davant.
Premi a la millor actriu la veu de la qual
no s’hagi doblat a Mercè Arànega per
Rosita, please!
Premi a la millor interpretació
secundària a Pepa López per Bufons i
reis.
Premi a la contribució personal
o col·lectiva que més hagi influït en
l’increment del patrimoni cultural
cinematogràfic a Catalunya a Maria
Encarnació Soler i Alomà per la
recuperació patrimonial de més d’un
centenar de pel·lícules antigues.
Premi al cineclub inscrit al Registre
oficial de cineclubs de Catalunya
que s’hagi distingit més en la formació
d’un públic obert a tots els corrents i a
les possibilitats que ofereix l’expressió
cinematogràfica al Cineclub Vic.
Menció especial per l’obra i la
personalitat del crític José Luis Guarner,
crític de La Vanguardia.
—Premis Nacionals de Videografia
Premi al productor del millor
videograma en català de creació lliure a
Àrea de Perfeccionament Tecnològic, S.A.
per TV Trek.
Premi a l’empresa productora del
millor videograma en català creat per
encàrrec a Zoom Televisió, S.A. per De la
foscor a la llum.
Premi al millor realitzador a Lluís
Maria Güell per El comte Arnau.
Premi al millor treball tècnic i artístic
a Hermann Bonnín, Sergi Casamitjana
i Xavier Giménez, representants dels
equips tècnics del vídeo Refugiats i
fugitius.
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—Premis Nacionals de Periodisme
Premi a l’autor del millor article de
fons o comentari a Francesc Marc
Álvaro.
Premi a l’autor del millor reportatge a
Carme Vinyoles i Pau Lanao.
Premi als autors del millor treball
publicat a la premsa comarcal a
Salvador Cardús.
Premi a l’autor del millor treball sobre
temes culturals a Eudald Tomasa.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa comarcal a l’Actualitat de
Terrassa.
Premi a la publicació que ha fet
l’aportació més destacada a la
premsa especialitzada a Cavall Fort.
—Premis Nacionals d’Arts Plàstiques
Premi honorífic a l’artista català
que hagi destacat per la seva trajectòria
i contribució a les arts i en el seu
coneixement a Joan Josep Tharrats.
Premi a l’artista català que hagi
destacat més en l’exposició de la seva
obra durant l’any 1992 a Antoni Tàpies
per l’exposició Comunicació sobre el mur.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la programació
d’activitats artístiques durant l’any 1992
a la Fundació Caixa Catalunya per la
mostra Les avantguardes a Catalunya.
Premi a l’empresa, entitat o persona
que hagi destacat més en la projecció a
l’exterior de l’art català durant l’any 1992
a Antoni Muntadas.
Premi a la institució, fundació o
entitat que hagi destacat més en les
seves iniciatives artístiques d’àmbit local
i comarcal durant l’any 1992 a l’Institut
d’Estudis Vallencs.
Premi a l’autor del llibre d’art publicat
en llengua catalana durant l’any 1992
que destaqui pel seu contingut a Josep
Corredor-Matheos per l’obra Antoni
Tàpies, matèria, signe i esperit.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2011

1995

Sense títol, programa d’Andreu
Buenafuente a tv3.
© Televisió de Catalunya

Les tres bessones, la il·lustració
més popular de Roser
Capdevila que va donar peu
a la sèrie de contes del mateix
títol als anys vuitanta, és
transformada en sèrie televisiva
el 1994.

Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (Macba), inaugurat el 28 de
novembre del 1995.
© Cristian Baitg | Getty images

L’actriu Anna Barrachina “Estrellita”
a l’obra Cegada de amor de La
Cubana, passant amb una carrossa
envoltada de flors pels carrers de
Barcelona, el 22 de juny de 1995.

© Roser Capdevila | Cromosoma

© J. Garcia | Fototeca.cat

Ventura Pons, Premi Nacional
de Cinema, 1995.
© Joan Vidal | Àlbum, 2009

Josep Maria Espinàs,
Premi Nacional de
Periodisme escrit, 1995.

Panoràmica de la sala i de l’escenari del tercer
pis del Gran Teatre del Liceu cremats, 1994.

© Jordi Balanyà | Prisma, 2002

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), inaugurat el 25 de febrer del 1994.
© Adrià Goula | CCCB, 2011

© Ferran Freixa, Barcelona

El cor de la ciutat, de Josep Maria Benet i
Jornet, sèrie ambientada al barri barceloní
de Sant Andreu i emesa per tv3 l’any 2000.
© Televisió de Catalunya

ZumZumka, espectacle de la companyia
Gelabert/Azzopardi, 1998.
© Ros Ribas | Gelabert Azzopardi

Quim Monzó, Premi Nacional de Literatura, 2000.
© Ana Oswaldo Cruz | Àlbum, 2007

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en un
edifici de l’arquitecte Ricardo Bofill, va ser inaugurat
a la plaça de les Arts l’any 1996. © Raga | Prisma

Carme Riera, Premi Nacional de Literatura, 2001.

Pere Gimferrer,
Premi Nacional
de Literatura, 1997.

© Àlbum | picture alliance | dpa, 2007

© Oscar Elías | Àlbum, 2008

Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra,
formació molt activa en l’eclosió del rock català
als anys noranta. © Martí E. Berenguer | Àlbum

L’any 2003 Barcelona celebrà L’Any del
Disseny, que s’anuncià a tota la ciutat, al
mateix temps que es commemoraven cent anys
del FAD, Premi Nacional de Disseny 2004.
© Xavi Padrós | FAD, Foment de les Arts i del Disseny

Mercat de Santa Caterina després de la seva
rehabilitació a càrrec de l'equip dels arquitectes
Enric Miralles i Benedetta Tagliabue. Va ser
Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2001,
si bé es va inaugurar el 2005.
© Jordi Casañas | IMMB, Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Emili Teixidor,
pedagog i periodista.
Premi Nacional de
Literatura, 2004, per
la novel·la Pa negre.
Els directors del documental Balseros (2002),
Carles Bosch i Josep Maria Domènech, amb
David Trueba, col·laborador del guió. Premi
Nacional de Cinema, 2003, per aquest film.

Montserrat Caballé, Premi Nacional de Música,
2003, pel seu retorn al Gran Teatre del Liceu amb
l’òpera Enric VIII, de Camille Saint-Säens.

© Oscar Elías | Àlbum

© Getty images

© Àlbum

Baltasar Porcel durant la Diada
de Sant Jordi de l’any 2003. Premi
Nacional de Literatura, 2002, per la
novel·la L’emperador o l’ull del vent.
© Àlbum

Anna Lizaran. Premi Nacional de Teatre,
2003, per la seva interpretació a Escenes
d’una execució, 2002.
© Joan Vidal | Àlbum

1995-2011

S’inicia l’era moderna dels Premis
El Premi Nacional de Periodisme celebrava, l’any 1995, els vint anys
ininterromputs de la publicació de la columna de Josep Maria Espinàs
al diari Avui. L’escriptor continua escrivint però no utilitza l’ordinador.
El seu escrit, que més endavant es reprodueix, va arribar per correu
postal, mecanografiat, a la seu del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA), al Portal de Santa Madrona de Barcelona. Havíem
fet una crida a les persones que havien rebut el Premi Nacional de Cultura des del 1995 i així recollir impressions de primera mà.
Han passat disset anys i algunes de les persones distingides amb el
premi han mort. Recordem Joan Coromines, Joan Perucho i José de
Udaeta que el van rebre el 1995; Josep Palau i Fabre, el 1996, Xavier
Monsalvatge, el 1997; Miquel Martí i Pol, Joan Brossa, Anna Ricci,
Joan Rodon i Carles Sentís, el 1998; Joaquim Homs i Ricard Salvat, el 1999; Ignasi de Solà-Morales, Xavier Valls i Joaquim Jordà,
el 2000; Enric Miralles, el 2001; Baltasar Porcel, el 2002; Albert
Ràfols-Casamada, el 2003 i Alícia de Larrocha, el 2004. Uns noms que
formen part de la història del país per la seva obra, alguns dels quals
han fet memòria i han escrit els seus records sobre el dia que els van
donar el premi. Són els testimonis més vibrants.
El 1995, doncs, neixen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat, entesos i anomenats com ho fem avui. Durant el segon període,
1982-1994, el de l’inici de la democràcia, ja havien començat a ser
Premis Nacionals de les diferents disciplines que es van establir, però
a partir del 1995, la cosa s’endreçava meravellosament i els premis
adquirien un concepte nou i compacte. Des d’aquell moment hi
hauria un sol premiat per a cada disciplina, amb les excepcions dels
premis ex aequo. Si abans els premiats podien guanyar un dels deu
o dotze Premis Nacionals de Dansa o Teatre, ara ja podien dir «sóc
Premi Nacional». És diferent. Pot semblar només un detall, però és
tot un concepte nou que implica compromís, serietat, responsabilitat
i identitat. I és que aquí, ara que encetem l’etapa final d’aquest llibre
podem dir, també, que la cultura és la base de la identitat catalana.
El 7 de març del 1995 es publica al dogc el Decret 72/1995, que
regula la creació dels Premis Nacionals de Cultura de Catalunya amb
la finalitat de premiar, anualment, les aportacions o les activitats
més rellevants dutes a terme en diferents àmbits de la cultura l’any
anterior. L’article 1 d’aquest decret va preveure inicialment el Premi
Nacional d’Arts Plàstiques, el de Periodisme escrit, el de Literatura,
el de Teatre, el de Dansa, el de Cinema, el de Música, el de Patrimoni
Cultural, el de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana i el de Cultura
Popular. Les deu categories que iniciaven l’era moderna dels Premis
Nacionals de Cultura.
En aquest tercer període regnaran l’ordre, el concepte, el compromís
i l’eficàcia, algunes de les coses que ens distingeixen. També veurem
canvis. Són canvis substancials, de contingut però sense dubtes, sinó
sempre avançant en una mateixa direcció i no pas fent ziga-zaga.
Al dogc del 21 de juliol del 1998 es publica el Decret 176/1998
que modifica el contingut i la denominació de tres premis: el Premi
Nacional de Periodisme escrit passa a denominar-se Premi Nacional
de Periodisme; el Premi Nacional de Cinema va passar a denominar-se Premi Nacional de Cinema i Audiovisual, per ampliar el seu
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radi d’acció; el Premi Nacional de Patrimoni Cultural va conservar el
nom, però va canviar el seu contingut, ja que es va voler distingir «la
persona, institució o entitat que hagi fet l’aportació més rellevant en
els camps de l’arquitectura (nova planta, rehabilitació o restauració),
o del patrimoni arqueològic, documental, museístic o bibliogràfica».
Els canvis sorgeixen de la redefinició de les categories. És el cas del
Premi Nacional d’Arts Plàstiques que el 2003 esdevé Premi Nacional d’Arts Visuals; o de la creació de noves categories de premis,
com el de Disseny, també el 2003; o el d’Arquitectura i Espai Públic,
el 2005, per a la persona, entitat o institució que hagués realitzat
l’aportació més rellevant en el camp de l’arquitectura o l’espai públic
(nova planta, rehabilitació o intervenció en l’espai públic). El 2005 es
va crear també el d’Audiovisual, per a la persona, entitat o institució
que hagués realitzat l’aportació més rellevant en el camp dels mitjans
audiovisuals, o el de Circ, que en la seva primera edició va reconèixer
el treball de Tortell Poltrona i la Srta. Titat, és a dir, Jaume Mateu i
Montserrat Trias, fundadors del mític Circ Cric.
Un bon dia, també es va trobar a faltar un premi dedicat al pensament i la cultura científica, tot i que la seva definició va ser molt
controvertida i qüestionada per cada nou jurat que s’encarava amb
la responsabilitat de presentar-ne candidats. Parlem de pensament,
o de cultura científica? Es tracta de dues disciplines que no tenen
perquè anar al mateix cistell. I, finalment, es va instituir el Premi a la
Trajectòria Professional i Artística, un premi d’honor que distingia un
recorregut vital, una aportació destacada a la cultura catalana i que
permetia premiar persones que es mereixien haver tingut un Premi
Nacional. També es van ajustar les dotacions econòmiques, el disseny
dels guardons, els llocs on se celebrarien les cerimònies d’entrega i la
seva repercussió a través de la Televisió Nacional de Catalunya, la
presència dels jurats a les cerimònies esmentades, el sentit del veredicte dels jurats, etc. Si tenim en compte que aquest tercer període dura
disset anys i que hi ha una mitjana de dotze premis l’any, ara tenim
uns dos cents premiats i escaig.
La nova etapa es va estrenar l’Onze de Setembre del 1995 al Palau
de la Música Catalana de Barcelona. Un inici esplendorós, coincidint
amb la Diada Nacional de Catalunya, i així ho va fer constar Antoni
Tàpies, Premi Nacional d’Arts Plàstiques per la seva retrospectiva
al Jeu de Paume de París, quan es va aixecar a recollir el seu guardó
de mans de Miquel Molins, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona: «Sóc molt feliç de rebre el premi del poble català
i encara més el dia de la Diada». Antoni Ros Marbà li va lliurar a
Joan Guinjoan el de Música i va dir que era un premi a tota una vida
dedicada a crear patrimoni nacional de Catalunya. Joan Coromines,
Premi Nacional de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana per la seva
immensa obra Onomasticon Cataloniae no va poder anar a recollir el
premi perquè ja era una persona de noranta anys i el va recollir Max
Cahner. Josep Maria Flotats, que havia estat comissari del projecte
del Teatre Nacional de Catalunya, va entregar el Premi Nacional de
Teatre a Jordi Milán, director de La Cubana. Flotats va llançar un veredicte: per la importància que La Cubana dóna a la caracterització i
la barreja de teatre i cinema a l’obra Cegada de Amor. Jordi Milán va
dedicar el premi al públic. José de Udaeta va rebre el Premi Nacional
de Dansa d’aquell any per Castanyoles i Ventura Pons el de Cinema
per El perquè de tot plegat.
156 1995-2011

Els actors Mònica López i Abel Folk van presentar la cerimònia que
es retransmetia en directe, via satèl·lit, per tv3. La premsa de l’època comenta que el lliurament dels premis era com la cerimònia dels
Oscars, a la catalana. Joan Guitart va fer el discurs de benvinguda en
el seu darrer any com a conseller de Cultura. Jordi Pujol entregava els
premis, cada un acompanyat d’una personalitat de la cultura. Bé, el
president feia alguna cosa més que lliurar els guardons, era a l’escenari durant tota la cerimònia i feia el discurs de cloenda. El president
Pujol arribava el primer i no es perdia ni un detall de la preparació
de l’acte. Tant era així que se sentia com un membre més de l’equip
de gravació de Televisió de Catalunya: el que els dirigia a tots. Feia de
regidor i encara feia de mestre de cerimònies. Pujol donava una importància rellevant als Premis Nacionals. Simplement per l’ús de la llengua, de les paraules, el catalanisme es basa en la cultura. I a més, els
artistes catalans ho demostren. Pintors, arquitectes, músics, escultors,
poetes... una llarga llista de noms propis, units a l’Ateneu Barcelonès,
a la història dels Premis Nacionals de Cultura, i a les seves glòries
i vicissituds. Aquell vespre de l’Onze de Setembre del 1995 Joan
Perucho, Premi Nacional de Literatura, va llegir el poema El premi.
I l’acte es va cloure amb un videoconcert a càrrec de Tete Montoliu i
Jordi Sabatés.

«He cercat els moments de la vida,
Incipients i alegres, que posaren
Un generós anhel en tot.
Però la vida era una casa que el temps
enderrocava».
Joan Perucho
Premi Nacional de Literatura, 1995
El 1996 la cerimònia d’entrega va canviar de lloc i es va fer a la
Sala Oval del Palau Nacional, al Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’any següent ja no s’hi tornaria a fer. És una sala immensa,
amb totes les condicions per acollir la cerimònia inaugural dels Jocs
Olímpics del 92, però no pas per a uns Premis Nacionals. Andreu
Buenafuente i Oriol Grau la van presentar molt divertits i això va fer
escalfar l’acte i la retransmissió televisiva. Les càmeres es perdien en
la immensitat de l’espai. Jordi Pujol va entregar els guardons i Joan
Maria Pujals, el nou conseller de Cultura, va dir les paraules de benvinguda tot exaltant el present de la cultura catalana i la seva creativitat.
Jordi Pujol i Josep Maria Flotats lliuraven el Premi Nacional de
Teatre a Mario Gas que, amb el premi a les mans, va recordar el seu
pare, el cantant i actor Manolo Gas i el seu oncle, l’actor i torero
Mario Cabré. Els premiats van recordar les persones estimades, les
que hi són i les que ja no hi són. No era l’Onze de Setembre. Mai
més no es van entregar els Premis Nacionals aquest dia, però durant
uns quants anys es van donar sempre al voltant de la Diada, poques
setmanes després.
Així va respondre Cesc Gelabert a la pregunta de què havia significat
el Premi Nacional per a la seva companyia tretze anys després, a punt
d’inaugurar el Festival Grec 2011 amb La muntanya al teu voltant.
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«La literatura li sembla
ara una cosa arnada, un art de segles pretèrits.
El futur, el present, no és als llibres, que ja
ningú no llegeix, sinó als diaris, a la televisió,
a la ràdio. I la publicitat, perquè es prostitueix
conscientment, n’és l’art més excels».
Quim Monzó
Premi Nacional de Literatura, 2000

Edifici de Caixaforum,
antiga Casa Casarramona,
inaugurat el 2004.
© M. Catalan | Fototeca.cat

Antònia Font, coberta de
l’àlbum discogràfic Coser i
cantar (2007). Premi Nacional
de Música, 2008.
© Joan Roca-Carles Llull | Discmedi, 2007

Torre Agbar, obra de Jean Nouvel
i Fermín Vázquez, Barcelona, 2005.
© Enric Duch

Francesc Serés, Premi Nacional de
Literatura, 2007.
© Oscar Elías | Àlbum, 2004

L’Orfeó Català al Palau
de la Música durant l’XI
Festival Mil·lenni, 2010.
L’Orfeó va ser Premi
Nacional de Música,
2006, per unir en les
seves realitzacions corals,
el món de l’escola
i l’escenari.
© Martí E. Berenguer | Àlbum

L’editorial actar, fundada a
Barcelona el 1994, rep el Premi
Nacional de Disseny, 2005.
I Enric Jardí, capdavanter en
disseny editorial, el rep el 2009.
© Arxiu CoNCA

Isabel Coixet. Premi Nacional
de Cinema, 2004 per la
pel·lícula Mi vida sin mí.
© Joan Vidal | Àlbum, 2009

Segons diu el programa, era la primera vegada que un espectacle de
dansa fet a Catalunya, amb la participació de creadors de diferents
disciplines, obria una edició del Grec.
Els Premis Nacionals al Teatre Nacional
El Teatre Nacional de Catalunya, nou de trinca, acollia per primer
cop els Premis Nacionals de Cultura. Ara som el 1997, al Teatre Nacional de Catalunya. Un videoreportatge ensenyava les instal·lacions
del nou Teatre. S’havia gestat des de principis dels anys vuitanta amb
protagonistes tan estel·lars com Josep Maria Flotats, Max Cahner,
Ricardo Bofill i el president Pujol. La primera cerimònia al Teatre
Nacional tothom la recorda. Homes i dones estàtua, els habituals de la
Rambla de Barcelona, apareixien disposats a les fornícules que envolten el pati de butaques. Sembla que al Teatre Nacional s’hi van trobar
bé els Premis Nacionals, perquè s’hi van quedar nou anys. I fins al
2006, quan feia dos anys que Pasqual Maragall era el president de la
Generalitat i la primera vegada que Ferran Mascarell va ser el conseller de Cultura, els premis no van sortir de Barcelona. Les cerimònies
s’havien celebrat sempre a Barcelona, des de l’any 1932.
Joaquim Maria Puyal rebia el Premi a la Projecció Social de la Llengua
Catalana que en aquell temps s’anomenava Premi al Foment de l’Ús de
la Llengua Catalana. Qui no s’emociona recordant la seva veu apassionada fent les retransmissions del Barça en català, inventant expressions
i exclamacions per descriure les jugades. La seva veu és de tots.

«És veritat que la gent pública formem part
del patrimoni simbòlic del país. I, per tant, ho
vulguem o no, som un element de cohesió en
tant que contribuïm a conformar el seu univers
referencial».
Joaquim M. Puyal
Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana, 1997
Joan Brossa, Martí i Pol, Bigas Luna i Miquel Barceló son alguns dels
guardonats del 1998 i 1999 que van rebre el premi de mans de Jordi
Pujol i Joan Maria Pujals al Teatre Nacional de Catalunya. Fins a
l’any 2003 les disciplines dels Premis Nacionals de Cultura van ser les
deu que preveia el decret del 1995: Arts Plàstiques, Periodisme escrit,
Literatura, Teatre, Dansa, Cinema, Música, Patrimoni Cultural,
Foment de l’Ús de la Llengua Catalana i Cultura Popular. Però ja hi
arribarem al 2003.

Per primer cop, a la cerimònia de l’any 2000, es convidava els membres del jurat i se’ls presentava un per un. El jurat es reconeixia públicament i se signava la seva decisió. Això no feia més que començar: el
jurat, que era únic per a totes les modalitats dels premis, determinaria
lliurement i sobiranament els guardonats i ja no abandonaria mai
més el seu lloc d’honor a la cerimònia d’entrega. I, a poc a poc, la
seva feina s’aniria reconeixent i els veredictes emesos anirien creixent
i s’anirien posant de relleu i fent públics fins que ja van ser inseparables del premiat, el premi i la categoria. El veredicte del premi atorgat
a la cadena de supermercats Caprabo n’és un exemple.
L’acte el van presentar Laura Conejero i Jordi Llompart. Jordi Pujol
va reflexionar sobre el tema «cultura» tot fent esment de frases de
polítics d’arreu del món i de temps diversos. Monzó va rebre el premi
després de la publicació de Vuitanta-sis contes, un recull de tots els
seus contes. Amb l’adaptació d’El perquè de tot plegat de Monzó,
Ventura Pons havia guanyat el Premi Nacional de Cinema el 1995.

«...el president Pujol volgué saber coses de
cinema, vàrem parlar una estona llarga però,
que jo recordi, mai no es presentà a cap estrena
meva. Potser hi anava d’amagat...».
Ventura Pons
Premi Nacional de Cinema, 1995
Van ser uns anys sense canvis, uns anys d’estabilitat política amb
Jordi Pujol de president i Jordi Vilajoana de conseller de Cultura, i
les cerimònies dels Premis Nacionals no van fer cap canvi, tret de les
actuacions o els presentadors. El 2001, per exemple, la cerimònia dels
premis unia dos artistes premiats de categories i temps diferents: Cesc
Gelabert que havia guanyat quatre anys enrere el Premi Nacional de
Dansa ballava Enyor, una sardana de Ricard Lamote de Grignon qui,
l’any 1938, en plena Guerra Civil, havia guanyat dos dels Premis
Musicals de la Generalitat: el Premi Enric Granados a una simfonia
per a gran orquestra per Quatre Petites Pastorals i també el Premi Juli Garreta a una simfonia per Facècia. El Teatre Nacional de
Catalunya acollia any rere any aquestes desconegudes i felices coincidències que, és clar, mai no explicava ningú. La memòria col·lectiva
s’oblida o passa a vol d’ocell sobre les anècdotes de la cultura.

L’any 2000 la cerimònia es va celebrar el 10 de setembre. Jordi
Vilajoana deixava la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
era nomenat conseller de Cultura. Al Teatre Nacional, Josep Maria
Mestres Quadreny recordava els seus mestres entre els quals hi havia
Brossa, que havia rebut el Premi Nacional de Teatre dos anys abans,
dos mesos abans de la seva mort.

Per exemple, l’any 2005, ja ho veurem més endavant, el Diari Oficial de la Generalitat, publicava la incorporació de quatre categories
noves i encapçala el text dient que els Premis Nacionals de Cultura
es van crear l’any 1995. És cert. Literalment és cert, però la frase
sorprèn perquè deixa sense història un fet històric. En canvi, informacions electròniques posteriors ja diuen que es van crear el 1982 i
que són continuadors dels premis republicans: «els Premis Nacionals
de Cultura, dotats cadascun amb 18.030 euros, van ser instituïts
pel Govern l’any 1982 i són continuadors dels que la Generalitat va
patrocinar entre 1932 i 1938. D’acord amb el que estableix el Decret
72/1995, de 7 de març, es concedeixen anualment a persones o entitats per les aportacions o activitats més rellevants en cadascun dels
respectius àmbits culturals, desenvolupades durant l’any anterior».
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Carme Riera, Premi Nacional de Literatura del 2001, sabia molt bé
que el món no estava per a frivolitats. Les dues torres s’havien enfonsat
a Nova York i havien deixat un escampall de mort i una imatge terrorífica al món. I aquí havia mort una escriptora catalana, prematurament.
Són una sort aquests testimonis íntims. Agustí Villaronga guanyava el
Premi Nacional de Cinema.
I Catherine Allard, directora artística del projecte creat per l’Institut
del Teatre com un curs de postgrau, ITDansa, el de Dansa.

«Va ajudar a fer-me sentir part de la cultura
d’un país on feia nou anys que vivia, un
país que em permet desenvolupar un treball
educatiu apassionant i necessari».
Catherine Allard
Premi Nacional de Dansa, 2001
Benedetta Tagliabue recollia, visiblement emocionada, el seu Premi
Nacional de Patrimoni Cultural que no havia pogut compartir amb el
seu espòs Enric Miralles, una gran promesa de l’arquitectura catalana
a qui se li va atorgar a títol pòstum. Treballaven junts, havien fet la
reforma i la nova coberta del mercat de Santa Caterina. La parella
només havia pogut compartir cinc anys de vida. Miralles havia deixat
el món amb tan sols quaranta-cinc anys. Fins a l’any 2005, l’arquitectura no seria reconeguda amb un premi propi, però és cert que també
forma part del patrimoni cultural.
Es conserven els veredictes que justifiquen els premis a partir de l’any
2002. Joan Albert Amargós rebia el Premi Nacional de Música per la
capacitat de síntesi entre els diversos llenguatges musicals demostrada
especialment en la seva producció compositiva de l’any 2001.
Els que van perdre la Guerra Civil van tenir veu als Premis Nacionals
de Cultura i el periodisme d’investigació històrica adquiria el seu
significat ple. El 2002, Montserrat Armengou i Ricard Belis rebien el
Premi Nacional de Periodisme pel documental Els nens perduts del
franquisme.
L’any 2003, l’any del Disseny
L’any 2003 arribava amb una incorporació que significava un canvi
i la inclusió del Disseny entre els Premis Nacionals. Coincidia amb
l’Any del Disseny i per fi es reconeixia una disciplina que sempre
havia brillat a Catalunya. La cerimònia del 2003, el darrer any de
mandat del president Pujol i del conseller Vilajoana, que es va fer
al Teatre Nacional de Catalunya, va ser presentada per Fina Brunet
que va iniciar l’acte desitjant que fos una cerimònia lluminosa contra
la foscor dels abusos i les barbaritats que es cometien al món. Jordi
Vilajoana, que també era president del jurat, va recordar Salvador
Dalí tot ressaltant la naturalesa rica i canviant de la cultura, el més
important per definir una personalitat.
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Mònica Terribas, que el 2008 va ser escollida per unanimitat directora general de Televisió de Catalunya, ens va brindar des del 2002 fins
que va ocupar el càrrec, rigoroses entrevistes en profunditat amb les
persones que marquen l’actualitat des del programa que ens treia el
son, La nit al dia.
El Museu Episcopal de Vic va ser distingit l’any 2003 amb el Premi
Nacional de Patrimoni Cultural «per la important contribució que ha
suposat per a la difusió de l’art medieval català la seva inauguració
el 18 de maig del 2002 i per la qualitat del seu projecte museològic
comprès en un edifici de nova planta dels arquitectes Federico Correa
i Alfonso Milà».
El va rebre monsenyor Josep Maria Guix i Ferreres, bisbe de Vic, i
de fet va ser el reconeixement oficial d’una aposta seva per situar el
llegat que havia rebut dels seus predecessors, des de la creació del
Museu per part del bisbe Morgades l’any 1891, en el lloc que li pertocava al segle xxi.
Pasqual Maragall va arribar al Teatre Nacional de Catalunya com
a president de la Generalitat el 2004 fent acudits sobre el català i el
valencià, el mateix que van fer Assumpció Maresma i Vicent Partal,
parella de catalana i valencià que va obtenir el Premi Nacional de
Periodisme per Vilaweb, diari electrònic independent.

«...ens permetia amplificar l’homenatge als
milers i milers de persones que havien defensat
la República, que van mantenir una activa
lluita contra el franquisme i que, per això, van
patir la repressió de la dictadura. L’exposició
reivindicava la seva memòria...».
Ricard Vinyes i Manel Risques
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2004
La consellera de Cultura, la mallorquina Caterina Mieras, lliurava els
premis juntament amb el president Maragall, al final de la cerimònia,
l’únic moment que era present a l’escenari. Presentaven Xavi Abad i
Ruth Jiménez.
Sol Picó, Premi Nacional de Dansa, va fer el discurs d’agraïment amb
una diadema amb banyes vermelles. Alícia de Larrocha, Premi Nacional de Música no va poder anar a recollir el premi i ho va fer la seva
filla Alícia Torra.
I la lluita contra el franquisme continuava viva i donava una altra
alegria. Els comissaris de l’exposició Les presons de Franco, van compartir el Premi Nacional de Patrimoni Cultural amb una associació
que porta el nom d’un objecte d’un altre planeta...
I el 2005, encara amb la consellera Mieras i la secretària general,
Gemma Sendra, els Premis Nacionals de Cultura els va organitzar
l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural impulsada per Berta Sureda.
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El final de les coses
II
He cercat els moments de la vida,
Incipients i alegres, que posaren
Un generós anhel en tot.
Però la vida era una casa que el temps
enderrocava.
Això no obstant, he vist
Tots els amics davant la porta,
Asseguts al llindar,
I com el sol es pon rere el paisatge.
Valia, doncs, la pena
De beure el vi d’aquesta copa.
Una dona que surt em mira a la finestra,
Ara, que tots els dies són de cendra.

L’escultor Jaume Plensa, Premi
Nacional d’Arts Plàstiques, 1997.
© Petr Chernov | RIA Novosti

Joan Perucho

Antoni Tàpies, Petjades, 1995.
Tàpies va ser Premi Nacional d’Arts
Plàstiques, 1995.

Premi Nacional de Literatura, 1995

© Fundació Antoni Tàpies, VEGAP, Barcelona

Exposició retrospectiva
de Miquel Barceló al Macba, 1998.
Perejaume, Guixar amb les muntanyes, 2000.
L’artista va ser premi Premi Nacional d’Arts
Plàstiques, 2005, per Els cims pensamenters.

© Rocco Ricci, Barcelona.
Cortesia del Centre d’ Estudis i Documentació del Macba

© Perejaume

Toni Catany, Natura morta núm. 157B,
1988. Toni Catany va ser Premi Nacional
d’Arts Plàstiques 2001.
©Toni Catany

S’hi afegien categories noves i alguns premis canviaven de nom. El
dogc deia: «Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de
Catalunya es van crear l’any 1995 per tal de correspondre a la vàlua
i la transcendència de la cultura a la societat catalana. Les distincions
es concedeixen anualment a persones o entitats per les aportacions o
activitats més rellevants en cadascun dels respectius àmbits culturals,
desenvolupades durant l’any anterior. El Consell Executiu ha acordat
avui afegir cinc categories noves als Premis Nacionals de Cultura.
Així, a partir de la propera edició, als guardons ja existents, s’hi afegiran el Premi Nacional de Circ, el de Pensament i Cultura Científica,
i el d’Arquitectura i Espai Públic. A aquests cal sumar-hi també els
premis de Cinema i d’Audiovisual, que enguany es constitueixen com
a categories diferenciades».
La inclusió d’aquestes noves modalitats responia a la voluntat del
Govern de recollir la diversitat de manifestacions que caracteritzen la
realitat cultural i d’impulsar la consolidació i el reconeixement dels
diferents àmbits de la creació artística. A més, també es canviava la
denominació del Premi Nacional de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana, que passava a ser el Premi Nacional a la Projecció Social de la
Llengua Catalana, i s’ampliava l’àmbit del Premi Nacional de Perio
disme a la persona, entitat o institució que hagués realitzat l’aportació més rellevant en l’àmbit del periodisme.
Amb la modificació aprovada, els Premis Nacionals de Cultura
comptaven amb quinze categories: Arquitectura i Espai Públic, Arts
Visuals, Audiovisual, Cinema, Circ, Cultura Popular, Dansa, Disseny,
Literatura, Música, Patrimoni Cultural, Pensament i Cultura Científica, Periodisme, Projecció Social de la Llengua Catalana i Teatre.
I una altra novetat important va ser que, a partir d’aquesta edició, el
disseny del guardó s’encarregaria a un artista català diferent en cada
edició. Fins ara havia estat sempre el mateix: una barqueta d’argent,
obra de Capdevila, joier i argenter de Barcelona. Això era massa clàssic per a la Barcelona del disseny.
El guardó va donar un tomb radical. Va rebre l’encàrrec en Jordà
Ferré, de la companyia Antigua & Barbuda, que va col·locar una
bombeta mig platejada sobre una dinamo que activada amb saviesa
produeix descàrregues lluminoses: La bombeta de les idees. Una peça
molt original que es va lliurar dins d’una caixa de fusta amb fusibles
de recanvi i el diploma corresponent.
La cerimònia de lliurament dels premis se celebrava el 18 de setembre
al Teatre Nacional de Catalunya. Era l’últim any que el tnc acollia la
cerimònia. Lluís Danès i Andrés Hispano van ser els directors artístics
i van situar a l’escenari un conjunt de cadires de diferents estils que els
premiats van anar ocupant a mesura que es llegia el veredicte corresponent. Pintors, escriptors, actrius, intel·lectuals i altres personalitats del
món de la cultura van ser els escollits per anunciar-los. Pasqual Maragall
i Caterina Mieras entregaven La bombeta de les idees.

talunya des de l’última edició dels Premis. Les obres dels creadors, les
commemoracions i tot allò que s’havia construït per tal d’afavorir la
cultura. També es va instaurar el record als difunts culturals de l’any
a Catalunya mitjançant la projecció dels retrats acompanyats d’una
música solemne i nostàlgica.
El primer Premi Nacional d’Audiovisual se’l va endur el Col·lectiu
Drac Màgic per la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. El festival, iniciat l’any 1993, promou el cinema dirigit per dones i ha donat visibilitat a la cultura audiovisual femenina a través de
filmografies de realitzadores d’arreu del món. Després de més de deu
anys d’història, la mostra era un espai cultural estable i una plataforma d’exhibició cada vegada més compromesa amb el debat sobre els
processos creatius.
El primer Premi Nacional de Circ va ser per a la companyia Circ
Cric, Jaume Mateu «Tortell Poltrona» i Montserrat Trias «Titat
Craconi» per una trajectòria de vint-i-cinc anys caracteritzada per la
recerca de nous llenguatges i una ferma voluntat de cohesió del circ
català contemporani. El premi també era un reconeixement històric a
tots els artistes, que en aquests anys difícils havien lluitat per dignificar una art escènica que havia entrat en franca decadència.
El primer Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica va
recaure en la persona de Jorge Wagensberg, professor de Teoria dels
Processos Irreversibles a la Facultat de Física de la Universitat de
Barcelona i director de la sèrie Metatemas, col·lecció de referència per
al pensament científic. Des del 1991 dirigeix el Museu de la Ciència de
la Fundació ”la Caixa”, una institució pionera al món entre les de la
seva categoria. El jurat va destacar la seva tasca de comunicador de la
ciència, fent-ho tant d’una manera científica com enormement creativa.
Els Premis surten de Barcelona
El que va passar el 2006 no tenia precedents a la història dels Premis
Nacionals de Cultura: la cerimònia de lliurament dels premis sortia
de Barcelona ciutat i es feia a l’Auditori-Palau de Congressos de la
ciutat de Girona, un edifici singular de nova planta, acabat d’estrenar,
que es disposava a ser protagonista de la vida cultural gironina. El
conseller de Cultura era Ferran Mascarell i a ell es deu la idea de la
descentralització de l’acte, idea que es va mantenir durant quatre edicions tot i que Mascarell ja no fos conseller sinó Joan Manuel Tresserras, des de l’edició següent. No va ser fins al 2010, de la mà del
CoNCA, que l’entrega dels Premis Nacionals de Cultura va tornar al
Palau de la Generalitat, tal com es feia antigament durant la República i també en la majoria de disciplines durant els primers anys de
democràcia.

En aquella cerimònia es va introduir el costum de presentar un vídeo
que repassava els fets culturals més destacats que havien succeït a Ca-

Ferran Mascarell va donar la benvinguda des del coliseu del parc
de la Devesa: «Catalunya és un immens laboratori de creació i de
cultura. Aquest acte és un reconeixement a un col·lectiu que ens enriqueix personalment i col·lectivament amb les seves obres que han fet
avançar el nostre país. L’art, el pensament, la ciència i la innovació
ens fan més lliures i ens obren camins. La feina dels creadors és extremadament útil i necessària per a la cultura catalana. Ells són els que
han dotat la cultura catalana de la seva visibilitat universal, els que han
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El primer Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic distingia un
edifici dedicat als infants: l’Escola Bressol Colors, de Manlleu.

Aniversari
o «In Memoriam»
Mai no creuré
que va ser ingènua
la nostra història.
Mirar el passat,
a vegades,
no és un bon exercici.
Passen els anys
i, avui, ja és el dia.
també, una malenconia.

Tortell Poltrona, Els racons
de la memòria, a la carpa del
Circ Cric, a la plaça Margarida
Xirgu, Barcelona, 2009.
© Ros Ribas

Un dia abans, potser,
tot era possible,
fins i tot contradir-te.
Un dia com avui,
però, tot va canviar,
com de la nit al dia.

Excavacions a l’antic Born de Barcelona
l'any 2002. Albert García Espuche és
Premi Nacional de Patrimoni Cultural,
2010, pel seu estudi La ciutat del Born.

Les obres de la Sagrada Família culminen
amb la cobertura de la nau central i la
consagració de la basílica durant la visita
del Papa, el 7 de novembre del 2010.

© Àlbum

Pep Daudé - © Basílica de la Sagrada Família

Cartell de Miquel Barceló
per a la Fira Internacional del
Llibre de Frankfurt, 2007.
© IRL, Institut Ramon Llull

Marta Pessarrodona
Animals i plantes. Premi Nacional
de Literatura, 2011
Premis Nacionals de Cultura 2009, a
l’Auditori Enric Granados, Lleida, el
8 d’octubre del 2009, primer any que
els premis van ser concedits pel Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts.

Manifestació “Som una Nació. Nosaltres
decidim”, Barcelona, el 10 de juliol de
2010, convocada per Òmnium Cultural.
© Juanma Ramos

© Carlos Cazurro | CoNCA

Miquel de Palol, Premi Nacional
de Literatura, 2010.
© Oscar Elías | Àlbum, 2997

El cantaor Miguel
Poveda, Premi Nacional
de Música, 2011.
© Paco Sánchez | Àlbum

permès que sigui present a la cultura universal. Un país amb creadors
és un país amb futur, més lliure i més singular».
Girona estava molt contenta de rebre aquest acte i de rebre també un
dels Premis Nacionals, el de Patrimoni Cultural que es va atorgar al
Museu del Cinema de Girona i que va recollir Anna Pagans, alcaldessa de Girona.
Javier Mariscal, un dels col·laboradors de l’Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua, va presentar el Premi Nacional
de Projecció de la Llengua Catalana. L’Orfeó Català, dirigit per Pep
Vila, amb seu al Palau de la Música, va ser guardonat amb el Premi Nacional de Música «per la seva gran activitat durant l’any 2005, resultat
d’un treball de renovació iniciat el 1998». L’Orfeó Català va ser fundat
l’any 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives.
Pasqual Maragall va recitar versos de Shakespeare en anglès per
cloure la cerimònia, després de lliurar el guardó La bombeta de les
idees de Jordà Ferrer i Bigorra a tots els creadors. Va ser la darrera
vegada que Maragall lliurava els Premis Nacionals de Cultura i va
rebre caloroses felicitacions de molts dels creadors que, des de l’escenari, aprofitant el micròfon que els concedien, li agraïen sincerament
la seva tasca i celebraven la seva presència.
L’any 2007 el lliurament de premis es feia al Teatre Fortuny de Reus. En
absència del president de la Generalitat, José Montilla, que aquell 24 de
novembre es trobava de visita oficial al Vaticà per assistir a l’ordenació
com a cardenal del bisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, el president del
Parlament, Ernest Benach i el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras van presidir l’acte i van lliurar els premis.

«...amb aquest premi fem una crida a tothom
que ha fet possible que el Trapezi agafés bona
volada i us encoratgem a continuar desafiant
l’equilibri, la gravetat i el sentit comú per les
maromes de la poesia».
Jordi Aspa i Bet Miralta
Premi Nacional de Circ, 2007
Els directors de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, Bet Miralta i
Jordi Aspa van rebre el Premi Nacional de Circ «per la seva aportació a la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya, tant
en el vessant artístic com per la incidència en el públic; per la voluntat de descentralització cultural i dinamització comarcal; per ser nucli
de trobada, dinamització i intercanvi, i per haver-se convertit en un
referent entre els festivals europeus». El jurat també va recordar els
impulsors del Trapezi a Reus i Vilanova, Alfred Fort i Bienve Moya.

premiats en agrair els premis i donar-los la possibilitat d’expressar-se
sense nervis, els premiats van declarar a través d’un audiovisual
enregistrat prèviament. Aquest va ser un inici tímid del que ha acabat
sent una constant i, cada cop menys es dóna veu als premiats cosa
que provoca alguns disgustos i més d’una alegria. El cert és que entre
la persona convidada a llegir el veredicte del jurat i els agraïments de
cada guardonat, a vegades l’acte s’allargava més del que calia. Però és
clar, el parlament de cada premiat és el minut de glòria retransmès per
tv, davant d’autoritats i amics. Instintivament els premiats han evocat
gratitud per les mares, familiars propers i els equips de treball que els
han acompanyat a assolir una brillant tasca, són moments d’una gran
emoció. Sovint, però, també es reivindiquen situacions crítiques que
els premiats haurien de poder expressar.
El 2007 es va incloure una altra categoria: el Premi Nacional a la
Trajectòria Professional i Artística, el premi d’honor que faltava a la
nòmina dels premis nacionals. L’historiador Josep Fontana va guanyar
el primer «per l’obra historiogràfica, el mestratge i el compromís cívic
d’un intel·lectual erudit, consagrat a transmetre el coneixement històric
amb un discurs estimulant i rigorós apte per a tots els ciutadans».

«...cal obrir les finestres de bat a bat, projectarnos al món des de la nostra singularitat, i
defugir amb determinació qualsevol mena
d’aïllament o autocomplaença que tant de mal
ens han fet, ens fan».
Benet Casablancas Domingo
Premi Nacional de Música, 2007
El jurat va distingir amb el Premi Nacional d’Audiovisual el programa del director Manuel Barrios, Una mà de contes de tvc com
a «exemple de televisió conscient del seu potencial, capaç d’integrar
creadors d’altres àrees i d’exprimir al màxim els seus recursos més
elementals. Televisió en estat pur que conta i mostra sense additius».
Marta Almirall, coreògrafa i fundadora de la companyia de dansateatre Roseland Musical, estava convençuda que els espectacles
adreçats al públic infantil eren un gènere que no entrava en la competència dels premis. Però s’equivocava. El jurat va premiar la seva
capacitat per fer obres per a nens amb el mateix rigor i nivell de
creativitat que si fossin per a adults.
Al programa de mà es podien llegir les paraules del president Montilla: «El Teatre Fortuny de Reus fa 125 anys i ha estat un dels puntals
de l’expressió i difusió de la nostra cultura. Antoni Gaudí, Gabriel
Ferrater, Marià Fortuny que va donar nom al teatre, Lluís Pasqual o
Josep Laporte en són una mostra breu i extraordinària».

El concurs per organitzar i produir la cerimònia que retransmetia Televisió de Catalunya, el va guanyar la productora Benecé que va plantar una olivera després d’omplir de sorra l’escenari del Teatre Fortuny,
i va situar un mar onejant de fons. Per acotar les intervencions dels

El jurat havia decidit concedir el Premi Nacional de Disseny, 2007, a
Martí Guixé: «...per les exposicions que va fer l’any 2006 a Alemanya,
Catalunya, Itàlia, Japó i «pel conjunt de la seva obra, que es caracteritza
per la recerca de nous sistemes de productes, la introducció del disseny
en els àmbits del menjar i la presentació a través de la performance».
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El guardó del 2007, obra de l’artista Quim Tarrida, s’anomenava
Columpus. Una figura d’un blau intens, commemorativa i lúdica que
es balanceja evocant el món de la infància.

El conseller Joan Manel Tresserras va estar tota l’estona a l’escenari,
acompanyant la presentadora Lídia Heredia, per tal de lliurar als
premiats La gota d’or, un disc de vidre i pa d’or realitzat per l’artista
Francesca Llopis.

El còmic arriba als Premis

L’antiartista Carlos Pazos va rebre el Premi Nacional d’Arts Visuals
per l’exposició No em diguis res, que es va poder veure al Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, el Macba, i també al Museu Reina Sofía
de Madrid. En aquesta exposició feia un repàs de la seva lluita amb
l’art durant més de trenta anys i mostrava una trajectòria consolidada
a l’entorn de la pròpia identitat i de la poètica de l’objecte. Pazos hauria volgut que el president Montilla hagués tingut més temps per estar
amb els premiats, però no va ser possible perquè la fàbrica Pirelli de
Manresa amenaçava tancament i els treballadors van demanar audiència al president abans de començar l’acte, al mateix Teatre Kursaal.

El 2008 era el primer any que es concedia el Premi Nacional de Còmic per distingir la persona, entitat o institució que hagués realitzat
l’aportació més rellevant en el camp del còmic i en els llenguatges
relacionats.
Miguel Gallardo i María Gallardo, pare i filla, autors del llibre María
y yo, van ser els guardonats amb el primer Premi Nacional de Còmic
«per la seva capacitat de reflectir des de la seva vivència familiar el
món de les persones autistes amb tendresa, humor i didactisme i amb
una qualitat gràfica i narrativa on es troben sentiments que commouen i encoratgen».
L’acte de lliurament dels guardons es va celebrar el 25 d’octubre a
l’espai d’arts escèniques Kursaal de Manresa. Un teatre emblemàtic
de la capital del Bages que havia tancat les seves portes el 1988 i
que gràcies a l’esforç i l’impuls de l’associació cultural El Galliner, al
capdavant d’una activa i passional reivindicació ciutadana de més de
deu anys, van aconseguir el suport de les institucions i el finançament
necessari per restaurar-lo. El 2002 van començar les obres i el febrer
del 2007 es va inaugurar el nou espai, el teatre que acollia el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2008.
Inaugurat el 1927, durant vuitanta anys va ser més que un centre
d’arts escèniques: un lloc de trobada, receptacle d’experiències estètiques, espai de lleure i de compromís amb la cultura, la política i l’art.
Tres generacions d’espectadors hi han viscut i compartit emocions,
obres de teatre, actuacions de música, estrenes de cinema, festivals, i
altres activitats, com la visita de Francesc Macià, les de les estrelles de
Hollywood, el comiat de Marcos Redondo, el concert de l’Orfeó del
1962, les vedets de la companyia Colsada, els festivals del gem, els
recitals de Raimon i Lluís Llach, l’humor de Mary Santpere...
Recordem especialment la cerimònia de lliurament al teatre Kursaal de Manresa. En la cerimònia de lliurament, el conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, va
destacar la importància i la necessitat de reformular els nostres
fonaments culturals i la manera com treballem per tal de poder respondre amb més eficàcia i efectivitat als reptes culturals, lingüístics
i socials que hem d’afrontar. Aquesta ha estat la filosofia de la Plataforma per la Llengua, compartim plenament aquesta afirmació i
aquest punt de vista. En el nostre àmbit d’actuació, el de la llengua
catalana, pensem que cal continuar treballant amb decisió per fer
que la llengua sigui present en tots els àmbits i segueixi tenint el
dinamisme i el factor de cohesió social que històricament ha tingut
per a la nostra societat, i que els Premis Nacionals de Cultura ens
recorden cada any.
Els bastoners del Bages, vinguts de diverses agrupacions, van obrir la
vetllada produïda per Àfrica Pcp oferint una demostració impecable
del seu ritme sota la tutela del manresà Santi Arisa.
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El Premi Nacional de Circ es va atorgar a l’artista de circ, amazona i
filla de Charlie Rivel, Paulina Schumann, per la seva extraordinària
carrera com a acròbata, equilibrista, funàmbula, ballarina, ensinistradora de cavalls en llibertat i amazona d’alta escola. Actualment, resideix a Cubelles amb el seu fill Jacques, on vetlla per la realització del
museu dedicat al seu pare. Als seus vuitanta anys va anar a recollir el
premi, pujant per una rampa bastant pronunciada amb gran agilitat
tot i calçar uns talons d’agulla molt extremats.
El 2008 va ser un any de protestes. El conseller Tresserras es va haver
d’encarar amb els artistes congregats al passeig de Pere iii, de Manresa, coberts amb caretes amb la seva imatge i tocant xiulets i trompetes, estrepitosament, en contra del tancament del Centre d’Arts Santa
Mònica. El conseller Tresserras els va assegurar que hi hauria un
espai dedicat a la creació visual contemporània a Barcelona. Aquest
lloc seria el Canòdrom, Centre d’Art de Barcelona, al barri de Sant
Andreu, edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona que formarà
part de l’acord d’equipaments culturals subscrit pel Departament de
Cultura i l’Ajuntament de Barcelona el 4 de maig del 2009.
El 2009 s’inicia una nova etapa a la història dels Premis Nacionals de
Cultura amb el naixement del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts, el primer del sud d’Europa. Creat pel Parlament amb la finalitat de gestionar les polítiques culturals del nostre país, té la missió
de fomentar la creació artística i promoure i difondre la cultura amb
independència del Govern i de les conjuntures polítiques. El CoNCA
està format per persones vinculades al món de la cultura. Essencialment, els tres eixos d’actuació del CoNCA són la convocatòria
de subvencions per donar suport als diferents àmbits de la cultura,
l’elaboració de l’Informe anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts
a Catalunya i la concessió dels Premis Nacionals de Cultura.
El primer jurat designat pel CoNCA va estar format per vint-i-quatre
persones, a diferència dels anteriors que rondaven la dotzena, per donar més garanties de transparència i ampliar la veu dels experts. Dotze dones i dotze homes es van reunir en cinc ocasions al voltant d’una
gran taula al saló verd del Palau Moja de Barcelona i, ocasionalment,
al saló del Vigatà, per discutir propostes i determinar els premiats.
La ciutat escollida per al lliurament dels Premis del 2009 va ser Lleida i l’acte va tenir lloc el 3 d’octubre a l’auditori que porta el nom del
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Parlem de tu
Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les teves
coses parlem i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te, a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

Cavall Fort 1185-1186,
2011
© Montse Fransoy / Cavall Fort

L’Avenç, revista d’història
dels Països Catalans, Premi Nacional
de Patrimoni Cultural, 2005.
© Arxiu CoNCA

Premi Nacional de Literatura, 1998

Enderrock, revista de
música, Premi Nacional al
Foment de l’Ús de la Llengua
Catalana, 2004.

Cavall Fort 14, 1962
© Cesc / Cavall Fort

Miguel Gallardo és Premi
Nacional de Còmic, 2008,
pel llibre María y yo.

Capçalera del portal Vilaweb, fundat
per Vicent Partal i Assumpció Maresma,
Premi Nacional de Periodisme, 2004.

Mètode, revista
científica en català
de la Universitat de
València. El director
de la revista, Martí
Domínguez, és
Premi Nacional de
Periodisme, 2007.

El Punt_Hermes Comunicacions, editora
del diari El Punt/Avui, Premi Nacional de
Projecció Social de la Llengua Catalana, 2010.
© Arxiu CoNCA

compositor lleidatà Enric Granados. Un nom que també va rebre un
dels primers premis musicals de la Generalitat durant la República.
La parella de Gegants Romans, així com els gegants Rei Jaume I i
Reina Elionor, els gegants més antics de la ciutat i els més simbòlics,
acompanyats per un grup de grallers i Lo Marraco, van donar la
benvinguda a la plaça de l’Auditori a les set-centes persones que van
congregar els Premis, algunes vingudes de Barcelona en autocar, en
un viatge memorable segons alguns membres del jurat.

de la tarda. Els membres del Plenari del CoNCA i el president de la
Generalitat van lliurar els disset exemplars de la recreació de Molla
de Leandre Cristòfol als disset premiats i en acabar, l’entitat el Gat
del Rosal va servir un piscolabis dins d’una carpa situada davant de
l’auditori Enric Granados.

Per culminar la celebració de l’Any Cristòfol, dedicat a l’insigne
escultor lleidatà, el CoNCA va voler retre-li un darrer homenatge per
la qual cosa va oferir una de les seves obres com a guardó dels Premis
Nacionals de Cultura 2009. Es tracta de l’obra Molla (1977), recreada per l’artista multidisciplinari Josep Ripoll que va col·laborar amb
Leandre Cristòfol, i que també utilitza materials d’ús quotidià en les
seves obres. El Cor de Cambra de l’auditori Enric Granados, acompanyat per Feliu Gasull i un conjunt instrumental, va iniciar l’acte
interpretant El comte Arnau de l’espectacle Ressons de l’Al-Andalus.
Carol López va dirigir la vetllada que es retransmetia en directe per
tv3 i Queco Novell la va presentar.

El 2010 la cerimònia tornava a Barcelona. El Saló de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat tornava a ser testimoni dels premis, cosa que
no passava des dels anys de la República. Maria Gorgues presentava
l’acte. El president Montilla va fer una entrada solemne acompanyat
del nou president del CoNCA, Francesc Guardans i del conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras.
Maria Gorgues va presentar Francesc Guardans, qui va obrir l’acte
i va destacar que eren moments difícils però va tenir una paraula
enginyosa i amable per a cadascun dels premiats: «n’Esteve Bonell,
per una arquitectura habitable, n’Eugènia Balcells, per l’alta freqüència del seu art, en Pere Secorún, per tots els mars del món, en Claudio
Zulian, per escoltar el Carmel, la Companyia del Baró d’Evel, per la
sort que ve de dins, Kim i Altarriba, per l’Art de volar, na Roser Ros,
perquè ens fa aprendre dels gegants, en Toni Mira, per coreografiar la
llibertat, en Claret Serrahima, per les As majúscules de Santa Mònica, en Miquel de Palol, per escriure sobre la generositat de l’amor, en
Jordi Cervelló, pels violins de la seva vida, n’Albert García Espuche,
per fer parlar el Born i d’altres monuments també difícils, en Joan
Ignasi Cirac, per fer possibles càlculs impossibles, el diari El Punt i
Hermes Comunicacions, per fusionar amb respecte llengua i periodisme, na Mercè Arànega, per ser una gran dama del teatre, i en Miguel
Milá, per il·luminar-nos».

El vídeo Un any de cultura preparat per a l’ocasió destaca la creació
del Centre d’Art i de Creació Contemporània de Vic, el 30è aniversari de la Sala Dalmau i el 40è d’Abacus; la restauració de la pel·lícula
Visita del president Macià a Vilanova i la Geltrú i la creació per part
de l’Obrador de la Sala Beckett de Catalan Drama, el catàleg en línia
dels dramaturgs catalans. Lleida celebra l’any de l’alcalde Fuster i es
commemoren vint-i-cinc anys de la Llei de normalització lingüística i
cinquanta de la Nova Cançó.
Josep Quetglas va guanyar el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai
Públic «per la seva incansable recerca i divulgació d’estudis sobre Le Corbusier (...) i per la seva dilatada trajectòria com a crític
d’arquitectura. El generós i sovint silenciós mestratge a l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura i com a catedràtic de la Universitat
Politècnica de Catalunya, així com els seus assajos punyents han
permès construir una cultura arquitectònica densa i singular basada
en el rigor i la permanent exigència crítica», segons consta a l’acta
del jurat.
L’homenatge als difunts culturals va anar acompanyat de la cançó
Liebeslied, un poema de Joan Vinyoli musicat per Toti Soler el 1973 i
que aquell vespre van interpretar Celeste Alías i Feliu Gasull.
Des de l’escenari, María Rueda feia la traducció de l’acte en llengua
de signes per primera vegada. La presidenta de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, fesoca, no va poder assistir a l’acte perquè
aquell mateix dia se celebrava el Dia Mundial de les Persones Sordes.

Tornen al Palau

«Jo no he fet la plaça Lesseps de Barcelona.
Jo no he fet l’hotel de la Barceloneta.
Jo no he fet la plaça d’Europa de l’Hospitalet.
Jo no faré cap hotel a prop del Palau de la
Música…».
Josep Quetglas
Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic, 2009

Televisió de Catalunya va retransmetre l’acte en directe per tv3 tal
com havia fet els darrers anys sota l’atenta mirada del productor
televisiu Francesc Fàbregas. Tot i que es comptava amb un presentador tan mediàtic com Queco Novell, les actuacions de Zahir Circus,
la ballarina Susana García o Increpación Danza, i que era el primer
any que el CoNCA concedia els Premis Nacionals, l’audiència, no
va respondre més enllà del 4% d’espectadors, percentatge, d’altra
banda, habitual en una emissió d’aquestes característiques a les set

L’estudi de disseny Emiliana, format per Anna Mir i Emili Padrós, va
rebre l’encàrrec de fer el guardó després d’haver guanyat el concurs.
Parteixen de la C de Cultura, Creativitat, Concepte, CoNCA, en estat
d’abstracció. Dos cercles oberts, un de fusta de bedoll a l’exterior fa
de bressol d’un altre fet de Corian de color blanc. La peça es presentava en un embolcall que seguia les lleis de la papiroflèxia. Així
mateix, el disseny gràfic del programa de mà i dels diplomes s’havia
alliberat de la cotilla normativa de la mà de Pablo Martín-Grafica.
Tot i respectar escrupolosament les lleis que segueixen les publicacions institucionals, el programa de mà es convertia en un llibre de
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tapes dures i els premiats des del 1995 s’endreçaven per ordre alfabètic. Aquesta proposta original rebia el premi Laus de plata de comunicació institucional 2010 que atorga el fad.

més m’agrada del món. García Lorca deia que escrivia perquè l’estimessin i jo faig el mateix, tinc aquesta obsessió i, per tant, dic moltes
gràcies en nom de tots i personalment. Moltes gràcies».

Els membres del Plenari del CoNCA, al qual s’havia incorporat el
pianista, compositor i pedagog Manel Camp i el president de la
Generalitat José Montilla, acompanyats del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, van ser els encarregats de lliurar els guardons als premiats. El 2010 van ser setze, ja
que el Premi Nacional de Periodisme va passar a formar part dels
premis que atorga la Secretaria de Mitjans de Comunicació.

José Montilla, president de la Generalitat, va cloure l’acte i va lloar
la riquesa de la cultura catalana, el que distingeixen any rere any els
Premis Nacionals de Cultura. Per acabar, Ignasi Terraza va interpretar la versió tradicional de l’himne Els Segadors acompanyat pel
quartet Gospel Light i tots els assistents, dempeus, el van corejar.
Tal com es faria també el 2011, l’acte va ser retransmès en directe pel
canal d’informatius 3/24 i aquella mateixa nit tv3 va oferir un programa dedicat als premiats, compost per setze peces audiovisuals on
cada un d’ells parla de la seva obra i la seva trajectòria. Les peces es
van repetint al llarg de l’any per ajustar la programació del Canal 33.

Els ventalls es van imposar al Saló Sant Jordi. Feia molta calor
aquella tarda del 3 de juliol, l’escollida per lliurar els premis fent un
avançament de calendari, un canvi de la tardor a l’estiu.
El president Guardans va transmetre el veredicte del jurat per presentar el darrer premiat: «Per haver demostrat que el camí fins al cim del
disseny el recorren millor els objectes que acompanyen sense molestar que aquells que arriben a enlluernar, que el bon disseny desenvolupa la indústria, però mai no oblida l’artesania; que el bon disseny
té a veure amb les bones idees i no amb la temporalitat de les modes;
que tres generacions podem compartir, almenys, un mateix llum, el
tmm, i amb ell, una mateixa idea del que és el confort; per preocupar-se, precisament, d’alguna cosa invisible, però perceptible com el
confort en una era dominada per la imatge».

Una altra modificació del calendari de lliurament dels premis amb la
intenció que la data no s’allunyés massa de l’any anterior, va propiciar que l’any següent l’acte se celebrés el 2 d’abril del 2011 a les sis
de la tarda al Palau de la Generalitat. El canvi de Govern era recent i
Artur Mas com a president de la Generalitat i Ferran Mascarell com
a conseller de Cultura van presidir l’acte acompanyats del president
del CoNCA, Francesc Guardans.
Una altra vegada el Saló Sant Jordi obria les portes per acollir el lliurament dels premis. El president del CoNCA, Francesc Guardans, va
transmetre l’agraïment del país als creadors que l’any anterior havien
destacat en la seva feina i trajectòria: «A Pere Arquillué, per estar en
escena sol amb Beckett; a l’Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya, perquè no paren de moure’s per la dansa; a David
Balsells, perquè conserva els records en imatges; a Joan Busquets, per
dibuixar els carrers per on passem; a Judith Colell i a Jordi Cadena,
per dir amb imatges allò que costa dir amb paraules; a Cavall Fort,
perquè tots hem crescut amb vosaltres; a Jordi Font i Ferrer, per

El president Montilla va pujar a l’escenari per entregar el Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística al dissenyador Miguel
Milá Sagnier. I ell va ser la veu dels setze premiats: «Jo sé dissenyar
un llum, però em costa parlar en públic. No puc interpretar la forma
de donar les gràcies de totes aquestes persones i, per tant, les donaré amb amabilitat, mirant de representar-los. Sempre he pensat que
rebre un premi és rebre una mostra d’afecte i que m’estimin és el que
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enviar un satèl·lit a l’espai; a Joan Fontcuberta, per enganyar-nos
tan artísticament; a Alfons López, Pepe Gálvez i Joan Mundet, per
recuperar la memòria de Miguel Núñez; a la llibreria Quera, perquè
després de gairebé un segle ha fet el cim; al trio de Los Excéntricos,
perquè duen trenta anys treballant i encara es riuen d’ells; a Mariscal,
per tocar totes les tecles dibuixant; a Mariona Omedes, per traduir en
llenguatge audiovisual les intencions dels altres; a Marta Pessarrodona, per estar sempre al peu del canó de les paraules; a Miguel Poveda,
per cantar sempre tan apassionadament, i a Oriol Bohigas, per tota la
vida dedicada a la Res pública».

«No ens enganyem, rebre un premi és gaudir
momentàniament d’un estat de pau
amb un mateix i amb tothom, ple d’energia,
però és un estat fugisser.
El camí de la creació és un camí solitari
on ningú mai no regala res...»
Joan Mundet
Premi Nacional de Cultura de Còmic, 2011

memòria històrica amb una obra plena d’intel·ligència i emoció, en la
qual els textos vibrants i les acurades il·lustracions van acompanyats
d’unes historietes amb una força narrativa i gràfica excepcional.
L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APdC, es va
crear el 1987 com a Associació de Ballarins i Coreògrafs Professionals
de Catalunya i actualment actua sota el lema «Ens movem junts».
Oriol Bohigas, en la seva qualitat de Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística, després de rebre el guardó de mans del
president Artur Mas, va adreçar-se als nombrosos assistents afirmant
que si volem un redreçament coherent i cohesionat, cal atendre la
cultura com un dels pilars indispensables en l’estructura real de la
nació —gairebé hauríem de dir que la nació és essencialment la mateixa cultura— entesa en la seva complexitat històrica i antropològica
i, sobretot, en l’estructura ordenada de l’ensenyament, les formes de
vida, la ideologia, l’economia, els mites.
Bohigas va reclamar amb lucidesa que les retallades de pressupost
que imposaven les circumstàncies no afectessin la cultura, perquè,
sense ella, no hi ha ni hi hauria política ni país. Bohigas encoratjava
la resta de premiats no tan sols a continuar les tasques pròpies, sinó a
prendre posició i intervenir també en la lluita pel recolzament oficial
de la cultura i dels seus instruments d’actuació.

Lídia Heredia, que ja havia presentat els premis a Manresa, va tornar
a conduir l’acte amb la seva simpatia i eficàcia habitual. L’acompanyaven a l’escenari la traductora en llenguatge de signes, Beatriz
Dorado i els músics Olvido Lanza, violí i veu i Dimitri Psonis, santur,
guitarra i bouzouki, que feien interludis musicals a més d’acompanyar l’homenatge als difunts culturals amb una cançó tradicional
catalana i fer una interpretació memorable d’Els Segadors.
Jordi Font i Ferré, científic investigador de l’Institut de Ciències del
Mar del csic rep el premi, segons el veredicte del jurat, per exercir el
colideratge des de Catalunya (Institut de Ciències del Mar, csic), i amb
estreta col·laboració amb la upc, de la missió smos (Soil Moisture and
Ocean Salinity) de l’Agència Espacial Europea que consisteix en l’estudi del cicle global de l’aigua al planeta Terra. S’ha llançat un satèl·lit
que, utilitzant radiometria en microones, mesura per primera vegada
des de l’espai la humitat del sòl i la salinitat dels oceans».
La llibreria Quera del carrer de Petritxol de Barcelona, especialitzada
en guies i llibres de muntanya, viatges i cultura excursionista, va ser
fundada el 1916. El jurat volia subratllar la tasca realitzada de divulgació del folklore i de la monografia local que responia a un compromís amb la cultura popular des de fa noranta-cinc anys.
David Balsells, historiador, crític i comissari d’exposicions, rep el
premi per la seva tasca a favor del patrimoni fotogràfic que ha des
envolupat al llarg de tota la seva vida professional i particularment
aquests darrers anys com a conservador en cap de Fotografia del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, mnac.
Alfons López, Pepe Gálvez i Joan Mundet rebien el Premi Nacional de Còmic per la biografia dedicada al lluitador Miguel Núñez.
Segons el jurat, un llibre punyent que recupera una part de la nostra
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La recepció dels
Premis Nacionals de Cultura

La satisfacció, l’alegria, l’emoció, la
sorpresa de ser distingit, reconegut o
afalagat per un premi d’ampli abast i
ressò nacional genera en els premiats una
singular reacció de desconcert i gratitud
alhora. Aquestes reaccions de caràcter
emotiu es veuen complementades per
opinions més reflexives entorn del paper
social de la cultura, de la responsabilitat
dels seus agents, i del coratge per seguir
fent camí en l’esperança de treballar des
de la cultura per una societat millor.
És així com s’han recollit les opinions
i els testimonis d’alguns premiats del
tercer període, del 1995 fins al 2011,
en saber que havien rebut un Premi
Nacional de Cultura, una radiografia de
l’orgull i la humilitat alhora amb què es
reben els premis, la felicitat que causa
en les famílies i els amics dels premiats
i la resposta d’agraïment que alguns
van incloure en l’acte de lliurament dels
premis.
La recepció dels premiats confirma que
aquesta distinció no és un premi més,
sinó que gaudeix d’una centralitat en
el panorama cultural de Catalunya i
gaudeix de gran respecte i credibilitat en
tots els àmbits de la cultura. La feina feta
i la dedicació a la cultura és, finalment,
honorada i transformada en valor
simbòlic.
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El Premi Nacional de Cultura té per a mi un punt de satisfacció
misteriosa. La causa és la paraula «cultura». Els diccionaris posen
en el concepte cultura tota mena de coneixences humanes: literàries,
històriques, científiques. Tot el que és fruit de l’estudi, dels viatges, de
l’experiència. Gosaria dir que és cultura tot allò que definim amb la
paraula «cultura». I penso que en el meu cas es va entendre que cultura volia dir novel·les, llibres de viatges, obra periodística, la cançó,
textos autobiogràfics. És a dir, diverses aportacions a la vida del meu
país. Sense que hi hagués una «obra guanyadora» almenys des del
meu punt de vista.
Però potser és aquesta falta de concreció el que em satisfà. Perquè crec
que una novel·la no és forçosament cultura i en canvi pot ser-ho una
cançó o una reflexió sobre vins. Per tot això, perquè Premi de Cultura
és un vestit tan ambigu, puc portar-lo amb senzilla comoditat.
Josep Maria Espinàs
Premi Nacional de Periodisme escrit, 1995

Per El perquè de tot plegat em van donar un munt de premis arreu
del món: la meva vida es disparà i anava com una moto, però un de
particularment emotiu va ser rebre el Premi Nacional de Cinema de
la Generalitat. Era el 1995, el primer any que els havien remodelat i
em vaig trobar a l’escenari del Palau de la Música al bell mig de les
més distingides patums del país: Antoni Tàpies, Joan Perucho, Joan
Coromines, Josep Maria Espinàs, Joan Guinjoan (amb qui més tard
vaig coincidir també rebent la Medalla de Oro de las Bellas Artes
del Govern espanyol)... Finalment, aquell dia del Palau, el president
Pujol volgué saber coses de cinema, vàrem parlar una estona llarga
però, que jo recordi, mai no es presentà a cap estrena meva. Potser
hi anava d’amagat, o veia les meves pel·lícules a la tele, però mai no
comparegué a una estrena. Val més tard que mai, vaig pensar, però les
relacions del poder amb la cultura sempre les he trobat ben curioses.
Ventura Pons
Premi Nacional de Cinema, 1995

L’alegria de veure que la dansa s’anava normalitzant. La tranquil·litat
de saber que alguna cosa devíem estar fent bé.
Cesc Gelabert. Gelabert-Azzopardi companyia de dansa
Premi Nacional de Dansa, 1997

Hi havia dos periodistes que conduïen l’acte, crec recordar que eren
Gemma Nierga i Antoni Bassas, i tant s’estaven a l’escenari com
parlaven des d’una finestra del prosceni. La sala era plena d’invitats, familiars i amics dels premiats. A les finestres que s’obrien
sobre la càvea i el prosceni apareixien figures, o millor, «estàtues»
vivents, com al·legories del teatre clàssic, i sobre l’escenari, una
gran pantalla reproduïa les fotografies dels guardonats en el moment del lliurament del premi corresponent. [...] El Teatre Nacional
de Catalunya va ser testimoni mut d’aquell acte i dels rostres somrients dels seus ocupants: era la primera vesprada en la seva història
que es mostrava al públic, i que el públic recorria els seus espais,
amb admiració o sorpresa.
Han passat ja tretze anys des d’aquell dia del mes de setembre en
què vaig rebre la trucada inesperada de l’aleshores conseller de
Cultura, Joan M. Pujals, per comunicar-me que havia estat guardo184 1995-2011

nada amb el Premi Nacional de Patrimoni Cultural juntament amb
els arquitectes Francisco Javier Asarta i Robert Brufau, pel nostre
treball de restauració de l’edifici de la Casa Milà, «la Pedrera», i per
l’ús que s’havia donat als espais restaurats.
Raquel Lacuesta, Francisco Javier Asarta i Robert Brufau
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 1997

Vaig rebre el Premi Nacional de Teatre 1997 amb especial emoció i
gratitud pel fet que se’m concedia arran de l’estrena de la meua obra
Maror, però també perquè se’m concedia sobretot pel conjunt de la
meua trajectòria com a dramaturg, pels molts anys dedicats amb major o menor fortuna, així ho vaig entendre, a escriure teatre en català
al País Valencià, i per contribuir, d’alguna manera a la seua revitalització després d’una època que havia estat especialment difícil per
a tots. Aquest premi és un dels que, entre els que he anat rebent tot al
llarg de la meua trajectòria, més estime i considere que marca un punt
important d’inflexió en la meua trajectòria com a autor dramàtic.
Rodolf Sirera
Premi Nacional de Teatre, 1997

El cert és que la relació entre els premis i jo, en principi, no és gaire bona. Més enllà de l’afalac o de l’estímul que puguin significar, i
per bé que me n’han donat alguns, no estic gens segur que m’agradi
rebre’n. D’una banda, ja em sento prou retribuït per la feina amb les
compensacions professionals i, d’altra banda, la dialèctica amb el poder sempre és delicada. A mi, com a mínim, em fa una certa angúnia.
Tanmateix, és veritat que la gent pública formem part del patrimoni
simbòlic del país. I, per tant, ho vulguem o no, som un element de
cohesió en tant que contribuïm a conformar el seu univers referencial.
Així doncs, fent-nos visibles contribuïm a enfortir la nostra personalitat col·lectiva com a grup. I, ja que parlem de grups, jo no sóc ben
bé jo sol, sóc també el grup de gent que forma (i ha format) part dels
meus equips de treball i del model de gestió de feina que representem.
És evident que tot això també pesa a l’hora de decidir a què dir que
sí i a què dir que no en la representació pública. És el que em passava
pel cap quan –acompanyat de la meva fidel ignorància crassa– rebia
el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat.
Joaquim M. Puyal
Premi Nacional al Foment de l’Ús de la Llengua Catalana, 1997

Joan Brossa deia: «Les coses importants s’aprenen però no s’ensenyen».
A la Facultat de Ciències em van ensenyar ciència però hi vaig aprendre a pensar amb mètode.
Cristòfor Taltabull em va ensenyar a compondre música preformada i
mai ho vaig fer servir.
De Joan Miró vaig aprendre l’art de la metamorfosi i a expressar-me
amb llibertat.
Amb aquest equipatge he viatjat tota la vida.
El Premi Nacional de Música és el reconeixement de molts anys de feina ben feta, cosa que és reconfortant i s’agraeix, però no és una meta.
Josep M. Mestres Quadreny
Premi Nacional de Música, 2000
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L’any 2000 Caprabo rebia un dels prestigiosos Premis Nacionals de
Cultura concedits per la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
en la modalitat de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana. L’empresa
havia estat guardonada «pel progressiu augment i consolidació de
l’ús de la llengua catalana en totes les comunicacions orals i escrites,
i, en especial, pel considerable increment de l’etiquetatge en català
dels productes propis, marca Caprabo. La concessió del premi era
un reconeixement a la tasca que Caprabo havia fet des de feia anys
a favor de la promoció de la llengua catalana en el si de l’empresa,
portant a terme accions específiques de foment del seu ús entre els
treballadors, consolidant-la com a llengua habitual de treball i en els
seus elements de difusió.
Caprabo, S.A.
Premi Nacional de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana, 2000

Aquell dia, per celebrar-ho, una colla d’amics vàrem dinar al Senyor
Parellada del carrer Argenteria. Si no recordo malament van venir
el Puyal, la Maruja Torres, el Raimon i l’Annalisa, el Jesús López, el
Joan Gelabert, la María Ángeles Alcázar, la Guillermina Motta i la
Mariona Anglès, és clar. Després vàrem marxar cap al TNC a recollir
el premi. L’equip d’El matí de Catalunya Ràdio estava al «galliner» i
va muntar una ovació tremenda. Feia pocs dies dels atemptats de l’11
de Setembre als Estats Units i el president Pujol va advertir al discurs
que el món no estava per a gaires frivolitats.
Antoni Bassas
Premi Nacional de Periodisme, 2001

Rebre el Premi Nacional de Cultura fou un dels millors regals de la
vida, per això el vaig voler dedicar a la memòria de Montserrat Roig,
una gran escriptora i amiga que morí el 1991.

educatiu apassionant i necessari, centrat en la professionalització dels
ballarins, una de les etapes més delicades en la vida de tot ballarí.
Catherine Allard
Premi Nacional de Dansa, 2001

La sensació que un té en rebre un premi com aquest, és la de saber
que un artista està viu i que, en certa manera, forma part del seu
propi present. Encara que sigui en una petita aportació, com seria en
el meu cas, el premi té la mateixa validesa emocional. És evident que
molts el podrien guanyar, però el fet de ser un mateix el qui ha estat
guardonat, et recorda que sempre és un bon motiu per seguir en el
camí de l’honestedat i de la recerca.
Joan Albert Amargós
Premi Nacional de Música, 2002

Quan l’any 2002 ens van donar a la Montse Armengou i a mi el
Premi Nacional de Cultura pel nostre documental Els nens perduts
del franquisme vam tenir una alegria immensa perquè també significava un reconeixement per a totes les persones que havien perdut la
guerra i que no se’ls havia donat la veu ni en dictadura ni en democràcia. Vam rebre el premi entenent que la més gran virtut del nostre documental havia estat precisament aquesta: donar veu als que
normalment no la tenen, una màxima que hauríem de tenir tots els
periodistes.
Amb el pas del temps, ens hem adonat que el documental va ser decisiu
per començar a qüestionar la nostra història recent i començar a fer
justícia a través del que s’ha anomenat «Recuperació de la Memòria
Històrica», terme gens popularitzat abans de l’emissió del nostre treball.
Montserrat Armengou i Ricard Belis
Premi Nacional de Periodisme, 2002

Carme Riera
Premi Nacional de Literatura, 2001

Quan vaig rebre el Premi Nacional de Cultura per «El Mar»
(adaptació al cinema de la novel·la d’en Blai Bonet), la meva mare,
satisfeta com qualsevol mare, va venir de Mallorca per compartir
el moment. I el que més em ve al cap, és ella parlant amb el, aleshores, president Jordi Pujol. No recordo que en Jordi Pujol parlés
molt amb mi, però a la meva mare li va dedicar una bona estona. Li
va dir que li agradava molt la pel·lícula i que el seu fill era un gran
artista. Ella, plena d’orgull, encara no se n’ha oblidat, i això que
no recorda massa coses. A la foto gran hi havia tots els premiats a
l’auditori. La foto petita, mai feta, per mi va estar en un racó. Entre
aquelles dues persones.
Agustí Villaronga
Premi Nacional de Cinema, 2001

No hagués pensat mai que un dia la Generalitat de Catalunya em
podia atorgar un dels seus Premis Nacionals de Cultura, per això la
notícia va ser rebuda amb molta sorpresa i molta emoció, encara més
perquè era un reconeixement a la feina que havia fet jo, però també per
la gent del meu equip en l’organització de l’Any Internacional Gaudí
2002, en el que havíem treballat intensament amb l’objectiu que aquest
arquitecte i dissenyador fos entès com un representant de la modernitat i no com algú kitsch i fora de context històric. La resposta va ser
impressionant, la dels turistes, sí, però també i bàsicament la de la gent
del nostre país: públic profà, estudiants universitaris, escoles, mitjans
de comunicació i també el gremi dels arquitectes i dissenyadors. Vam
treballar molt, efectivament, però també he de reconèixer que tal com
em va dir el president Pujol, durant l’acte de concessió del premis, nosaltres ho havíem fet molt bé, però el producte era bo.
Daniel Giralt-Miracle
Premi Nacional de Disseny, 2003

Sense cap mena de dubte, el Premi Nacional de Catalunya, va ajudar
a reforçar les bases i donar un salt qualitatiu en els objectius d’ITDansa Jove Companyia de l’Institut del Teatre: El pont entre formació i professió.
Va ajudar a sentir-me part de la cultura d’un país on portava feia
nou anys que vivia, un país que em permet desenvolupar un treball

Rebre el Premi Nacional de Cultura significa rebre el reconeixement
de la màxima institució del país a una feina, en el meu cas, col·lectiva
i quotidiana, de servei públic com és el periodisme. És el millor guardó que pot rebre un professional que se sap deutor del privilegi de
poder fer arribar informació i coneixement a través d’un informatiu
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com ho va ser La nit al dia. Aquell premi va significar prendre cons
ciència també del sacrifici personal que les persones que m’envoltaven
havien fet perquè jo pogués dedicar-me intensament a aquell programa, que tants dies i tantes nits em va ocupar. I recordo que va ser el
que em va sortir del cor en aquell moment, dedicar-lo a ells. Aquest
sentiment el vaig compartir amb l’emoció de veure que aquell guardó
el rebien persones de referència de tots els àmbits de la cultura.
Els premis han de servir per reflexionar, per esperonar, per continuar
el camí. I espero que al final de la vida, quan fem balanç, aquest reconeixement hagi ajudat a mantenir el pols ferm i guanyar la partida
per aconseguir una societat millor. Estic convençuda que el periodisme és una de les funcions socials que hi pot ajudar, i serà sempre que
l’exercim amb un alt sentit del compromís i la responsabilitat amb
els altres. Encara ara, quan em miro el premi a la lleixa, sento una
gran nostàlgia del que vivia aleshores, envoltada dels professionals
que el van fer possible i que em van acompanyar en una nit màgica
al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Allà vam celebrar el Premi
Nacional, en una visita privilegiada pel nostre passat artístic, que ens
va servir per adonar-nos que som una peça més del llarg camí que ha
fet, fa i farà el nostre país.

del febrer del 2005, i va tenir una gran repercussió mediàtica que es
va traduir en un bon resultat de vendes i promoció.

Mònica Terribas
Premi Nacional de Periodisme, 2003

Foment de les Arts Decoratives (FAD)
Premi Nacional de Disseny, 2004

El Premi Nacional de Cultura 2003 atorgat al Museu Episcopal de
Vic va reconèixer una tasca concreta de relectura, actualització i projecció creativa del propi passat i de la pròpia identitat, però també va
posar en relleu la importància del MEV en el marc de les institucions
culturals del nostre país. El testimoni material del premi, avui, dóna
la benvinguda al visitant des d’un lloc d’honor al costat de la portalada romànica de Malla i dels relleus de la catedral de Vic, ben a prop
del cloquer que va fer edificar el bisbe Oliba. Per a tots nosaltres,
aquest trofeu és la visualització de la feina ben feta dels qui ens han
precedit, tant el 2002 com el 1891, i ens encoratja a projectar amb
il·lusió la nostra responsabilitat cap al futur.

Va ser una sorpresa total. Estàvem molt satisfets de l’exposició Les
presons de Franco. Les crítiques havien estat molt bones, l’assistència a l’exposició, alta, i teníem consciència que havia provocat un
cert impacte social. El contingut, el plantejament i el mateix disseny
havien aconseguit promoure un debat i havien col·laborat a posar
sobre la taula la problemàtica de la repressió franquista. Però ni
remotament ens havia passat pel cap que la nostra proposta pogués
ser contemplada en termes de premi. En conseqüència, l’alegria i la
satisfacció foren encara més grans. Molt grans. Per a nosaltres i per a
tots els que hi havien participat i l’havien fet possible: des de la Júlia
Schultz-Dornburg, que dissenyà un espai magnífic, fins a Josep Boya i
Margarida Sala del Museu d’Història de Catalunya. I perquè, en definitiva, ens permetia amplificar l’homenatge als milers i milers de persones que havien defensat la República, que van mantenir una activa
lluita contra el franquisme i que, per això, van patir la repressió de la
dictadura. L’exposició reivindicava la seva memòria i el premi venia
a oficialitzar el seu reconeixement. La cerimònia de lliurament ens
va permetre expressar-ho així, ben clarament, de forma sentida i ho
vam proclamar ben alt, reivindicant la memòria de tots el que havien
vist la seva trajectòria truncada per l’acció del règim i que van possibilitar, amb la seva acció antifranquista, no només el manteniment i
l’actualització de la tradició democràtica sinó plantejar una veritable
alternativa a la dictadura, fent possible el canvi democràtic.

Josep M. Riba Farrés, director del Museu Episcopal de Vic
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2003

Lluís Gendrau i Julià, director editorial i fundador de la revista Enderrock, Premi Nacional de Cultura de Projecció Social
de la Llengua Catalana, 2004

Van caldre cent anys de tasca constant en la promoció del disseny i
l’arquitectura per rebre el Premi Nacional de Cultura. Per aquesta
raó el valorem tant. El seu lliurament va ser la culminació d’un Any
del Disseny 2003 que va aconseguir activar tot el sector i fer entendre
la importància del disseny per millorar la vida de les persones.
El guardó el van recollir tres socis: l’històric pioner del disseny industrial, Rafael Marquina, el llavors president de l’entitat, Juli Capella, i una
de les darreres associades, la jove grafista Adriana Muñoz. Tots tres representaven les diferents generacions que es van donant el relleu des del
1903 fins avui en la defensa d’un millor disseny al servei de la societat.
El Premi Nacional de Cultura representa per a nosaltres un impuls
prou gran en la nostra tasca com per continuar treballant un segle
més. Esperem tornar-lo a rebre l’any 2103!

El reconeixement a la revista Enderrock, poc després de celebrar el
desè aniversari de la seva fundació (abril 1993), va ser un estímul per
a tot l’equip de periodistes del nostre grup editorial. Es va convertir
en una càrrega d’energia i d’optimisme per projectar tant el paper de
la revista com a referència mediàtica en català dirigida als joves i aficionats a la música com per desenvolupar una publicació de referència en l’àmbit musical dels Països Catalans.
El premi va tenir una destacada repercussió en la imatge i la projecció d’Enderrock a tots nivells. La revista va aconseguir més publicitat i vam entrar en una etapa més professional amb major índex de
vendes i subscripcions.
De fet, vam invertir una bona part de la dotació econòmica –3.000
euros– a la primera gran producció musical impulsada pel Grup Editorial Enderrock: la recuperació, masterització, edició i promoció del
primer disc en directe del cantautor galàctic Sisa. Es tractava d’una
gravació històrica realitzada a la sala Zeleste de Barcelona, just després de gravar Qualsevol nit pot sortir el sol. El disc Sisa al Zeleste,
1975 (EDR Discos, 2005) es va distribuir amb la revista Enderrock

Ricard Vinyes i Manel Risques
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2004
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Va ser una completa sorpresa, i una alegria veure que des de l’administració per fi es valorava dins l’àrea de patrimoni cultural treballs
de caràcter audiovisual i contemporani com ara el nostre. Aquest
premi va representar un gran incentiu al nostre treball, ens va confirmar el seu valor social i alhora va ser una ajuda per compensar
l’esforç que tot l’equip ha realitzat de manera voluntària al llarg dels

anys. També òbviament ha estat un element clau a l’hora d’avalar
els Arxius OVNI davant diferents instàncies i institucions, premsa...
cosa que ha facilitat en els darrers anys la difusió i el desenvolupament del projecte.
OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat), associació formada
per Joan Leandre, Rosa Llop i Toni Serra
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2004
(ex-aequo amb Manel Risques i Ricard Vinyes)

Prenem d’Ausiàs March la imatge del Llir entre cards per, lluny de
tot victimisme inútil, fer-vos partícips del que suposa per al nostre
moviment rebre el premi que ens atorgueu, en l’actual situació politicoadministrativa valenciana. Malgrat tot, cal ser optimista. El reconeixement que ens feu avui, cal que siga, també, el del compromís
per entendre millor el fet valencià i les actuacions coherents pensades,
elaborades i parides des de les terres del sud, però amb vocació de
convertir-se en eines que ens fan, en conjunt, singulars i universals.
Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua,
Premi Nacional de Projecció Social de la Llengua Catalana, 2006

Haver estat premiats en la primera edició que nomenava específicament l’arquitectura representa un gran honor. Recordem l’emoció
de trepitjar el Teatre Nacional de Catalunya i de rebre de mans de
Pasqual Maragall La bombeta de les idees. Un vespre inoblidable,
un record que ens acompanyarà sempre i una distinció que perdurarà en la memòria dels Premis. Es pot demanar res més? En la vida
cada instant és únic i diferent, però n’hi ha alguns que són fites en el
propi esdevenir: aquest n’és un! No cal dir que «els colors» de la llar
d’infants que ens hi va acompanyar són colors que van il·luminar-nos
la vetllada i van ajudar-nos a establir uns lligams invisibles però
ferms, amb el conjunt de premiats d’aquella tarda i amb els que, des
d’aleshores, s’han succeït. Moltes gràcies a tots els que van fer i fan
possible aquesta distinció, i als qui van considerar que n’érem mereixedors! Moltes felicitats pels quinze més els seixanta-tres anys de
vida! I que en siguin molts més!
Aranda, Pigem i Vilalta RCR Arquitectes
Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic, 2005

El Premi Nacional de Música va ser rebut, l’any 2006, amb gran
entusiasme a l’Orfeó Català. Aquest importantíssim guardó venia a
ser un reconeixement públic de la profunda renovació artística i les
brillants actuacions dutes a terme els darrers anys, així com de la
compromesa aposta pedagògica mostrada en la creació, l’any 1999,
de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, institució única a Catalunya
dedicada a l’educació musical a través del cant, la qual estava començant a donar uns resultats remarcables malgrat la seva joventut.
Curiosament, el dia del lliurament dels premis, l’Orfeó tenia concertat un concert a l’Ametlla del Vallès i això va impossibilitar que els
orfeonistes i jo mateix poguéssim assistir a l’acte oficial que va tenir
lloc a l’Auditori de Girona. Això va propiciar que es fes una connexió «en directe» des de Girona cap a l’Ametlla a la mitja part del
nostre concert, moment en el qual vaig rebre físicament el guardó davant del públic que ens acompanyava. La que era aleshores la nostra
vicepresidenta, Mariona Carulla, va ser l’encarregada de dirigir les
paraules d’agraïment al públic congregat a Girona.

El fet de rebre el Premi Nacional de Cultura l’any 2005, va suposar
un estímul per mantenir en peu els ànims de la nostra cooperativa
Drac Màgic, que pel seu caràcter de dinamitzadora i difusora de
cultura audiovisual, havia tingut poques oportunitats de viure un
reconeixement institucional i de país del nivell d’aquest Premi. La
primera reacció va ser de sorpresa, però de seguida va derivar en alegria compartida per part de tot l’equip que afrontava durant aquests
anys el repte d’acomodació als canvis en el món de les noves tecnologies de la comunicació i la informació. Va ser una experiència viscuda
amb emoció i retrospectivament podem dir que més transcendent del
que podíem imaginar que fos en aquells moments.

Josep Vila i Casañas, Orfeó Català
Premi Nacional de Música, 2006

Àngels Seix. Drac Màgic
Premi Nacional d’Audiovisual, 2005

Que el premi hagués de sorprendre’m és fàcil d’explicar, començant
pel fet que era de nova creació i que ni tan sols no tenia notícia de la
seva existència. És lògic, d’altra banda, que no l’esperés, si es té en
compte que sempre he treballat contracorrent, sense cercar reconeixements de cap mena. Tot va ser satisfactori en l’acte de lliurament
en una ciutat que estimo molt especialment, com és Reus, però he de
confessar que el que em va emocionar més fou que hi hagués un gran
nombre d’amics que van voler acompanyar-me en aquella nit.

És molt important la concessió del Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2006, perquè suposà un primer i molt important reconeixement
de la més alta instància del govern del país a la tasca del Museu del
Cinema, considerant-la un valor cultural d’interès nacional. Precisament aquest va ser el significat que el Premi va tenir per al Museu:
una reafirmació que la proposta del Museu té, o ha de tenir, una
transcendència cultural d’abast nacional.
Finalment, dir que va ser tot un honor recollir aquest guardó de mans
del president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Un reconeixement
que, no cal dir-ho, va donar més energia i entusiasme a tots els que
treballem en el Museu del Cinema.

«...amb aquest premi fem una crida a tothom que ha fet possible que
el Trapezi agafés bona volada i us encoratgem a continuar desafiant
l’equilibri, la gravetat i el sentit comú per les maromes de la poesia».
Jordi Aspa i Bet Miralta
Premi Nacional de Circ, 2007

Josep Fontana
Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística, 2007

Jordi Pons i Busquet, director del Museu del Cinema de Girona
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2006

De sobte se’n va anar la llum. L’Àlex, el tècnic de so va comentar:
sembla una apagada general. A l’altre costat del vidre, a la sala
insonoritzada, teníem en Jaume Sisa jugant amb petits instruments
musicals i donant petons a l’aire davant un micròfon: —mua, mua,
mua... El llum que tenia sobre la taula també s’havia apagat: —Ma-
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nuel, no veig res! Treballàvem en la banda sonora de cinc contes
sobre petons: núvols de petons, el primer petó, petons furtius, petons
d’amor, petons savis... —Manuel, no trobo l’harmònica! —Sí, Jaume,
no et preocupis, ja vinc! I just abans de sortir per la porta metàl·lica
del control d’àudio va sonar el mòbil: la Conselleria de Cultura. La
cobertura no era bona: a l’aparell el senyor Tresserras. Si em movia
perdia el senyal. Vaig haver de quedar-me al mig de la porta amb
un peu dins i un altre fora de la sala i amb una postura una mica
ridícula. Mentrestant, des de la foscor seguia sentint el meu nom:
—Manuel! Vaig donar les gràcies emocionat, vaig saludar el senyor
Tresserras i vaig penjar el telèfon. Alguns companys del plató sortien
pels passadissos: —se n’ha anat la llum en ple directe, no hi llum a
tot Barcelona. Entre nerviós i entusiasmat, a les fosques, li vaig dir a
en Sisa: —Jaume, m’acaben de telefonar per dir-me que em donen el
Premi Nacional de Cultura per Una mà de contes! —Ah! que bé Manuel! em va contestar en Jaume apurat: —Però algú hauria de preocupar-se de pagar el rebut de la llum! No veig res, ajuda’m a trobar
l’harmònica—. Aquell dia vaig dinar tot sol. Abans d’explicar-ho als
altres volia recordar-me’n de tot: de la fe i l’afecte dels companys; de
tots els artistes que havien passat pel programa, del que ens havíem
divertit treballant junts i de tot el que ens havien ensenyat, moltes
vegades fent servir no gaire més que un paper i uns quants colors; de
les meves germanes i dels quaderns de dibuix que em regalaven quan
era un nen; del llapis que sempre porto a la butxaca com si fos una
vareta màgica. —Mua, Mua, Mua… En Jaume i l’Àlex van fer un
treball excel·lent aquell dia. I va tornar la llum.

Ara fa deu anys que vaig començar aquest projecte, que intenta
cercar a través del disseny una posició radicalment contemporània i
que m’ha portat a una zona completament anticonvencional i que tot
i ser molt difícil, he fet projectes, per exemple, amb objectes comestibles, o de buscar fer un disseny d’autor de gran consum. És per això
que el premi és per a mi molt important ja que m’ajuda a mantenir la
mateixa posició o, fins i tot, intentar fer-la més especial, o específica.
Cal agrair-lo, doncs, en primer lloc, a les meves idees, a l’Spamt, al
nucli dur dels meus amics i als membres del meu club de fans, i a tots
els seguidors incondicionals de la meva feina. Gràcies.

Manuel Barrios
Premi Nacional d’Audiovisual, 2007

Miguel Gallardo
Premi Nacional de Còmic, 2008

Després, en veure que era veritat i quan la gent de la professió em va
començar a felicitar (vaig rebre moltes felicitacions i mostres d’estimació), vaig començar a reaccionar amb l’alegria i el «subidón» natural
que aquestes notícies generen. Sempre és fabulós que et reconeguin la
feina feta i la dedicació, a vegades difícil, al món de l’espectacle.

Era de viatge quan em va trucar el conseller, el mòbil, un número
llarg… per què jo? Una mica de vergonya, una mica de rubor. Un
gestor cultural premi de dansa.... Agosarat el jurat. Un premi personal, però també un premi per a un projecte, un equipament, el Mercat de les Flors, un equip de gent, una història de gent lluitadora que
reivindica un espai per a la dansa. Una llarga celebració, molts dinars
d’agraïment, l’entrada per pagar un cotxe. I una cerimònia en un
espai emotiu, el teatre de Manresa fruit de la lluita de molta gent per
poder-lo reconstruir. Visca la dansa!

Marta Almirall
Premi Nacional de Dansa, 2007

Sempre he pensat que si és cert —com digué el poeta- que la veritable
pàtria és la infància, com en efecte crec, però alhora volem correspondre d’alguna manera a la terra i a la societat de la que sorgim, que ens
nodreix i on vivim, la millor contribució i servei que un artista —o
qualsevol persona, independentment de la seva posició i responsabilitats— pot fer al seu país és intentar fer la seva feina el millor possible,
sense escatimar cap esforç, i mantenint viu en tot moment l’entusiasme
-el fervor, diria Zagajewski—, que en temps de valors recessius i pensament tou caldria reivindicar més que mai. Aquesta és, en efecte per
a mi, l’única i necessària forma de patriotisme que puc concebre. Més
enllà, i evitant debats estèrils i narcisistes que ens fan retrocedir i no pas
avançar, cal obrir les finestres de bat a bat, projectar-nos al món des
de la nostra singularitat, i defugir amb determinació qualsevol mena
d’aïllament o autocomplaença que tant de mal ens han fet, ens fan.
Benet Casablancas Domingo
Premi Nacional de Música, 2007

Martí Guixé
Premi Nacional de Disseny, 2007

A mí me dieron el Nacional por una novela gráfica sobre las vacaciones con mi hija María de catorce años que tiene Trastorno del Espectro Autista. La entrega de premios fue muy emocionante ya que vino
May, su madre, desde Canarias, donde vive con María. Al intentar
explicarle a María por teléfono que nos habían dado un premio, ella
misma me dio la respuesta: ¿es como un caramelo?...no se me habría ocurrido el símil pero me pareció muy acertado. El galardón, en
forma de plato con un dibujo dorado, iba además con un montón de
confetti que fue el auténtico premio para María ya que le encanta.
Creo que es una buena lección para el ego de todas las personas que
por una razón u otra recibimos premios, tener a alguien como María
al lado que te ponga las cosas en su justo lugar.

Cesc Casadesús Calvó
Premi Nacional de Dansa, 2008

En el moment de rebre el premi, la Plataforma per la Llengua feia quinze
anys que s’havia creat. Per nosaltres va ser una molt bona notícia i tot
un honor, a la vegada que era un reconeixement als més de quinze anys
de feina constant i rigorosa dels quals estem molt contents i satisfets.
Com a entitat sempre hem prioritzat la feina i l’assoliment d’objectius
concrets per sobre de la projecció de la Plataforma per la Llengua com a
tal. Això ha fet que a vegades no es conegui massa la feina que fem ni les
iniciatives que duem a terme. El reconeixement que vam obtenir amb el
Premi Nacional de Cultura ens va ajudar a ser valorats públicament amb
el prestigi que acompanya els guardonats amb els Premis Nacionals i a
tenir un reconeixement que consolidava la feina realitzada i ens animava
a continuar treballant amb il·lusió i energia, cosa que continuem fent.
Daniel Mundet, Plataforma per la Llengua
Premi Nacional a la Projecció Social de la Llengua Catalana, 2008
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Des de l’associació era sempre hem cregut que els petits canvis són
poderosos i que, més que cap altra cosa, la feina es fa en el dia a dia,
des del territori, i això ens dóna moltes satisfaccions a totes les persones que col·laborem i treballem a L’Era, però pocs reconeixements
públics. El premi Nacional de Cultura va ser un reconeixement als
nostres deu anys d’història, a tots els projectes que hem començat i
que la majoria han pres el seu propi camí per fer de Catalunya un
país més respectuós amb la seva terra. Però entenem que també va
ser un reconeixement per a tota la gent que aposta per les produc
cions agràries ecològiques i per les entitats que, com nosaltres, treballen en pro de l’agroecologia.
Xènia Torras Martí. L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Premi Nacional de Cultura Popular, 2008

Arribat a aquest punt del camí vital i professional, confesso que fa
un cert goig el reconeixement públic d’una trajectòria. També em va
agradar de compartir-lo amb dos vells amics: Joan de Sagarra i Josep
Martí Gómez. Em va entristir que no pogués ser-hi, també, l’estimat
Josep M. Huertas, que, sens dubte, s’ho mereixia.
Lluís Permanyer
Premi Nacional de Periodisme, 2008
(ex aequo amb Joan de Sagarra i Josep Martí Gómez)

Quan reps un premi d’aquestes característiques, et sents molt emocionada, és una emoció que comença quan t’informen que el rebràs i
no acaba mai de desaparèixer. És un premi que fa molta il·lusió perquè el comparteixes amb molta gent del món de la cultura, totes de
diferents disciplines, però totes igualment importants. I és per això,
que com a professional del món del disseny, rebre un premi cultural
sempre és un orgull especial.
Anteriorment al premi Nacional de Cultura ja havia rebut altres
reconeixements, però sempre estaven associats al vessant empresarial
del disseny, en canvi, aquest, tractava la part cultural i jo era només
la cinquena guardonada amb la modalitat del disseny.
Finalment, recordo aquella nit amb una felicitat especial, ja que em
trobava rodejada d’amics i familiars, i, sobretot, perquè vaig tenir
l’oportunitat d’estar a l’escenari amb destacats pintors, arquitectes
i poetes, i altres creatius i va ser un orgull compartir protagonisme
amb tots ells.
Nani Marquina
Premi Nacional de Disseny, 2008

Què és més important, l’ampolla de vidre o el vi que conté?
Pensant i discorrent, crec que els dos, ja que sense l’un no es podria
assaborir l’altre.
Antoni Vila Casas, Fundació Vila Casas
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2009

Agraesc al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts aquesta distinció, tan sorprenent. Sorprenent perquè jo mai no he construït, i
difícilment puc ser donat en exemple d’arquitecte.
Tret que el Consell hagi pensat en aquelles paraules d’un vell professor de gimnàstica, andalús, Juan de Mairena, per a qui «entre hacer
las cosas bien y hacerlas mal hay un término medio, no exento de
virtud, que consiste en no hacerlas».
Jo no he fet la plaça Lesseps de Barcelona.
Jo no he fet l’hotel de la Barceloneta.
Jo no he fet la plaça d’Europa de l’Hospitalet.
Jo no faré cap hotel a prop del Palau de la Música…
Entenc que és aquest el petit mèrit que el Consell vol distingir. Un
mèrit que compartesc amb tants i tants d’altres arquitectes que s’estimen més no fer, abans de fer segons què per a segons qui.
En nom de tots ells, gràcies.
Josep Quetglas
Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic, 2009

Rebre aquest guardó és un reconeixement a la feina feta fins al
moment, però sobretot és un compromís amb la que faràs a partir
d’aquest moment.
Enric Jardí
Premi Nacional de Disseny, 2009

Un premi, un afalac, si s’ajusta a l’expectativa, no em fastija la humilitat de qui el rep. A mi, el premi, amb sinceritat, va fer-me content,
sobretot perquè vaig coincidir amb dues persones a les quals admiro,
Eudald Carbonell i Octavi Serret. Tots som posseïdors, i considero
que no és mala cosa, d’uns grams de vanitat, i no és contradictori
amb la humilitat, si un sap administrar-ho, puix que si la primera
t’ajuda a sobreviure, l’altre t’ajuda a situar-te en el lloc precís.
Bienve Moya
Premi Nacional de Cultura Popular, 2009

La dignitat de l’acte és el que més em va impressionar dels PNC,
penso que va ser un esdeveniment on es premiava les diverses modalitats i que una comprenia el Patrimoni Cultural.
La meva fundació es dedica a promocionar els artistes que té Catalunya, organitzant als meus espais exposicions de les obres dels artistes
que penso que valen la pena per exhibir la seva obra. Podríem dir
que els espais són el continent i l’art el contingut.
Certament, els espais suposen una tasca ingent i esmerada per recuperar-los i adaptar-los, per tal de poder exposar el contingut.
En una paraula, si els museus són el continent (representen la tradició),
les obres artístiques són el contingut (representen la cultura).
Sovint dic que la tradició i la cultura són les senyes d’identitat del país.

Dimarts, 13 de juliol del 2009. Sone el telèfon. És Francesc Guardans i Cambó (president del Consell Nacional de la Cultura i les
Arts, CoNCA). Em diu: «Octavi, has guanyat el Premi Nacional de
Cultura de la Generalitat». En aquell moment la meua vida fa un
tomb. A casa meua no ens ho crèiem ningú, fins i tot quan al dia
següent em vaig veure a tots els mitjans de premsa visual i escrita. En Francesc ja em va dir que això passaria, però fins i tot així,
descobrir-me a mi mateix com a Premi Nacional de Cultura va ser
sorprenent i indescriptible.
Als tretze anys vaig decidir obrir una llibreria i la meua passió pels
llibres es faria realitat dos anys després. Quan Francesc em pica per
telèfon, et passen pel cap els més de vint-i-cinc anys de professió, de
lluita per la nostra llengua, el català, el treball i la il·lusió per dignifi-
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car-la i donar-la a conèixer al nostre territori, un territori limítrof, lo
Matarranya, comarca catalanoparlant que administrativament pertany a la província de Terol i que històricament ha estat i està unida
a les Terres de l’Ebre, als seus rius, a la seua idiosincràsia, a la seua
cultura, unida a Catalunya, també geogràficament.
Octavi Serret
Premi Nacional de Projecció Social de la Llengua Catalana, 2009

Estava absolutament content i animat a causa dels molts premis que
he rebut al llarg de la meva vida professional. Molts premis com ara
poder exercir de dissenyador que és el que jo volia, altres premis com
una llarga llista de projectes destinats a col·laborar, a millorar la nostra ciutat i el nostre país, és a dir, projectes que d’alguna manera han
estat part del paisatge quotidià i molts amics en l’àmbit cultural que
han confiat en el meu saber fer com a dissenyador.
El premi m’ha convençut que estic d’enhorabona, ja que si tinc passat
i present m’anima a lluitar per aconseguir, juntament amb el meu
equip de Clase, un futur.
Claret Serrahima de Riba
Premi Nacional de Disseny, 2010

Primer de tot haig de remarcar l’amabilitat rebuda en tot moment.
Ho considero molt important i més al dia d’avui. En l’acte de lliuraments vaig ser molt feliç i vull també destacar la naturalitat en què es
va realitzar. És evident que aquest premi porta repercussió ja que els
membres del jurat eren veritables professionals. Per tant, és un premi
seriós i just a la vegada. El camp de la música clàssica, com també el
de la música culta, és realment difícil i una deferència d’aquest tipus
ajuda a continuar amb força, confiança i il·lusió. Mercès per tot.
Jordi Cervelló
Premi Nacional de Música, 2010

El Premi Nacional de Cultura de Patrimoni Cultural, es va donar a
un llibre, La ciutat del Born. Aquesta obra, però, és la part més visible d’una obra col·lectiva.
Per portar a terme la recerca corresponent ha calgut, durant tres
dècades, treballar en arxius que compleixen molt bé la seva missió
gràcies a la labor, quasi anònima, de desenes d’arxivers.
Una vegada descobert el jaciment del Born, allà hi ha treballat una
gran quantitat d’arqueòlegs i, després, pacientment, restauradors i
altres tècnics han preservat i analitzat els milers d’objectes trobats.
Finalment, la recerca central sobre la Barcelona de cap a 1700 ha
estat acompanyada de la feina de més de quaranta historiadors que
contribueixen a la publicació dels volums de la col·lecció La ciutat del
Born. Barcelona 1700.
Altres moltes persones han fet i fan les seves aportacions, ben poc
visibles, en el conjunt del Projecte del Born. I és el caràcter de treball
col·lectiu allò que constitueix la part més gratificant de la feina que
ha portat a La ciutat del Born.
Albert García Espuche La Ciutat del Born
Premi Nacional de Patrimoni Cultural, 2010

196 1995-2011

La concessió del Premi Nacional de Cinema del 2010 al meu documental A través del Carmel, no va significar només una satisfacció personal sinó que la vaig entendre també com un reconeixement a un apropament particular a la realitat dels nostres barris
populars. A través del Carmel, intentava una certa superació del
realisme documental obrint-se, d’una banda, a la creació estètica i, de l’altra, a dispositius de participació en les diferents fases
d’aquesta creació; gràcies a la col·laboració amb les ONG del
barri, agrupades en la coordinadora Carmel Amunt. El premi va
suposar una invitació a seguir treballant en l’exploració de noves
formes de socialitat, obertes als estímuls del temps actual i, alhora, més justes.
Claudio Zulian
Premi Nacional de Cinema, 2010

Em va fer molta il·lusió rebre aquest premi. Perquè, com a tantes
persones que han lluitat pel reconeixement de la seva professió, en
el meu cas el disseny, la repercussió social dels Premis Nacionals de
Cultura de la Generalitat em sembla valuosíssima.
Miguel Milá
Premi Nacional de Trajectòria Professional i Artística, 2010

Rebre el Premi Nacional de Cultura és sempre molt emocionant pel
que representa de reconeixement al teu treball. En el cas del Premi
per la pel·lícula Elisa K significa no només un reconeixement personal sinó també un reconeixement a un tipus de cinema que sempre es
desenvolupa als marges, que lluita contra els sistemes formals imposats per la indústria i que té com a fi la vàlua intel·lectual de l’espectador. La nostra és una pel·lícula de preguntes que l’espectador ha
de respondre, no una pel·lícula que respon a totes les preguntes, com
creiem que ha de ser el cinema com a fet cultural, el cinema que dóna
sentit a un país.
Jordi Cadena i Judith Colell
Premi Nacional de Cultura de Cinema, 2011

Aquest premi és una alenada d’aire fresc i una gran alegria per a nosaltres que som una companyia amb un caràcter independent i aventurer. Moltes vegades ens trobem viatjant solitaris pel món, gràcies
per fer-nos sentir reconeguts i part d’un país i la seva cultura. Una
sorpresa deliciosa!
Marceline, Sylvestre i Zaza. Los Excéntricos,
Premi Nacional de Cultura de Circ, 2011

Després d’una sorpresa inicial, perquè no estem acostumats que el
treball científic, més pacient i meticulós que genial, aparegui en el
context del que socialment se sol expressar sota el nom de Cultura.
Una de les primeres coses que em va venir al cap en saber la concessió del premi va ser com una sensació d’incomoditat o fins i tot
angúnia. M’havien donat un premi personal per un mèrit que era
realment col·lectiu. A diferència de la major part de la creació artística, i ja no diguem literària, els èxits de la recerca científica no són
el resultat d’un treball individual sinó d’equips que poden arribar a
ser molt grans. I especialment en aquest cas, en el camp de l’aplica197 1995-2011

ció de noves tecnologies a la recerca ambiental, hi ha una munió de
científics, enginyers, tècnics i industrials sense els quals no hauríem
arribat mai enlloc.
Jordi Font i Ferré,
Premi Nacional de Cultura de Pensament i Cultura Científica, 2011

Quan vaig saber que m’havien donat el premi, vaig tenir la sensació
que el compartia amb les tres generacions de la família que m’havien
precedit en la feina de divulgar la nostra cultura. Era un reconeixement per aquesta feina al llarg dels noranta-cinc anys d’història de
la llibreria. Després, tan bon punt va aparèixer la notícia als mitjans
de comunicació, em va satisfer molt el fet que clients, amics, veïns,
coneguts i desconeguts, que coneixien la nostra petita botiga del
carrer Petritxol, entressin per felicitar-nos i compartir amb nosaltres
la seva alegria.
Raimon Quera i Garcia, Llibreria Quera,
Premi Nacional de Cultura de Cultura Popular, 2011

Quan em van anunciar el premi, la primera reacció va ser una mescla d’incredulitat i emoció, Després un cop assimilada la notícia em
vaig sentir molt feliç i agraït. Feliç perquè era la culminació a títol
personal de la tasca de molts anys en defensa i difusió del patrimoni
fotogràfic català. I agraït pel reconeixement que representava la feina
que fem els conservadors als museus, feina de llarg recorregut i poca
visibilitat. Estic segur que aquest premi serà important per al futur
del patrimoni fotogràfic català en un moment en què estem obrint un
ampli debat sobre aquest tema.

El camí de la creació és un camí solitari on ningú mai no regala res, els
temps que vénen són tant o més complicats que els passats, la professió
artística sempre està en crisi així que continuarem sols i endavant malgrat tot i tots, això sí, amb tota l’energia de què disposem ara.
Joan Mundet
Premi Nacional de Cultura de Còmic, 2011

Estem molt orgullosos d’haver rebut el Premi Nacional de Cultura en
la categoria de Dansa 2011. Aquest reconeixement ens dóna un gran
impuls per seguir treballant en la dignificació del sector de la dansa.
Significa un reconeixement a més de 420 professionals de la dansa
(que formen part de l’APdC), i a una junta i un equip que treballa dia
a dia per cohesionar el sector i fer d’altaveu de les seves necessitats,
que actua i fa pressió política, que facilita el desenvolupament professional i la millora de les condicions laborals, que difon i comunica
la seva actualitat i necessitats, etc. En definitiva, aquest guardó és un
impuls per aconseguir que la Dansa estigui al lloc que es mereix.
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APdC
Premi Nacional de Cultura de Dansa, 2011

David Balsells i Solé
Premi Nacional de Cultura de Patrimoni Cultural, 2011

Rebre un premi d’aquestes característiques de mans de les institucions que representen el teu país és sempre un honor. També té una
funció terapèutica de cara a l’ego de la majoria d’autors, en general
gran però feble. Dit això, en el cas que ens ocupa s’ha premiat la
biografia, feta en còmic, d’un lluitador antifranquista, d’una persona
honrada i digna que va exposar la seva vida per la legalitat republicana, per la democràcia i perquè el món fos una mica millor: Miguel
Núñez. És agradable pensar que aquest llibre i aquest premi puguin
ser útils perquè aquesta part de la memòria històrica continuï amb
nosaltres.
Alfons López
Premi Nacional de Cultura de Còmic, 2011

Un fa la seva feina vocacional el millor que sap, amb dedicació i honestedat; un cop acabada la feina, aquesta fa el seu camí amb més o
menys sort depèn de molts factors, no tan sols de la qualitat del llibre.
Si durant aquest camí recull algun premi, en aquest cas el Premi
Nacional de Cultura de Còmic de Catalunya, millor, sempre és un
ajut per al llibre; una segona edició, algunes vendes més i presenta
cions per donar a conèixer l’obra i un plus d’energies per confirmar
la vocació artística del premiat i per assolir nous reptes.
No ens enganyem, rebre un premi és gaudir momentàniament d’un
estat de pau amb un mateix i amb tothom, ple d’energia, però és un
estat fugisser.
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Premis, premiats
i jurats

1996
—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
ex aequo a Antoni Miralda i a Antoni
Muntadas.
—Premi Nacional de Cinema
a Marta Esteban.

1995
—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Antoni Tàpies.
—Premi Nacional de Cinema
a Ventura Pons.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

—Premi Nacional de Cultura
Popular a l’Associació Cultural
TRAM.
—Premi Nacional de Dansa
a Ramon Oller.
—Premi Nacional de Literatura
a Josep Palau i Fabre.
—Premi Nacional de Música
a Montserrat Torrent.

1997
—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Jaume Plensa.
—Premi Nacional de Cinema
a Antoni Llorens.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a Josep Massot.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a Josep Perarnau.

—Premi Nacional de Dansa a
la Companyia de Dansa GelabertAzzopardi.

—Premi Nacional de Periodisme
al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

—Premi Nacional de Literatura
a Pere Gimferrer.

—Premi Nacional de Música
a Joan Guinjoan.

—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana a l’Institut
d’Estudis Catalans.

—Premi Nacional de Música
a Xavier Montsalvatge.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a Arcadi Pla.

—Premi Nacional de Teatre
a Mario Gas.

—Premi Nacional de Periodisme
a Josep M. Espinàs.

Jurat
Va ser constituït per Vicenç Altaió,
Eduard Carbonell, Federico Correa,
Josep Maria Flotats, Josep Maria Forn,
Joan Guinjoan, Ferran Mascarell,
Miquel Molins, Modest Reixach,
Xavier Rubert de Ventós, Carles Sentís,
Joan Triadú, Francesc Vallverdú i
Marjolijn Van der Meer.

—Premi Nacional de Dansa
a José de Udaeta.
—Premi Nacional de Literatura
a Joan Perucho.

—Premi Nacional al Foment
de l’Ús de la Llengua Catalana
a Joan Coromines.
—Premi Nacional de Teatre
a La Cubana.
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—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a Francisco Javier Asarta,
a Robert Brufau i a Raquel Lacuesta.
—Premi Nacional de Periodisme
a Albert Jané.

1998
—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Leopold Pomés.
—Premi Nacional de Cinema
a Bigas Luna.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a la Comissió Organitzadora de «Solc
Música i Tradició al Lluçanès».
—Premi Nacional de Dansa a Maria
Rovira - Trànsit Cia. de Dansa.

—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana a Edicions
Primera Plana, S.A., El Periódico.

—Premi Nacional de Literatura
a Miquel Martí i Pol.

—Premi Nacional de Teatre
a Joan Brossa.

—Premi Nacional de Música
a Anna Ricci.

Jurat
Va ser constituït per Francesc Bonastre,
Josep M. Casasús, Josep Maria Castellet,
Manuel Castellet, Federico Correa, Enric
Gallén, Josep Gifreu, Daniel GiraltMiracle, Anna Maleras, Ferran Mascarell,
Modest Reixach, Xavier Rubert de
Ventós, Sebastià Serrano i Joan Triadú.

—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana a Joaquim
Maria Puyal.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a Joan Rodon.

Premi Nacional de Teatre
a Rodolf Sirera.

—Premi Nacional de Periodisme
a Carles Sentís.
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Premis, premiats i jurats

2001

1999

2002

—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Toni Catany.

—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Eulàlia Valldosera.

—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Miquel Barceló.

—Premi Nacional de Cinema
a Agustí Villaronga.

—Premi Nacional de Cinema
a Marc Recha.

—Premi Nacional de Cinema
concedit ex aequo a Roser Capdevila
i a José Luis Guerín.

—Premi Nacional de Cultura Popular
a la Federació Sardanista de Catalunya.

—Premi Nacional de Cultura Popular
a l’Agrupament d’Esbarts Dansaires.

—Premi Nacional de Dansa
a Catherine Allard.

—Premi Nacional de Dansa
a la Companyia Mal Pelo, ntegrada
per Maria Muñoz i Pep Ramis.

—Premi Nacional de Cultura Popular
al Museu del Joguet de Catalunya.
—Premi Nacional de Dansa
a Àngels Margarit.
—Premi Nacional de Literatura
a Jordi-Pere Cerdà.
—Premi Nacional de Música
a Joaquim Homs.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a Lluís Clotet i a Ignacio Paricio.
—Premi Nacional de Periodisme
a Eliseu Climent.
—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana
a l’empresa SEAT.
—Premi Nacional de Teatre
a Ricard Salvat.
Jurat
Va ser constituït per Francesc Bonastre,
Josep M. Casasús, Josep Maria Castellet,
Manuel Castellet, Federico Correa, Enric
Gallén, Josep Gifreu, Daniel GiraltMiracle, Anna Maleras, Ferran Mascarell,
Modest Reixach, Xavier Rubert de
Ventós, Sebastià Serrano i Joan Triadú.

2000

—Premi Nacional de Literatura
a Carme Riera.
—Premi Nacional de Música
a Josep Soler.

—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Xavier Valls.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a Enric Miralles (a títol pòstum)
i Benedetta Tagliabue.

—Premi Nacional de Cinema
a Joaquim Jordà.

—Premi Nacional de Periodisme
a Antoni Bassas.

—Premi Nacional de Cultura Popular
a l’Agrupació de Colles de Geganters
de Catalunya.

—Premi Nacional de Literatura
a Baltasar Porcel.
—Premi Nacional de Música
a Joan Albert Amargós.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).
—Premi Nacional de Periodisme
a Montse Armengou i a Ricard Belis.

—Premi Nacional de Dansa
a Lanònima Imperial Companyia
de Dansa.

—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana
a Caprabo S.A.

—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana
a les emissores de ràdio Rac 1
i Ona Catalana.

—Premi Nacional al Foment
de l’Ús de la Llengua Catalana
al diari Avui.

—Premi Nacional de Literatura
a Quim Monzó.

—Premi Nacional de Teatre
a Sergi Belbel.

—Premi Nacional de Teatre
a Carles Santos.

—Premi Nacional de Teatre
a Feliu Formosa.

—Premi Nacional de Música
a Josep M. Mestres Quadreny.

Jurat
Va ser constituït per Jordi Vilajoana,
conseller de Cultura, i Francesc
Bonastre, Josep M. Casasús, Josep M.
Castellet, Manuel Castellet, Federico
Correa, Enric Gallén, Josep Gifreu,
Daniel Giralt-Miracle, Anna Maleras,
Ferran Mascarell, Modest Reixach,
Xavier Rubert de Ventós, Joan Manuel
Tresserras i Joan Triadú.

Jurat
Va ser constituït per Jordi Vilajoana,
conseller de Cultura, i Pere Baltà,
Francesc Bonastre, Josep M. Casasús,
Josep M. Castellet, Manuel Castellet,
Federico Correa, Enric Gallén, Josep
Gifreu, Daniel Giralt-Miracle, Anna
Maleras, Ferran Mascarell, Xavier
Rubert de Ventós, Joan Manuel
Tresserras i Joan Triadú.

Jurat
Va ser constituït per Jordi Vilajoana,
conseller de Cultura, i Pere Baltà,
Francesc Bonastre, Josep Maria Casasús,
Josep Maria Castellet, Manuel Castellet,
Federico Correa, Enric Gallén, Josep
Gifreu, Daniel Giralt-Miracle, Anna
Maleras, Ferran Mascarell, Xavier
Rubert de Ventós, Joan Manuel
Tresserras i Joan Triadú.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a l’equip d’arquitectes Ignasi
de Solà-Morales, Xavier Fabré i Lluís
Dilmé.
—Premi Nacional de Periodisme
a Francesc Escribano i Joan Úbeda.
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Premis, premiats i jurats

2006
—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Josep-Antoni Llinàs.

2004
2003
—Premi Nacional d’Arts Plàstiques
a Albert Ràfols-Casamada.
—Premi Nacional de Cinema
a Carles Bosch i a Josep Maria
Domènech.
—Premi Nacional de Cultura Popular
al Festival Internacional de Música
de Cantonigròs.
—Premi Nacional de Dansa
a Andrés Corchero.
—Premi Nacional de Disseny
a Daniel Giralt-Miracle.
—Premi Nacional de Literatura
a Màrius Sampere.
—Premi Nacional de Música
a Montserrat Caballé.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
al Museu Episcopal de Vic.
—Premi Nacional de Periodisme
a Mònica Terribas.
—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana
al 9 Esportiu.
—Premi Nacional de Teatre
a Anna Lizaran.
Jurat
Va ser constituït per Jordi Vilajoana,
conseller de Cultura, i Pere Baltà,
Francesc Bonastre, Juli Capella, Josep
M. Casasús, Josep M. Castellet,
Federico Correa, Enric Gallén, Josep
Gifreu, Josep Laporte, Anna Maleras,
Rosa Maria Malet, Ferran Mascarell,
Xavier Rubert de Ventós, Joan Manuel
Tresserras i Joan Triadú.
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—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Antoni Abad.
—Premi Nacional d’Audiovisual
a Lala Gomà.

—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Joan Colom.
—Premi Nacional de Cinema
a Isabel Coixet.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a Artur Blasco.
—Premi Nacional de Dansa
a Sol Picó.
—Premi Nacional de Disseny
al FAD (Foment de les Arts Decoratives).
—Premi Nacional de Literatura
a Emili Teixidor.
—Premi Nacional de Música
a Alícia de Larrocha.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a Manel Risques i a Ricard Vinyes.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural ex aequo, per preservar la
memòria col·lectiva
a OVNI (Observatori de Vídeo No
Identificat) Toni Serra, Joan Leandre i
Rosa Llop.
—Premi Nacional de Periodisme
a Vilaweb al portal i als seus creadors,
Vicent Partal i Assumpció Maresma.
—Premi Nacional al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana
a Enderrock.
—Premi Nacional de Teatre
a Josep M. Pou.
Jurat
Va ser constituït per Caterina Mieras,
consellera de Cultura, i Jordi Balló,
Xavier Barral, Manuel Borja-Villel,
Antoni Cots, Gabriel Ferrater, Joan
Fradera, Anton Granero, Isidor Marí,
Ferran Mascarell, Anna M. Moix,
Marcos Ordóñez, Ferran Rella, Moisés
Rodríguez i Sergio Vila-Sanjuán.

—Premi Nacional de Cinema
a Marta Balletbò-Coll.

2005

—Premi Nacional de Circ
al Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de
Nou Barris.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a Joan Soler i Amigó.

—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a RCR Aranda, Pigem i Vilalta
arquitectes.

—Premi Nacional de Dansa
a La Caldera, Centre de Creació de
Dansa i Arts Escèniques Contemporànies.

—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Perejaume.

—Premi Nacional de Disseny
a Pati Núñez.

—Premi Nacional d’Audiovisual
al col·lectiu Drac Màgic.

—Premi Nacional de Literatura a Biel
Mesquida.

—Premi Nacional de Cinema
a Jordi Balló.

—Premi Nacional de Música
a l’Orfeó Català.

—Premi Nacional de Circ
al Circ Cric.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
al Museu del Cinema de Girona.

—Premi Nacional de Cultura Popular
al «moviment popular per la pau».

—Premi Nacional de Pensament
i Cultura Científica
a Anna Veiga.

—Premi Nacional de Dansa
a Marta Carrasco.
—Premi Nacional de Disseny
a l’Editorial actar.

—Premi Nacional de Periodisme
a Milagros Pérez Oliva.

—Premi Nacional de Literatura
a Antoni Sala.
—Premi Nacional de Música
a Toti Soler.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a L’Avenç, revista d’història dels Països
Catalans.
—Premi Nacional de Pensament i
Cultura Científica
a Jorge Wagensberg.
—Premi Nacional de Periodisme
a Emilio Manzano.

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a Softcatalà.

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a l’Escola Valenciana – Federació
d’Associacions per la Llengua.

—Premi Nacional de Teatre
a la Sala Beckett.

—Premi Nacional de Teatre
a Lluís Homar.

Jurat
Va ser constituït per Caterina Mieras,
consellera de Cultura, i Montserrat
Duch, Anton Granero, Andrés Hispano,
Jordi Jané, Assumpció Maresma, Dolors
Oller, Maricarmen Palma, Glòria Picazo,
Carme Pinós, Jordi Porta, Lluís Reales,
Gemma Revuelta i Salvador Sunyer.

Jurat
Va ser constituït per Ferran Mascarell,
conseller de Cultura, i Montserrat Duch,
Beth Galí, Anton Granero, Andrés
Hispano, Jordi Jané, Assumpció Maresma,
Dolors Oller, Maricarmen Palma, Glòria
Picazo, Jordi Porta, Lluís Reales, Gemma
Revuelta i Salvador Sunyer.

205 1995-2011

Premis, premiats i jurats

2008
—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Carme Pinós.
—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Carlos Pazos.

2009

—Premi Nacional d’Audiovisual a
Infos en Idiomes de Barcelona Televisió.
—Premi Nacional de Música
a Benet Casablancas.

2007
—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Dani Freixes.
—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Frederic Amat.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana.
—Premi Nacional de Pensament i
Cultura Científica
a Ricard Torrents.
—Premi Nacional de Periodisme
a Martí Domínguez.

—Premi Nacional d’Audiovisual
a Manuel Barrios.

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a l’Associació de Juristes en Defensa
de la Llengua Pròpia.

—Premi Nacional de Cinema
a Cesc Gay.

—Premi Nacional de Teatre
a Lluïsa Cunillé.

—Premi Nacional de Circ
a Bet Miralta i a Jordi Aspa.

—Premi Nacional a la Trajectòria
Professional i Artística
a Josep Fontana.

—Premi Nacional de Cultura Popular
a la Coordinadora de Colles Castelleres.
—Premi Nacional de Dansa
a Marta Almirall.
—Premi Nacional de Disseny
a Martí Guixé.
—Premi Nacional de Literatura
a Francesc Serés.

Jurat
Va ser constituït per Joan Manuel
Tresserras, conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, i Montserrat
Duch, Beth Galí, Anton Granero,
Andrés Hispano, Jordi Jané, Assumpció
Maresma, Dolors Oller, Maricarmen
Palma, Glòria Picazo, Jordi Porta, Lluís
Reales, Gemma Revuelta i Salvador
Sunyer.
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—Premi Nacional de Cinema
a José González Morandi i a Paco
Toledo.

—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Josep Quetglas.

—Premi Nacional de Circ
a Paulina Andreu, «Paulina Schumann».

—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Francesc Torres.

—Premi Nacional de Còmic
a María Gallardo i a Miguel Gallardo.

—Premi Nacional d’Audiovisual
a l’ANIMAC (Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de Catalunya).

—Premi Nacional de Cultura Popular
a l’ERA – Espai de Recursos
Agroecològics de Manresa.

—Premi Nacional de Cinema
a Pere Portabella.

—Premi Nacional de Dansa
a Francesc Casadesús.
—Premi Nacional de Disseny
a Nani Marquina.

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a la Plataforma per la Llengua.

—Premi Nacional de Literatura
a Joan Margarit.

—Premi Nacional de Teatre
a Salvador Sunyer.

—Premi Nacional de Música
a Antònia Font.

—Premis Nacionals a la Trajectòria
Professional i Artística concedits ex
aequo a Montserrat Abelló i a Moisès
Broggi.

—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
al Patronat d’Estudis Osonencs.
—Premi Nacional de Pensament i
Cultura Científica
a Mara Dierssen.
—Premi Nacional de Periodisme
va ser concedit ex aequo a Josep Martí
Gómez, a Lluís Permanyer i a Joan de
Sagarra.

Jurat
Va ser constituït per Joan Manuel
Tresserras, conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, i Montserrat
Duch, Xavier Duran, Anton Granero,
Andrés Hispano, Jordi Jané, Assumpció
Maresma, Maricarmen Palma, Glòria
Picazo, Jordi Porta, Lluís Reales, Anna
Soler-Pont, Margarida Troguet i Jaume
Vidal.
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—Premi Nacional de Circ
a l’APCC (Associació de Professionals
del Circ de Catalunya).
—Premi Nacional de Còmic
a Guillem Cifré.
—Premi Nacional de Cultura Popular
a Bienve Moya.
—Premi Nacional de Dansa
a Núria Font.
—Premi Nacional de Disseny
a Enric Jardí.
—Premi Nacional de Literatura
a Jaume Pòrtulas.
—Premi Nacional de Música
a Jordi Savall.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a la Fundació Vila Casas.

Premis, premiats i jurats

2010

2011

—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Esteve Bonell.
—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Eugènia Balcells.

—Premi Nacional d’Arquitectura
i Espai Públic
a Joan Busquets.

—Premi Nacional d’Audiovisual
a Pere Secorún.

—Premi Nacional d’Arts Visuals
a Joan Fontcuberta.

—Premi Nacional de Cinema
a Claudio Zulian.

—Premi Nacional d’Audiovisual
a Mariona Omedes.

—Premi Nacional de Circ
a Baró d’Evel Cirk Cie.

—Premi Nacional de Cinema
a Judith Colell i a Jordi Cadena.

—Premi Nacional de Pensament
i Cultura científica
a Eudald Carbonell.

—Premi Nacional de Còmic
a Antonio Altarriba i a Kim.

—Premi Nacional de Circ
a Los Excéntricos.

—Premi Nacional de Periodisme
a Rosa Maria Calaf.

—Premi Nacional de Cultura Popular
a Roser Ros.

—Premi Nacional de Còmic
a Alfons López, a Pepe Gálvez i a Joan
Mundet.

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a Octavi Serret.

—Premi Nacional de Dansa
a Toni Mira – Nats Nus.

—Premi Nacional de Teatre
a Francesc Orella.
—Premi Nacional a la Trajectòria
Professional i Artística
a Josep Maria Castellet.
Jurat
Va ser constituït per Montse Aguer,
Víctor-M. Amela, Sue Aran, Juliette
Beaume, Fina Birulés, Josep Bohigas,
Lluís Bonet Mojica, Josep Borràs,
Roberta Bosco, Àlex Broch, Arcadi
Calzada, Montserrat Carulla, Miguel
Gallardo, Claudia Giannetti, Àngels
Margarit, Antoni Mas, Jordi Pablo,
Marta Ramoneda, Carme Riera,
Elisenda Roca, David Santaeulària, Jorge
Wagensberg i Anatxu Zabalbeascoa.

—Premi Nacional de Disseny
a Claret Serrahima.
—Premi Nacional de Literatura
a Miquel de Palol.
—Premi Nacional de Música
a Jordi Cervelló.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
a Albert García Espuche.
—Premi Nacional de Pensament i
Cultura Científica
a Joan Ignasi Cirac.
—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a El Punt – Hermes Comunicacions.
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—Premi Nacional de Cultura Popular
a la Llibreria Quera.
—Premi Nacional de Teatre
a Mercè Arànega.
—Premi Nacional a la Trajectòria
Professional i Artística
a Miguel Milá.
Jurat
Va ser constituït per Montse Aguer,
Víctor-M. Amela, Sue Aran, Juliette
Beaume, Fina Birulés, Josep Bohigas,
Lluís Bonet Mojica, Josep Borràs,
Roberta Bosco, Àlex Broch, Arcadi
Calzada, Montserrat Carulla, Miguel
Gallardo, Claudia Giannetti, Àngels
Margarit, Antoni Mas, Jordi Pablo,
Marta Ramoneda, Carme Riera,
Elisenda Roca, David Santaeulària, Jorge
Wagensberg i Anatxu Zabalbeascoa.

—Premi Nacional de Dansa
a l’APdC (Associació de Professionals de
la Dansa de Catalunya).
—Premi Nacional de Disseny
a Javier Mariscal.
—Premi Nacional de Literatura
a Marta Pessarrodona.
—Premi Nacional de Música
a Miguel Poveda.
—Premi Nacional de Patrimoni
Cultural a David Balsells.
—Premi Nacional de Pensament i
Cultura Científica
a Jordi Font i Ferré.

209 1995-2011

—Premi Nacional a la Projecció
Social de la Llengua Catalana
a Cavall Fort.
—Premi Nacional de Teatre
a Pere Arquillué.
—Premi Nacional a la Trajectòria
Professional i Artística
a Oriol Bohigas.
Jurat
Va ser constituït per Joan Albert
Amargós, Margalida Ballester, JoanAnton Benach, Agnès Blot, Josefina
Castellví, Guillermina Coll, Federico
Correa, Francesc Fontbona, Maria
Gorgues, Òscar Guayabero, Antoni
Guiral, Toni Llotge, Josep Maria
Montaner, Àngels de la Mota, Joaquim
Noguero, Josep Piera, Rosa Regàs, Jorge
Ribalta, Vladimir de Semir, Núria Vidal
i Eulàlia Valldosera.
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Abad, Antoni, 205.
Abad, Xavi, 163, 205.
Abella i Zaragoza, Miquel, 69, 75.
Abellan, Joan, 113, 125.
Abelló, Montserrat, 207.
Abril, Albert, 139.
Abril, Victoria, 135.
ACTAR, 159, 205.
Actualitat, 143.
Acuña i Requejo, Vicenç, 118, 122.
Adell i Foguet, Àngel, 69, 75.
Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya, 202.
Agrupament d’Esbarts Dansaires, 203.
Aguer, Montse, 208.
Aguilar, Sergi, 127.
Agut, Joan, 142.
Ainaud de Lasarte, Joan, 135.
Al Vent (revista), 128, 139.
Al Vent Llibres, 136.
Alavedra, Joan, 74, 76.
Albanell, Josep, 123.
Albee, Edward, 133.
Albéniz, Isaac, 67.
Albert Amargós, Joan, 162, 187, 203, 209.
Albertí i Gallart, Xavier, 114, 138.
Alcázar, María Ángeles, 186.
Alcoverro, Tomàs, 119, 127.
Alemany, Joan, 129.
Aler, Lluís, 130.
Alfons XIII, 35.
Alguersuari, Josep Maria, 119, 127.
Alías, Celeste, 176.
Alió i Brea, Francesc, 73.
Allard, Catherine, 162, 187, 203.
Almirall, Marta, 171, 192, 206.
Almirall i Llozer, Valentí, 71, 78.
Altaió, Vicenç, 200.
Altarriba, Antonio, 177, 208.
Álvarez, Julián, 137.
Álvaro, Francesc-Marc, 143.
Amades i Gelats, Joan, 40, 107, 119, 120.
Amargós, Joan Albert, 162, 187, 203, 209.
Amat, Frederic, 206.
Amat, Josep, 79.
Amela, Víctor-M., 208.
Ameller, Carles, 142.
Amenós, Montse, 128, 132.
Amorós, Xavier, 123.
Amposta, Josep Lluís, 132.
André, Breton, 129.
Andreu, Paulina, 207.
Anglada, Rafael, 110, 138.
Anglada i Camarasa, Hermen, 72, 79.
Anglès, Mariona, 186.
ANIMAC, 207.
Annalisa, 186.
Antònia Font, 207.
Aº Wº, 71.
APCC, 207.
APdC, 181, 199, 209.
Apollinaire, 126.
Aragonés, Daniel, 132.
Aragonès, Josep M., 133.
Aragonés, Ramiro, 132.
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Aran, Sue, 208.
Aranda, Vicente, 135.
Arànega, Mercè, 143, 177, 208.
Arboix i Goula, Josep, 69, 75.
Arbonès, Jordi, 127, 133.
Arderiu de Riba, Clementina, 55, 75, 78.
Àrea de Perfeccionament Tecnològic,
138, 143.
Argenté, Joan, 114, 122.
Argüelles, Avelina, 116, 124, 130.
Ariosto, Ludovico, 125.
Arisa, Santi, 172.
Aristòfanes, 130.
Aritzeta, Margarida, 104.
Armengol, Adolf, 79.
Armengou, Montserrat, 162, 187, 203.
Arnella, Jaume, 136.
Arquillué, Pere, 179, 209.
Arranz Bravo, Eduardo, 133.
Arredondo, Enric, 141.
Artís, Andreu A., 61, 71, 79.
Artís-Gener, Avel·lí, 71, 79, 109, 137.
Asarta, Francisco Javier, 185, 201.
Asensio, Agustí, 131.
Aspa, Jordi, 170, 191, 206.
Associació Catalana de Compositors, 134.
Associació Cultural Bloc, 138.
Associació Cultural Bloc de Manresa, 138.
Associació Cultural TRAM, 138, 200.
Associació de Ballarins i Coreògrafs, 181.
Associació de Juristes en Defensa de la
Llengua Pròpia, 206.
Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya (APdC), 181, 199, 209.
Associació de Professionals del Circ de
Catalunya (APCC), 207.
Ateneu d’Igualada, 130.
Audivis Ibérica, 136.
Àvila i Castells, Raimon, 113, 133.
Avui, 203.
Aymamí, Lluís, 28.
Aymerich, Pilar, 108.
Azama, Michel, 143.
—B
Badal, Josep M., 136.
Badia, Concepció, 58.
Badia, Enric, 142.
Badia, Lola, 126.
Badia, Montserrat, 124.
Badia, Ricard, 138.
Badia i Ferrer, Josep, 69, 75.
Badia i Margarit, Antoni M., 126, 128, 129.
Baitg, Cristian, 148.
Balada, Joan, 132.
Balada, Lleonard, 140.
Balagué, Carles, 132.
Balaguer, Víctor, 9.
Balañà, Josep M., 128.
Balanyà, Jordi, 148.
Balcells, Eugènia, 177, 208.
Balcells, Jordi, 132.
Ballester, Margalida, 209.
Ballesteros i Díaz, Pedro, 141.
Balletbò-Coll, Marta, 141, 205.

Balló, Jordi, 204, 205.
Ballús, Glòria, 115, 124.
Balsells, David, 179, 180, 198, 209.
Baltà, Pere, 203, 204.
Balzola, Asun, 129.
Barbal, Maria, 128, 140.
Barberà, Josep, 52, 67, 74, 76.
Barbero, Joan, 113, 128.
Barceló i Maure, Grau, 69, 75.
Barceló, Miquel, 160, 164, 168, 202.
Barceló, Pau, 84, 86, 94, 95, 109, 126.
Bardina i Torroja, Salvador, 69, 75.
Baró d’Evel Cirk Cie., 177, 208.
Barrachina, Anna, 148.
Barral, Xavier, 204.
Barrenechea, Beatriz, 116, 143.
Barrenys, Josep Maria, 75.
Barrios, Manuel, 171, 192, 206.
Bas, Joan, 137.
Basamon, Maru, 137.
Bassas, Antoni, 184, 186, 203.
Batlle i Bentura, Martí, 69, 75.
Batlle i Jorda, Carles, 113, 117, 134, 143.
Batlle i Punyed, Antoni, 44, 69, 75.
Bauçà, Miquel, 99, 127.
Baulenas, Lluís-Anton, 133.
Bauxell, Lluís, 141.
Beaume, Juliette, 208.
Beckett, Samuel, 132.
Belbel, Sergi, 95, 111, 113, 130, 142, 202.
Belis, Ricard, 162, 187, 203.
Bellmunt, Francesc, 127.
Benach, Ernest, 170.
Benach, Joan Anton, 209.
Benavent, Pere, 75.
Benet i Jornet, Josep Maria, 135, 136, 150.
Benguerel, Xavier, 44, 60, 65, 70, 71,
77, 78, 79, 126.
Berenguer, Martí E., 151, 159.
Berkoff, Steven, 141.
Bernhard, Thomas, 132, 138.
Bernheim, Nicolàs, 138.
Berriel, Marco, 116, 133.
Bertrana, Prudenci, 35, 36, 39, 47, 65,
74, 75, 77.
Besora, Ramon, 125, 126, 130, 131.
Betriu, Francesc, 99, 133.
Bieito, Calixto, 94.
Bigas Luna, 99, 130, 160, 201.
Biosca, Joaquim, 36.
Birulés, Fina, 208.
Blake, William, 131.
Blanch, Armand, 65, 78.
Blasco, Artur, 204.
Blot, Agnès, 209.
Bofarull, Antoni de, 9.
Bofill, Jaume, 61, 74, 77, 78, 79, 129.
Bofill, Ricardo, 151, 160.
Bogart Multicines, 127, 136.
Bohigas, Josep, 208.
Bohigas, Oriol, 180, 181, 209.
Bohigas, Pere, 123.
Boix i Forns, Josep, 69, 75.
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Bonell, Esteve, 177, 208.
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Bonet, Blai, 131, 186.
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Busquets, Joan, 179, 209.
Busquets, Josep M., 138, 141.
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Campreciós, Jaume, 141.
Camps i Margarit, Francesc, 52.
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