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RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL

Passola, Bassat iMorán, Creus de Sant Jordi

El Govern va anunciar ahir les 25
personalitats i 15 entitats que re-
bran la Creu de Sant Jordi el 20
d’abril. Entre els guardonats, Iso-
na Passola, Jaume Plensa, Paco
Morán iEugeniForcano.

JaumePlensa,autord’unaobraper-
sonal i cotitzada que ha internaci-
onalitzat l’art català; el publicista i
col·leccionista d’art Lluís Bassat; la
política, poeta i reconeguda escrip-
tora de literatura infantil i juvenil
Núria Albó; lameitat deLa extraña
pareja, l’actor PacoMorán; el fotò-
grafEugeniForcano;eldissenyador
i músic Eduard Blanxart, i els pin-
tors Josep Serra i Llimona i Josep
Lloveras.

ElGoverntambéreconeixambla
CreudeSantJordiempresaris, com
arael fundadordeMRW,Francisco
Martín, un exemple de responsabi-
litat social; el farmacèutic Josep
Maria Ventura, que a través deNu-
trexpa iLaboratorisOrdesahamos-
trat el seu compromís cívic; el pre-
sident de CimentsMolins, Casimi-

ro Molins; el dissenyador Rafel
Marquina, autor del famós setrill
antidegoteig, i elproductorcinema-
togràficJosepMaixenchs, fundador
de labrillantEscolaSuperiordeCi-
nema i Audiovisuals (Escac).

D’entre els premiats destaquen
tambéestudiososdeprimernivell i
activistes culturals.Ésel casdel sa-
cerdotJusèpAmiell, impulsorde la
cultura aranesa; la religiosa i edu-
cadoraDolorsCanal; així comRosa
Maria Carrasco, que va liderar
l’educació en el lleure de les dones
i els joves; Francesc Martínez de
Foix, per diverses iniciatives d’in-
serció social, esportiva i laboral de
persones amb disminució física; el
diputat, mestre i polític Pere Car-
bonell; l’excursionista gracienc i
promotor cultural JoanCervera; la

professora universitària Dolors
Folch, experta sinòloga ipioneraen
l’estudi de l’Àsia Oriental; el cate-
dràtic d’economia i director gene-
ral honorari de la Comissió Euro-
pea Francesc Granell; el crític gas-
tronòmic nord-americà Colman
Andrews; el periodista cultural i
promotor sardanista Robert Ro-
qué, i l’empresari i president de la
FundacióMiródurant21anysEdu-
ard Castellet.

Unaquinzenad’entitatseducati-
ves, culturals i cíviques també re-
bran el reconeixement, entre les
quals les fundacions del Banc dels
Aliments, del Conservatori del Li-
ceu, la Blanquerna, de la FestaMa-
jor de Gràcia, de la Passió d’Espar-
reguera,delsAmicsde laGentGran
i la Lira Vendrellenca.e

LAURA SERRA

BARCELONA.ElGovernvaferpúbli-
caahir la llistadepersonalitats i en-
titats que rebran la Creu de Sant
Jordi el 20 d’abril al Palau de laGe-
neralitat. Les 25 persones guardo-
nadesdestaquenper ladefensade la
identitat de Catalunya i pels seus
èxits cívics o culturals. D’entre els
noms més populars hi ha gent de
cultura com la productora cinema-
togràfica Isona Passola, responsa-
ble del fenomen Pa negre; l’artista
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Entre els 25 premiats també hi ha Eduard Castellet, Jaume Plensa, Núria Albó i RafelMarquina

CARTES CREUADES

Tu creus enDéu, jo crec
en Zuckerberg

que faci estona, perquè està més
afònica que de costum. “En aquest
llibre hi trobareu dues ànimes bo-
nes”, sosté.Lesquarantacartescre-
uadesentreFrancescTorralba iVi-
cenç Villatoro són, segons Rahola,
“un autènticmonument literari”.

Pilar Rahola venia “de part de la
núvia”, en paraules deVillatoro. És
a dir, de part dels no creients (en
Déu, s’entén: és probable que cre-
guin en Leo Messi o en Mark Zuc-
kerbergoenelpacte fiscal).Depart
delnuvihidiu lasevaRamonM.No-
gués, catedràtic emèrit de biologia
i escolapi, per qui les religions hau-
riendesuperaruna“auditoriad’hu-
manitat”.Nogués faunaobjeccióals
autors de les cartes: “Souuns inter-
locutors massa correctes”, deixa
anar. Vaja, que les llegirem amb
molt de gust, jo la primera, però no
hihemdebuscar l’esperitdel tertu-
lià disposat a tirar-se els plats pel
cap. “Vaig estar a punt de suggerir-
los que no fossin tan educats –ad-
met el culpable de tot plegat, l’edi-

Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, JosepM. Carbonell
(degà de la Blanquerna) i Francesc Torralba. PERE VIRGILI

tor IgnasiMoreta–. Perònoho vaig
fer.D’esgriman’hiha, imolta. Iavui
escriure amb respecte i educació és
gairebé subversiu”.

Acceptar l’encàrrecdeFragmen-
ta Editorial i, doncs, passar-se mig
any dialogant sobre Déu amb un
agnòstic ha servit a Francesc Tor-
ralba, doctor en filosofia i en teolo-
gia,perqüestionar-sea fonsperquè
creu el que creu. “Fins i tot m’ha

permèscreureambmésconviccióel
quecrec”, confessa.Percontra, l’es-
criptor iperiodistaVicençVillatoro
esvatrobarpensantencosesqueno
s’havia plantejat mai abans. “No hi
va haver una assemblea mundial
d’agnòstics que em triessin com a
delegat. Jonoemsentoportaveude
l’agnosticisme mundial, i el Fran-
cescnosesentrepresentantdenin-
gúmés que d’ell mateix”. Per Villa-
toro, el llibre va del “gran tema del
segle XXI”: com ho hem de fer per
viure junts sent diferents. Diu que
els dos corresponsals “no estan tan
mal triats”, modèstia a part, preci-
sament perquè no encarnen opci-
ons radicalment oposades. “Si vols
ferundebat sobre la relacióCatalu-
nya-Espanya i que hi hagi molt es-
pectacle,potsconvidarundeCiuta-
dans i un de les CUP, però no serà
veritat: la immensamajoria de per-
sones estan al mig. El debat bo és
entreunconvergent iunsocialista”.
A Villatoro, abordar la religió li in-
fonia cert respecte: “Fa cinquanta
anys la gent es matava per això”.
Com afirma Torralba a la primera
carta, “lesconviccionsnoreligioses,
viscudes amb passió, són tan peri-
llosescomlesconviccionsreligioses
viscudes sense seny”. Amén.e
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D
éu potser és omnipre-
sent; Pilar Rahola, se-
gur que no. La presen-
taciódel llibreAmbDéu
o sense li coincideix

amb el compromís a can Cuní, de
maneraque intervé laprimera i se’n
va volant cap al plató. Jo sóc agnòs-
tica tirantaatea,peròa l’andanadel
metroqueemtanca laportaalsnas-
sosemdescobreixoexclamant“Déu
meu,Déumeu,perquèm’hasaban-
donat?”.Quanarriboa l’auditori de
laFacultat deComunicació (la fun-
dacióBlanquerna, per cert, haestat
guardonada amb una Creu de Sant
Jordi) la Rahola ja parla, i sembla
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