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Mor Philip Chevron, guitarrista
del grup irlandès The Pogues
Philip Ryan, més conegut com a Philip
Chevron, va ser fonamental en els anys
d’esplendor de The Pogues. Nascut aDu-
blín l’any1957,Chevronva formarprimer
el grup de punk The Radiators. Més tard
vaentrar en la formació lideradaperSha-
neMacGowan, just abansde l’enregistra-

ment del segon disc de The Pogues,Rum,
sodomy,and the lash (1985).Vaseguir fins
aWaiting forHerb (1993) i el 2001 vapar-
ticiparenlaretrobadadelgrup.Fasisanys
li va ser diagnosticat un càncer d’esòfag,
delqual semblavarecuperat finsqueesva
agreujar el passatmes demaig.CULTURA

país se senti orgullós del que repre-
senta la cultura”, deia Duarte. “El
talent ha forjat la identitat del nos-
tre país”, va afegir el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell.

L’actriu de Polseres vermelles
també es va ocupar dedescobrir els
mèrits i la trajectòria de cadascun
dels deu guardonats, que van rebre
una escultura i els 15.000 euros de
dotaciódelpremi.Totsvansercon-
vidatsa fergalade lasevasapiència.
L’oceanògrafa imicrobiòloga Jose-
finaCastellví vaser laprimera, com
pertoca a qui va ser la primera do-
naadirigirunabased’estudi a l’An-
tàrtida. “Teníemunobjectiucientí-
fic,nogeopolític.Éremquatrebojos
que volíem anar a investigar l’An-
tàrtida.Té4.000metresd’espessor
degel! Si els sabemllegir, ensexpli-
quen coses del planeta Terra”, va
afirmar.Elsegüentguardonat,elpi-
anista i concertista Agustí Fernán-
dez, va interpretar algunes notes al
piano, improvisades, i vadefensarel
“sentir profund” de lamúsica.

Qui va dirigir 17 anys el CCCB, el
filòsof JosepRamoneda, va ser sot-
mès a un test en el qual va anar tei-
xintconnexionsentre lacultura idi-
versos conceptes. En pocs minuts
va desgranar sentències com: “El
motor del coneixement és la curio-

sitat, si no, estaríem a l’edat de pe-
dra” i “Contemporaniésalgúquese
sentmoltdelseutempsialhorasent
molta incomoditat”. I peracabarva
injectar una dosi d’humilitat –o de
realisme–: “L’intel·lectual mes im-
portant delmón és Google”.

Van recollir el premi lamecenes
i dissenyadora de joies per a
Tiffany’s, Elsa Peretti; l’escultor
TorresMonsó –entranyable expli-
cant el seu somni i les seves obres–;
l’homede teatreHermannBonnín,
i els escriptors EduardoMendoza i
ImmaMonsó –per primer any, dos
escriptors;perprimerany,unautor
que escriu en castellà–. També va
serpremiat elCentredeLecturade
Reus,quevadefensareldirector te-

atralLluísPasqualcom“el lloconet
podies treure lapellmortadel fran-
quismedesobre,en l’illa trista i sòr-
dida que era Reus als 50 i 60”.

Un dels moments més emotius
va arribar quan es va entregar el
premiaJosepMaixenchs, el funda-
dor de l’ESCAC. Cinc exalumnes,
avui professionals del cinema, van
rememorar la seva entrega i il·lusió
percrear l’escoladesdezero. “Som-
ni, constància, humilitat i treball”,
els deia elmestre. “Aquí teniu el re-
lleu de generacions anteriors –va
assenyalarMaixenchs–,queaquest
relleunoquediofegat.La cultura té
moltscreadors ipocs impulsors:ne-
cessitemque lagentqueentéganes
i ho fa bé tingui el suport necessari
per reeixir al nostre país, a Europa
i almón”. El president ArturMas li
va prendre la paraula i va afirmar:
“Tenimmés talent quemercat i ca-
pacitatde finançamentperdonar-li
resposta”. El repte de futur és “fer
mésgranelmercat” i “trobar impul-
sors, que no és fàcil”. La base, però,
és sòlida: la cultura. “Quan un país
es planteja reptes grans –va dir
Mas–, ha de buscar la seva energia
interior, els seusvalorscomapoble.
Som un país profundament demo-
cràtic,pacífic i integrador, i enbona
part és gràcies a la cultura”.e

Important
“Ésboqueel
paíssesenti
orgullósde la
cultura”,vadir
elpresident
delCoNCA

“Tenimcreadors; falten impulsors”
L’entrega dels Premis Nacionals de Cultura reivindica el talent com a símbol d’identitat del país
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L
asobrietatelegantdelSa-
lódelTinellvaservird’es-
cenografia, ahir, per a
l’entregadelsPremisNa-
cionals de Cultura. Un

Consell de la Cultura i de les Arts
(CoNCA) renovat per imperatiu le-
galvavolerdonarairesnous, també,
a l’acte institucionalmés important
de l’any. Per això les càmeres van
entrar alMuseu d’Història de Bar-
celona per seguir –en diferit, al ca-
nal 33–una cerimònia que volia ser
méssemblantaunagala,menysen-
cotillada que altres anys.

Enunprimervídeopresentatper
la jove actriuLaiaCosta es vandes-
patxar les claus dels guardons, al
costat del president del CoNCA,
Carles Duarte. Què, qui, com: el
CoNCA, que representa “tots els
que es dediquen a la cultura” i que
“la preserva almarge de lamanipu-
laciópolítica”, guardona les“perso-
nalitats rellevants” dels diferents
àmbits culturals –enguany els pre-
mis no tenien una categoria esta-
blerta–. “És bo que el conjunt del
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01. Els deu premiats.

02.Maixench i exalumnes de
l’ESCAC al darrere. CRISTINA CALDERER
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