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Premis Nacionals de Cultura 2020

La cantautora mallorqui-
na Maria del Mar Bonet, la
cineasta badalonina Carla
Simón, la companyia tea-
tral Tricicle, el Centre
d’Art i Natura de Farrera i
un centre del Raval amb
quinze anys d’història que
utilitza la música, el teatre
i la dansa com a eines d’in-
clusió social, Xamfrà, van
ser distingits ahir pel Con-
sell Nacional de la Cultura
i de les Arts (CoNCA) amb
els Premis Nacionals de
Cultura 2020, que es lliu-

raran a la Capella del Mac-
ba el diumenge 29 de no-
vembre en el marc d’un ac-
te amb direcció artística
de Xavier Ricart. “Ha estat
un any difícil, complicat,
entortolligat”, admetia,
ahir, en la proclamació
dels premis, també al Mac-
ba, Vinyet Panyella, presi-
denta del CoNCA, que va
lamentar que, a la “preca-
rietat endèmica” de la cul-
tura, aquest any s’hi hagi
afegit una emergència sa-
nitària que ha condicionat
“el desenvolupament nor-
mal de la cultura”. “En un
any amb tantes dificultats

com aquest, l’entrega d’a-
quests premis té, però,
més sentit que mai”, va de-
fensar Panyella, que va ex-
posar el compromís del
CoNCA perquè el sistema
cultural “no col·lapsi”. La
decisió de concedir cinc
premis en lloc dels deu
que, fins ara, eren habi-
tuals permetrà difondre
l’obra dels premiats du-
rant un any amb accions
concretes encara per
anunciar.

Simón, directora d’Es-

tiu 1993 (2017), amb els
quals va rebre els premis
Goya i Gaudí de direcció,

va agrair ahir el “suport”
en un any “difícil” (el ro-
datge del seu segon llarg-
metratge, previst per
aquest estiu, ha hagut
d’ajornar-se fins al 2021) i

va assegurar que el premi
li donava forces per conti-
nuar fent cinema de “ma-
nera lenta, però meticulo-
sa”. La seva obra, segons el
ple del CoNCA, integrat, a
més de Panyella, per Mar-
garida Troguet, Jordi
Font, Salvador Casals, Ed-
mon Colomer, Núria Iceta
i Miriam Porté, ha suposat
“un impuls decisiu a la par-
ticipació i el reconeixe-
ment per a tota una gene-
ració de directores catala-
nes per a les quals ha esde-
vingut inspiració i refe-
rent”.

Tricicle, en plena reti-

rada dels escenaris des-
prés de quaranta anys de
trajectòria, van celebrar
que es premiés una com-
panyia que havia volgut ju-
gar “la lliga del teatre co-
mercial, sense el dopatge
de les subvencions”. “Fa
quaranta anys que no re-
bem premis perquè no
se’ns considerava cultura

i ara ens donen el premi
més important de la cultu-
ra!”, ironitzava Paco Mir,
integrant, amb Joan Grà-
cia i Carles Sans, d’una
formació de la qual el CoN-
CA subratllava el fet d’ha-
ver sabut “arribar, amb el

Cultura, malgrat tot
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Maria del Mar Bonet, Carla Simón, Tricicle, el Centre d’Art i Natura de Farrera i el
projecte cultural d’inclusió social Xamfrà, Premis Nacionals de Cultura 2020

Tricicle, Maria del Mar Bonet, Carla Simón i

responsables de Xamfrà i el Centre d’Art i Natura de Farrera,

ahir a la Capella del Macba ■ MARC GUANYABENS / CONCA

La directora
d’‘Estiu 1993’ ha
esdevingut un
“referent” per a
una generació
de directores
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gest i l’humor, a tots els
públics amb una proposta
original basada en la poèti-
ca de la vida quotidiana i la
relació interpersonal”.

Per Maria del Mar Bo-
net, incansable als escena-
ris (d’aquí a uns dies, a la
Fira Mediterrània de Man-
resa, estrenarà un espec-
tacle d’homenatge al pare
Ginard), el premi repre-
senta “un espai de llibertat
i fraternitat” en un mo-
ment dur tant des d’un
punt de vista polític com
sanitari. En cinquanta
anys de trajectòria, segons
indica el CoNCA, la can-
tant “ha exercit com a am-
baixadora de la música po-
pular mediterrània en to-

ta la seva diversitat” i “ha
contribuït a divulgar
l’obra de grans poetes ma-
llorquins i universals”.

De Xamfrà, un projecte
de música, teatre i dansa
impulsat per la Fundació
L’Arc Música, que se sosté
en tres pilars –cultura,
educació i inclusió social–,
el CoNCA en ressalta el fet
d’haver dissenyat un mo-
del d’intervenció socioe-
ducatiu que “ha estat ins-
pirador d’altres projectes
arreu del país”. I del Cen-
tre d’Art i Natura de Farre-
ra, amb una tasca de prop
de vint-i-cinc anys com a
residència de creació per a
artistes i investigadors a
l’Alt Pirineu, se’n destaca
finalment el compromís
amb el territori a més del
fet d’haver-se convertit en
“un nucli d’irradiació cul-
tural i atracció de crea-
dors”.

Els Premis Nacionals
de Cultura han reconegut
la tasca de més de 380
creadors, professionals i
entitats del sector cultural
del país al llarg de les seves
45 edicions. ■

“No ens donaven
premis perquè
no se’ns
considerava
cultura”, va dir,
irònic, Paco Mir
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