


Tots els premis decidits per la votació 
lliure, secreta i individual d’acadèmics 
o especialistes tenen l’avantatge de 
respondre a una suma simple i teòrica-
ment indiscutible d’opcions personals, 
i l’inconvenient de la dificultat a poder 
comprovar que els votants siguin rigo-
rosos, ja no tant per la seva preparació, 
sinó per haver vist totes les opcions i no 
deixar-se influir per capricis personals, 
amistats, enemistats o interessos es-
puris, més que no pas pel judici sobre 
l’estricta qualitat de les pel·lícules i els 
professionals.

El resultat acostuma a ser opinable, i 
a vegades tan desenraonat o descarat 
que, malgrat la demostrable netedat del 
procediment (amb notaris que signen i 
rubriquen), no podem deixar de pensar 

que les coses es podrien fer millor. 
Perquè la dona del Cèsar no ha de ser 
només honesta, ha de semblar-ho.

Els Oscar i els Goya, i moltes altres 
competicions que es decideixen sense 
un jurat i una discussió de criteri, han 
fet tan malament les coses, i analitzats 
amb perspectiva han comès errors tan 
espectaculars, que a mi particularment 
no em mereixen ja respecte. Els Gau-
dí, els premis del cinema català, eren 
diferents. En cinc anys han aconseguit 
prestigi, ser coneguts, i ser valuosíssims 
per donar una empenta definitiva als 
triomfadors. Bona cosa, però perillosa 
si no s’està amatents, perquè llavors 
apareixen les maniobres sospitoses que 
només es poden neutralitzar amb un 
reglament impecable i una casuística 
sense excepcions. Els Gaudí, fins i tot, 
havien aconseguit superar una crisi que 
hauria estat monumental si tothom no 
hagués fet l’esforç de no fer massa 
sang i posar-ne en perill abans d’hora 
l’existència: concretament el cas reite-
rat de la compra de vots per Salomon 

Shang i la persistent presència dels 
seus films entre els finalistes.

En cinc anys podem dir que els Gaudí 
mantenien una trajectòria brillant, i digna 
del nivell del cinema de Catalunya. Espe-
cialment els tres primers anys van ser 
rodonets, si ens fixem en les guanyado-
res de les dues categories a millor pel-
lícula, en llengua catalana o no. El cant 
dels ocells i Vicky Cristina Barcelona, 3 
dies amb la família i Los condenados, Pa 
negre i Buried, res a dir. Com tampoc els 
dos següents: Eva i Mientras duermes, 
Blancaneu i Una pistola en cada mano. 
Definitivament, els Gaudí semblaven uns 
premis resultat del criteri d’una profes-
sió equilibrada i ben informada.
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Història de la meva mort, d’Albert Serra, la 
gran oblidada entre les finalistes.

Toc d’alerta als Gaudí

Des de 1587, quan Felip II va ratificar 
la prerrogativa concedida al Teatre de 
la Santa Creu per a fer representacions 
teatrals a la ciutat de Barcelona, fins al 
2013 que acabem de deixar enrere, els 
principals esdeveniments registrats a 
la capital de Catalunya vinculats a les 
arts escèniques són recordats al llarg 
d’una anomenada “Línia del temps”, 
inclosa en el llibre Barcelona ciutat de 
teatres que acaba de publicar-se. Parlo 
d’un volum de 390 pàgines, extraordi-
nàriament il·lustrat, elaborat per Carme 

Tierz i Xavier Muniesa, 
periodistes, i coeditat 
per l’Ajuntament de 
Barcelona i Viena Edi-
cions.

Si començo parlant 
d’una petita taula cro-
nològica, resolta en 
cinc pàgines del lli-
bre, és perquè en un 
espai tan reduït esclata constantment, 
una vegada i una altra, l’enderiada 
vocació col·lectiva d’una ciutat que 
mai no s’ha resignat a una reducció 
incorregible de l’oferta teatral. Davant 
la minva d’espais per a les arts escè-
niques que s’ha produït en un moment 
determinat, hi ha hagut una reacció 
que, en línies generals –i llevat de la 
desfeta que va suposar la Guerra Civil 

(1936-1939)– millora-
va la situació anterior 
a la crisi. És a dir, des 
del segle XIX, quan 
l’espectacle teatral 
va entrar a formar 
part dels ocis habitu-
als dels barcelonins, 
s’ha produït una al-
ternança de progrés 
i de declivi pel que fa 
al nombre de locals 
destinats a les arts 
escèniques. I això, 

justament, és el que permet visualit-
zar el llibre de Tierz i Muniesa, no pas, 
però, a través d’una periodificació més 
o menys assagística que expliqués les 
causes d’aquesta oscil·lació entre la 
prosperitat i la decadència, sinó mit-
jançant l’esforç d’inventariar tots els 
teatres que han sorgit i tots els que 
han desaparegut a Barcelona al llarg 
de la història.
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