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L’alcaldessa Ada Colau amb l’artista 
guardonada Laia Estruch. GUILLEM ROSET / ACN  

Premis als creadors 
que “salven la 

cultura cada dia”

E
l lliurament dels premis Ciutat de 
Barcelona va recuperar ahir el for-
mat tradicional després de l’atura-
da pandèmica, i la cerimònia a l’im-
ponent Saló de Cent va començar 

amb un discurs enèrgic de l’alcaldessa Ada Co-
lau reivindicant la idiosincràsia de la ciutat en 
lloc de rendir-se “a franquícies estrangeres que 
no aporten cap valor afegit”, fent una al·lusió 
al frustrat Hermitage Barcelona. “Hem de sal-
var cada dia la cultura perquè la cultura salva 
cada dia”, va subratllar l’alcaldessa.  

Precisament les cures van estar molt pre-
sents en alguns dels premiats, com Clara 
Prats, un dels membres del grup de recerca 
Biocomsc de la UPC, per la seva contribució 
a la modelització matemàtica de la dinàmica 
epidemiològica del covid-19; Joana Massó, 
per la seva recerca sobre el psiquiatra Fran-
cesc Tosquelles, i l’artista Laia Estruch, que 
va concebre la seva obra, Ganivet, en plena 
pandèmia des de la farmàcia de la seva mare. 
“Es fan molts projectes impossibles que són 
possibles gràcies a la feina de molta gent”, va 
dir un dels membres del col·lectiu Sociedad 0, 
premiat pel muntatge de l’exposició de Tecla 
Sala Our garden needs its flowers, mentre que 
Núria López-Bigas, premiada en la categoria 
de ciències de la vida per una recerca sobre el 
càncer, va posar en relleu que la investigació 
es fa “amb els pacients per als pacients”. En-
guany els premis Ciutat de Barcelona han tor-
nat a tenir catorze categories en lloc de dinou 
i s’han mantingut les beques creades l’any 
passat per pal·liar els estralls del covid en el 
sector cultural que van portar a l’eliminació 
excepcional dels premis el 2021. La cerimònia 
va estar amenitzada per la guanyadora d’una 
d’aquestes beques, la cantant Maria Arnal.  

 “No estem sols, no esteu sols”, deien les pa-
raules que el fundador de La Veronal, Marcos 
Morau, premiat pels espectacles Sonoma i 
Opening night, va enviar des de Madrid, men-
tre que els joves de l’associació Maletas Viejas, 
premiada en la categoria de cultura popular i 
comunitària, van reivindicar la cultura feta 
“des de la perifèria”. I els representants del 
projecte Vozes van reclamar l’educació “amb 
passió, amb ganes”.e
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Per què hi ha dones que  
ploren fent sexe?

entorn, fortament marcat per la 
moral cristiana i el franquisme.  

Les autores esperen que el llibre 
pugui ajudar les generacions més jo-
ves a viure el sexe amb més natura-
litat. “Mentre escrivia pensava que 
per a les noies d’ara podia ser impor-
tant explicar descobertes i entre-
bancs que hem pogut tenir les dones 
de la nostra de generació perquè no 
els passin”, diu Lienas.  

El desig femení, al capdavant 
Rosel fa un relat de Lilith, la “pri-
mera dona del paradís, abans 
d’Eva”, en reivindica “les ànsies de 
llibertat” i explica com va ser “ex-
pulsada de la Bíblia i la tradició”. El 
llibre també exposa situacions des-
agradables lligades a una idea de la 

sexualitat molt centrada única-
ment en satisfer el desig masculí. 
Ramis ho desenvolupa a partir del 
concepte de consentiment, que de-
fineix com “una paraula trampa” 
perquè “consentir no vol dir desit-
jar, i posa el nostre desig en situació 
inferior, perquè ens rendim a l’al-
tre”. Care Santos aprofundeix en “la 
distorsió” que va viure anys enre-
re, quan s’adonava que per a ella era 
molt important el sexe en una rela-
ció i per a les seves parelles no tant. 
“Quan els preguntava quina impor-
tància tenia el sexe en la relació em 
deien el 30% o el 40%. Les respos-
tes em deixaven morta. Per a mi era 
un 90%”, diu Santos, que afegeix 
que es va quedar amb l’home que li 
va donar la resposta correcta.e

Llucia Ramis, Care Santos, Montse Barderi, Gemma Lienas, Pat Vila i 
Sol Picó a la llibreria Ona. FRANCESC MELCION

Set autores reflexionen sobre la sexualitat al llibre ‘Satisfiers’

LITERATURA

A la pel·lícula Monster’s ball (2001), 
Halle Berry i Billy Bob Thornton 
protagonitzen una de les escenes de 
sexe més icòniques del cinema re-
cent. Berry interpreta una dona amb 
una vida tràgica, a qui han matat un 
fill. Durant el coit ella plora i repeteix 
entre llàgrimes, mentre arriba a l’or-
gasme: “Només fes-me sentir bé, no-
més fes-me sentir bé”. L’editora de 
Columna Glòria Gasch tenia aques-
ta escena d’alliberament clavada a la 
ment. “Per què les dones plorem 
quan follem? Per què els homes no 
ho fan?”, es preguntava Gasch. Bus-
cant la resposta va reunir set dones 
de més de 40 anys –les escriptores 
Montse Barderi, Gemma Lienas, 
Llucia Ramis i Care Santos, la peri-
odista Laura Rosel, la coreògrafa Sol 
Picó i la responsable de relacions pú-
bliques Pat Vila– i els va demanar 
que escrivissin sobre la pròpia sexu-
alitat. “Dels 40 anys cap amunt el se-
xe ja no és allò tan horrible, ja no fa 
mal. Totes elles parlen obertament 
de sexe com si estiguessin en un so-
par d’amigues”, assenyala Gasch. 

Les seves reflexions s’apleguen al 
llibre Satisfiers. Parlem de sexe (Co-
lumna). Els primers passos sexuals, 
el desig, la masturbació i les infide-
litats són alguns dels temes que apa-
reixen al llibre, que pretén “trencar 
silencis sobre temes tabú”, diu Bar-
deri. Ella aborda com “moltes dones 
s’inicien en la sexualitat a través de 
la seva millor amiga i després obli-
den l’experiència, però això deixa 
ferides en les dones lesbianes i es-
tà bé poder-ne parlar”. Lienas expli-
ca com va descobrir la masturbació 
de ben petita –tenia sis anys– i com 
va conviure-hi ocultant-la del seu 
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Serena Sáenz, la jove soprano del 
moment, debuta a ‘Don Pasquale’ 

nya”, diu Sáenz. D’aquesta producció, 
ambientada als anys 20 del segle XX 
amb direcció escènica de Carles Or-
tiz i musical de Xavier Puig, se’n faran 
nou funcions, sis de les quals a 
Sant Cugat del Vallès, Manre-
sa, Tarragona, Granollers, 
Reus i Lleida. 

Serena Sáenz, formada 
als cors de l’Orfeó Català, 
al Conservatori del Liceu i 
a l’Operastudio de la Staat-
soper de Berlín, viu entre la 
capital alemanya i Barcelona. Va 
meravellar l’estiu del 2020 en el seu 
primer recital com a solista al Palau 
de la Música, i el 2021 va arribar el 
gran triomf al Liceu amb l’òpera Lu-

CLÀSSICA

Poques sopranos joves han rebut elo-
gis tan unànimes en l’últim any i mig 
com Serena Sáenz (Barcelona, 1994). 
Avui debuta en el paper de Norina, de 
l’òpera Don Pasquale de Donizetti, en 
una producció de la Fundació Òpera 
a Catalunya al Teatre La Faràndula 
de Sabadell. “És supernecessària i ad-
mirable la feina que està fent la fun-
dació. Donen suport a molts cantants 
locals perquè facin rols principals; no 
tindries l’oportunitat de cantar al Li-
ceu si no fos per ells. A més, porten 
l’òpera a tots els racons de Catalu-
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cia di Lammermoor. Havia de fer el 
paper protagonista en la funció de-
dicada als cantants joves, però una in-
disposició de la diva Nadine Sierra la 
va convertir en estrella d’una de les 
funcions principals. “Va ser un debut 
inesperat. Podia haver anat mala-
ment, però va anar molt bé”, diu. 

No era la primera vegada que ha-
via de fer una substitució d’úl-

tima hora. El febrer del 
2019, a Berlín, havia de ser 

Papagena a La flauta mà-
gica de Mozart, i el dia de 
l’assaig general li van de-
manar cantar la Pamina. 

“Va ser el primer salt ines-
perat, i també va anar bé. 

Després em van donar moltes 
funcions com a Pamina”, explica. 
Curiosament, al juny tornarà al Li-
ceu amb La flauta màgica fent de... 
Papagena.e
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