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II SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

El cantant Joan Manuel Serrat, premi
d’honor de la V Nit de la Comunicació
El guardó, que també han rebut Jordi Pujol i Joan Laporta, reconeix la seva trajectòria personal i professional
EL PUNT / Peralada

J El

cantant Joan Manuel Serrat rebrà, en
el transcurs de la V Nit de la Comunicació,
el dia 15 d’abril al Castell de Peralada, el
premi d’honor en reconeixement de la seva

Els organitzadors de la V
Nit de la Comunicació
—El Punt i l’Escola de
Ciències de la Comunicació de la UdG— han acordat, conjuntament amb la
Diputació de Girona
—principal patrocinadora
de l’esdeveniment—, la
concessió del premi d’honor a Joan Manuel Serrat
en reconeixement de tota
la seva trajectòria. Serrat,
que ha acceptat aquest
guardó i que ha confirmat
la seva assistència a l’acte,
va néixer a Barcelona el
27 de setembre del 1943
i va passar la seva infància
al barri del Poble Sec d’aquesta ciutat. Va estudiar
batxillerat laboral, el peritatge agrícola i ciències
biològiques. Aficionat a la
música de petit, ja va muntar un conjunt mentre feia
el servei militar. Com a
cantant, es va donar a conèixer a través del programa Radio-Scope, que presentava Salvador Escamilla a Ràdio Barcelona.
El 1965 es va incorporar
al col·lectiu de cantautors
Els Setze Jutges, l’embrió
de la cançó moderna en
català. Aquell mateix any
va debutar en públic i vapublicar el seu primer disc.
El seu èxit va arribar el
1967 amb la publicació de
dues peces que ara ja formen part de la memòria
col·lectiva dels catalans:
Cançó de matinada i Pa-

trajectòria personal i professional. És el tercer
any que s’atorga aquest guardó i en edicions
anteriors lh́avia rebut l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol (2003), i el president
del FC Barcelona, Joan Laporta (2004). La

V Nit de la Comunicació s’emmarca dins la
2a Setmana de la Comunicació, una setmana
en el transcurs de la qual a les comarques
gironines se celebraran un seguit d’activitats
que tenen la comunicació com a fil conductor.

Un moment d’una de les darreres entrevistes fetes a Serrat. A sota, anteriors guardonats amb el premi
d’honor: Pujol (saludant al ciclista Lance Armstrong) i Laporta (parlant amb Escribano, director de TV3).

raules d’amor, temes que
van arribar a ser èxit de
vendes a l’Estat. L’any
1968 va ser el de la renúncia al festival d’Eurovisió —no volia cantar en
una llengua que no fos el
català—. Tot i això, el ma-

teix any va anunciar que
cantaria en castellà i ho
va fer, entre d’altres èxits,
amb obres dedicades als
poetes Antonio Machado
i Miguel Hernández.
Joan Manuel Serrat ha
estat sempre una persona

compromesa també políticament i, coincidint amb
la mort de Franco, es va
haver d’exiliar a l’Amèrica
Llatina —on és molt popular— per unes declaracions fetes des de Mèxic
contra el règim.

Seguidor del Barça, la
seva producció discogràfica és llarga i coneguda
—a partir dels vuitanta
amb discos bàsicament en
castellà— i el seu darrer
treball el va presentar fa
dos anys coincidint amb el
seu seixantè aniversari. Serrat sinfónico és un treball
en què interpreta algunes
de les cançons del seu repertori més adaptables a
un tractament sinfònic.
Uns anys abans, a Banda
sonora d’un temps, d’un
país Serrat va interpretar
algunes de les cançons més
estimades dels últims quaranta anys. Al seu darrer
treball, amb l’acompanyament de l’OBC, el cantautor revisava quinze de les
composicions que constitueixen un resum de gairebé quaranta anys de la
seva carrera artística, afegint-hi Fa vint anys que dic
que fa vint anys que tinc
vint anys, una nova actualització de l’Ara que tinc
vint anys.
El cantant del Poble Sec
ha anunciat que al maig
tornarà a pujar als escenaris després d’haver fet
una pausa en la seva activitat artística arran de l’operació a què va ser sotmès
després d’haver-li detectat, mesos enrera, un càncer de bufeta. Un dels primers concerts que oferirà
serà justament aquest estiu al Festival de Peralada.

Prop de dues mil persones ja han votat pel Gironí de l’Any
tecció del paisatge. I finalment, en economia,
nins ja han votat aquest
als empresaris Joaquim
any per escollir el Gironí
Vidal o Pere Cornellà,
de l’Any. Les votacions
a l’empresa Agustí Maes poden fer fins a finals
soliver o a la Unió d’Emd’aquest mes a través de
presaris de la Construcles butlletes que es pució, per haver creat el
bliquen periòdicament a D’esquerra a dreta, cinc dels candidats a Gironí de l’Any: Joaquim Vidal, Joan Roca, Jordi Sargatal, primer centre de l’Estat
les planes d’El Punt o Pere Tubert i l’il·lusionista Xevi.
en prevenció de riscos
bé a través del web de
laborals. En esports, el
la Nit de la Comunicació tectes Aranda-Pigem-Vilalta, Figuereda —que es va oposar jurat va decidir per unanimitat
(www.nitcomunicacio.com). En l’arquarel·lista de Llançà Josep a fer les inscripcions en català premiar ex aequo els cinc gironins
l’apartat de cultura, el jurat va Martínez Lozano, i els restau- al Registre—, al president de que en els darrers Jocs d’Atenes
preseleccionar la Fundació Ga- radors Joan, Jordi i Josep Roca. Mifas, Pere Tubert, a l’il·lusio- van obtenir medalla i, per tant,
la-Dalí —pels actes amb motiu En societat, el vot es pot donar nista Xevi o a Jordi Sargatal, no sotmetre aquesta categoria
de l’Any Dalí—, l’equip d’arqui- al jutge de pau d’Anglès, Pere per la seva dedicació a la pro- a votació.

J Prop de dos mil giro-
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Mercedes Milà,
Constantino
Romero, Xavier
Sala Martín i Mai
Balaguer, entre
els convidats
J Peralada. La V Nit de
la Comunicació, que
culmina tota una setmana d’activitats,
aquest any se celebrarà
el dia 15 d’abril i, per
primer cop, deixa la ciutat de Girona i tindrà
lloc al castell de Peralada. La decisió, que
respon a la voluntat
dels organitzadors i patrocinadors de desplaçar ocasionalment
aquesta celebració fora
de la ciutat de Girona,
també fa que aquest
any alguns actes de la
Segona Setmana de la
Comunicació se celebrin en altres capitals
de comarca gironines.
En les activitats que es
duran a terme aquesta
setmana, que es faran
públiques els pròxims
dies i que són d’accés
lliure per a tothom, hi
participen figures de
primer ordre del món
de la comunicació.
Alguns dels ponents
en les conferències i debats que es duran a terme durant la setmana
de l’11 al 15 d’abril, assistiran igualment a la
V Nit de la Comunicació. Aquest és el cas
del popular comunicador Constantino Romero, de la periodista
Mercedes Milà i de l’economista Xavier Sala
Martín, que aquella
mateixa nit serà guardonat amb el premi Terres de Girona, que
atorga la Diputació de
Girona. David Caballero, creatiu de l’agència
SCPF, premiat amb
l’Àngel de Bronze en
Publicitat, i Mai Balaguer (directora dels
programes de televisió
3r 3a i Silenci?), premiada amb l’Àngel de
Bronze en Comunicació Audiovisual, també
hi seran. Evidentment,
al sopar hi han estat
convidats tots els candidats a Gironí de l’Any
en les diferents categories, i els cinc esportistes
ja proclamats en la categoria d’esport. Com
en edicions anteriors, la
V Nit la presentarà el
periodista Martí Gironell, presentador dels
telenotícies del cap de
setmana a TV3.

