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El grup revelació Els amics de les arts seran els convidats ‘estrella’ de la Nit de la Cultura divendres que ve, dia 18 de desembre.

L’Obra Cultural Balear entrega dia 18 de desembre els guardons culturals,
que enguany tindran un marcat aire menorquí, illa on es durà a terme la gala

Premis 31-D:
germanor entre illes
Text: F. Marí

PALMA La gala de la cultura per
excel·lència, els premis 31 de De-
sembre, viatjarà dia 18 de desem-
bre fins al teatre Principal de Maó
en un intent “d’eixamplar tota l’ac-
tivitat de l’Obra Cultural Balear a
través de les entitats menorqui-
nes”. Així ho explicà ahir el presi-
dent de l’OCB, Jaume Mateu, du-
rant la presentació dels guardons,
que reconeixen el treball a entitats
i a persones que treballen a favor
de la llengua i la cultura.

Als deu premis que atorga l’enti-
tat, s’hi han d’afegir tres distinci-
ons que enguany la junta de
l’Obra entregarà al teatre Principal
de Maó, a IB3 Televisió, per la
“contribució al coneixement, re-
valoració i difusió de la nostra cul-
tura”, segons apuntà Mateu, i a
l’editor Pere A. Serra, “per tota la
trajectòria en els àmbits de la co-
municació i de la cultura”, asse-
nyalà el president. En aquesta dar-
rera distinció, l’OCB destaca la
tasca editorial de Serra “amb dBa-
lears, a més de la d’impulsar pu-
blicacions com la Gran Enciclopè-
dia de Mallorca, Els Reis de Mallor-

ca i la traducció al català del Die
Balearen, entre d’altres”, indicà el
president.

La interrelació entre les Illes Ba-
lears marcarà l’espectacle de la Nit
de la Cultura, com també ho han
fet amb els premis. El Francesc de
Borja Moll, que distingeix una en-
titat destacada en la normalització
i prestigi de la llengua i de la cultu-
ra, serà per a l’Institut Menorquí
d’Estudis “després de 25 anys de
treball, recerca, publicacions i es-
tudi”, remarcà Jaume Mateu. Uns
altres menorquins, Damià Bosch,
Ruth Mont i Anna Serrà, seran els

Els ressonadors actuaran per primera vegada fora d’Eivissa.

ELS PREMIS

•Francesc de Borja Moll
Institut Menorquí d’Estu-
dis.
•Josep Maria Llompart
Orquestra de Joves Intèr-
prets dels Països Catalans
•Emili Darder
Associació Vuit d’Agost
•Bartomeu Oliver
Alexandre Ballester
•Miquel dels Sants Oli-
ver
La indumentària menor-
quina en el segle XVIII
•Bartomeu Rosselló-
Pòrcel
Jaume C. Pons Alorda
•Gabriel Alomar
Festival de Poesia de la
Mediterrània
•Distincions
Pere A. Serra
Teatre Principal de Maó
IB3 Televisió

Maria Antònia Font, Jaume Mateu i Alexandre Ballester, ahir. Foto: T. Ayuga

guardonats amb el Miquel dels
Sants Oliver pel llibre La indumen-
tària menorquina en el segle XVIII.

El premi Emili Darder serà per a
l’associació eivissenca Vuit d’Agost
després de cinc anys d’intensa
tasca per promoure la llengua i la
cultura catalanes a les Pitiüses.
Aquesta difusió cultural és també
la bandera de treball d’Alexandre
Ballester, qui rebrà el Bartomeu
Oliver. Per altra banda, l’esforç de
l’Orquestra de Joves Intèrprets
dels Països Catalans per recuperar
música dels nostres compositors i
unir vincles entre els territoris de
parla catalana serà premiat amb el
premi Josep Maria Llompart. La
poesia s’endurà els dos guardons
restants: el Bartomeu Rosselló-
Pòrcel i el Gabriel Alomar, que
seran per a Jaume C. Pons Alorda i
per al Festival de Poesia de la Me-
diterrània, respectivament.

Després de vint anys d’història,
enguany serà la primera vegada
que la Nit de la Cultura es durà a
terme fora de Mallorca. En aques-
ta ocasió, Maó ha estat la terra es-
collida per viure una gala que co-
mençarà a les 21 hores i serà re-
transmesa per IB3, TV3.CAT i el
Canal 33. Hi participaran el grup
Els amics de les arts, el cantautor
Gerard Quintana, el menorquí
Cris Juanico i el grup Ressonadors
d’Eivissa. Tampoc no hi faltaran
l’humor de Miquel Àngel Llono-
voy ni una cantada conjunta de
glosadors menorquins i mallor-
quins. “És un agermanament
entre illes”, concretava ahir el co-
ordinador de l’Obra Cultural,
Tomeu Martí. L’endemà de la
gala, aquest agermanament es
plasmarà amb la creació de la
Xarxa de les Illes Balears per la
llengua, la cultura i el país.•

L’OCB reconeix la
tasca de Pere A. Serra
amb dBalears i el seu
impuls en les
publicacions en català

Serà la primera
vegada en 21 anys
que l’Obra celebra
la Nit de la Cultura
fora de Mallorca


