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Terrassa, 5 de febrer de 2014

L’alcalde de Terrassa felicita Eulàlia Grau i Jaume
Cabré, premis Ciutat de Barcelona
Han rebut el guardó en la categoria d’Arts Visuals i de Projecció Internacional

L’artista local Eulàlia Grau ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona d’Arts Visuals
d’enguany en la categoria d’Arts Visuals. Per la seva banda, l’escriptor Jaume
Cabré, nascut a Barcelona, però vinculat a Terrassa des del 1978, quan va
començar a treballar a l’Institut Can Jofresa, ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona a
la Projecció Internacional.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha donat l’enhorabona a ambdós creadors per
rebre uns guardons tan prestigiosos com els premis Ciutat de Barcelona i s’ha
felicitat perquè “s’hagi reconegut l’excel·lent trajectòria de dues persones, molt
vinculades al món cultural i artístic de la ciutat i que han destacat de manera
extraordinària en els seus àmbits professionals”.
L’alcalde ha afegit que aquests guardons “posen en valor el dinamisme i la
vitalitat cultural de Terrassa, que queda patent a través de les seves entitats,
del seu teixit social i de moltes personalitats de la talla d’Eulàlia Grau i Jaume
Cabré”.
Eulàlia Grau (Terrassa, 1946) és una de les artistes més significatives pel que fa a
un dels episodis de canvi més importants de la societat catalana, el que va de la
dictadura a la primera transició. El seu treball és fruit d'un profund compromís ètic
que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona.
També ha denunciat incansablement la corrupció, l'abús de poder i la manipulació
social, temàtiques que recuperen gran actualitat en aquests moments. Grau utilitza
tècniques com el collage i el fotomuntatge per construir un vocabulari iconogràfic
impactant. Eulàlia Grau ha estat considerada una autora a mig camí entre el paper
de l'artista d'avantguarda i l'activista.
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Per la seva banda, Jaume Cabré (Barcelona, 1947), és llicenciat en Filologia
Catalana per la Universitat de Barcelona, catedràtic d'ensenyament mitjà en
excedència, professor a la Universitat de Lleida i membre de la Secció Filològica de
l'Institut d'Estudis Catalans. Durant molts anys va compaginar l'escriptura amb
l'ensenyament i va treballar a l’Institut Can Jofresa de la nostra ciutat. L’any 2013 va
ser nomenat Capgròs de l’Any.
La vinculació de Jaume Cabré amb Terrassa no només passa pel món educatiu.
Una de les seves novel·les més conegudes és “La teranyina”, que forma part de
l’anomenada trilogia de Feixes, una ciutat fictícia però fàcilment identificable amb
Terrassa.
Jaume Cabré ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona de Projecció Internacional per la
seva darrera obra, “Jo confesso”. El jurat ha valorat “l'extraordinari impacte
internacional de la novel·la i, més concretament, per les traduccions al francès, al
neerlandès i al polonès publicades el 2013, amb les quals ha obtingut un gran èxit de
vendes i el reconeixement de la crítica, que n'ha elogiat de manera unànime
l'ambició i la dimensió europea". Els 18.000 exemplars de la primera edició es van
exhaurir en només una setmana. S'ha traduït a l'alemany, l'italià, el polonès, el
francès, el danès, el neerlandès, el xinès, l'anglès i el turc, entre altres llengües.
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