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Un premi és l’expressió d’un reconeixement social, ja sigui per l’excel·lència,  

l’honorabilitat o l’exemplaritat en algun camp del saber o en alguna gesta 

personal o professional d’una persona o col·lectiu. Normalment és un jurat 

–un grup de persones que se signifiquen com a expertes i que representen algun 

tipus d’institució–, el que determina quines seran les persones mereixedores 

d’aquests reconeixements. Los Rechazados és un projecte a la recerca de casos 

de persones i col·lectius que han rebutjat aquests reconeixements, premis i 

guardons, i reflexiona a l’entorn dels motius pels quals els han rebutjat. 

Los Rechazados posa de manifest com uns formats que d’entrada són crítics 

o que tracten de desenvolupar una crítica institucional, poden esdevenir 

canònics i substituir el seu efecte revulsiu pel de publicitat encoberta. 

Partim del rebuig, un gest concret i paradigmàtic, que sovint acull una 

actitud dissident, amb una sèrie de posicionaments polítics que qüestionen 

els sistemes acadèmics, el paper de la institució i la importància del premi 

com a símbol de reconeixement. Entenem que sovint pot ser un gest de menyspreu 

cap a la legitimació que significa el guardó: menysprear el jurat, l’acadèmia 

o el significat de la pertinença a un col·lectiu més gran que estableix unes 

normes. 

Rebutjar un premi pot ser un gest convulsiu i políticament incorrecte que 

altera el curs de les coses, o pot ser conseqüència d’una situació social i 

política determinada. Però, què passa quan revisem en detall aquests casos i 

ens adonem que aquest és un fet que es repeteix any rere any a les gales i 

entregues de molts premis, amb comunicats a la premsa i escàndols mediàtics? 

El premi esdevé així un espai de denúncia i de reivindicació. Pot ser el 

detonant per destapar la veritat sobre un cas de corrupció o, simplement, 

pot transformar-se en un aparador publicitari encara més eficaç que el mateix 

premi.

Amb Los Rechazados presentem una compilació de casos documentats a través de 

mitjans de comunicació diversos, declaracions personals, així com informació 

proporcionada per les institucions que han atorgat els premis rebutjats en 

qüestió. També hem pogut recollir casos per mitjà de la col·laboració de 

persones que, assabentades del projecte, han aportat notícies que han calat 

els darrers anys en la memòria col·lectiva. 

Per apropar-se a aquest arxiu, proposem diverses formes de lectura. Les 

plantegem a les pàgines inicials i en el format d’índex. Es vertebren en 

funció de diferents eixos: segons els motius pels quals s’ha rebutjat el 

Introducció



premi, segons el tipus de premi, segons l’àrea o la professió que premia, 

segons la nacionalitat dels premiats, segons el gènere. 

No és intenció nostra extreure conclusions d’aquesta recerca, sinó que 

plantegem un mapa de possibles interpretacions que poden reforçar o posar en 

dubte les nostres hipòtesis inicials. Serà tasca de cada lector endinsar-se en 

aquestes possibilitats. Cal advertir també, d’entrada, que no es tracta d’una 

recerca exhaustiva. Ens ha quedat molt material al tinter i hem detectat casos 

dels quals la informació no ha estat accessible, i ens hem adonat que aquesta 

recerca pot esdevenir infinita. En tot cas, estem segurs que la compilació que 

presentem a les pàgines següents és prou significativa, i que mostra un ventall 

divers de casos i de possibles camins per interpretar-los. 

Caterina Almirall, Miquel García i Antònia del Río
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Observacions
No consta informació sobre els motius de Claude Monet per rebutjar la 
distinció francesa de la Legió d’Honor. S’ha obtingut  documentació on es fa 
referència a aquest i a molts altres casos de personalitats que han rebutjat 
aquest guardó, tot i que no s’arriba a detallar els motius concrets que 
tindria cadascun. 

Font: 
“La légion d’honneur, hochet ridicule” [en línia]. Marjorie-art, 2014.  
<http://marjorie-art.voila.net/Legion_Honneur.htm>

Nom: Claude Monet
Nom complet: Oscar-Claude Monet
Naixement: 14 de novembre de 1840. Paris, França
Defunció: 5 de desembre de 1926. Giverny, França
Nacionalitat: francesa
Àrea: arts visuals
Rebutjat: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
França, 1888
Motiu: 
No consta
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Nom: Sinclair Lewis
Naixement: 7 de febrer de 1885. Sauk Centre, 
Minnesota, EUA
Defunció: 10 de gener de 1951. Roma, Itàlia
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Pulitzer of Literature
Columbia University i Pulitzer Prize Board
EUA, 1926
Motius:
Aversió als premis 
Denúncia a la institució
 

Observacions
Sinclair Lewis, escriptor nord-americà, va ser el primer a rebutjar el Premi 
Pulitzer, un dels guardons més importants en literatura als Estats Units. Li 
havia estat concedit per la novel·la Arrowsmith (1925). Explicà els motius en 
una llarga carta, que obria dient: “Tots els premis, com tots els títols, són 
perillosos”. Lewis criticava el caràcter comercial del premi, qüestionava que 
els escriptors nord-americans escrivissin “per al premi” en els termes que 
esperaven els jutges, enaltint i glorificant el país amb els seus llibres tot 
creant, així, una imatge falsa dels Estats Units. L’obra de Lewis en general 
és crítica amb el país i amb el capitalisme, sovint fa una crítica social en 
defensa dels desfavorits. 
A la vegada, amb la carta també es mostrava disconforme amb l’existència d’una 
autoritat que jutgi l’obra d’altri i premiï una sola obra. Per aquesta raó, 
Lewis convidava a tots els escriptors nord-americans a fer com ell, proposava 
el rebuig sistemàtic del premi com a única forma d’evitar la submissió que 
implica acceptar-lo.
L’any 1930 se li va concedir el Premi Nobel de literatura. Tot i que en aquest 
cas Lewis va acceptar el premi, amb el seu discurs va criticar novament els 
Estats Units i la literatura que només enaltia les glòries nord-americanes i 
en feia obres purament comercials.
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Fonts: 
“Why did Sinclair Lewis decline the Pulitzer Prize?” [en línia]. The Sinclair Lewis Society, 2012.
<http://english.illinoisstate.edu/sinclairlewis/sinclair_lewis/faq/faq2.shtml>

“All prizes like all titles are dangerous” [en línia]. Letters of Note, 2012.
http://www.lettersofnote.com/2012/09/all-prizes-like-all-titles-are-dangerous.html
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For Release Thursday, May 26th, 1926

To the Pulitzer Prize Committee, 
Courtesy of Mr. Frank D. Fackenthal, Secretary,
Columbia University
New York City

Sirs:—

I wish to acknowledge your choice of my novel “Arrowsmith” for the Pulitzer Prize. That prize I must refuse, and 
my refusal would be meaningless unless I explained the reasons.

All prizes, like all titles, are dangerous. The seekers for prizes tend to labor not for inherent excellence but for 
alien rewards: they tend to write this, or timorously to avoid writing that, in order to tickle the prejudices of a 
haphazard committee. And the Pulitzer Prize for novels is peculiarly objectionable because the terms of it have 
been constantly and grievously misrepresented.

Those terms are that the prize shall be given “for the American novel published during the year which shall best 
present the wholesome atmosphere of American life, and the highest standard of American manners and manhood.” 
This phrase, if it means anything whatever, would appear to mean that the appraisal of the novels shall be made not 
according to their actual literary merit but in obedience to whatever code of Good Form may chance to be popular 
at the moment.

That there is such a limitation of the award is little understood. Because of the condensed manner in which the 
announcement is usually reported, and because certain publishers have trumpeted that any novel which has received 
the Pulitzer Prize has thus been established without qualification as the best novel, the public has come to believe 
that the prize is the highest honor which an American novelist can receive. 

The Pulitzer Prize for Novels signifies, already, much more than a convenient thousand dollars to be accepted even 
by such writers as smile secretly at the actual wording of the terms. It is tending to become a sanctified tradition. 
There is a general belief that the administrators of the prize are a pontifical body with the discernment and power 
to grant the prize as the ultimate proof of merit. It is believed that they are always guided by a committee of 
responsible critics, though in the case both of this and other Pulitzer Prizes, the administrators can, and sometimes 
do, quite arbitrarily reject the recommendations of their supposed advisers.

If already the Pulitzer Prize is so important, it is not absurd to suggest that in another generation it may, with the 
actual terms of the award ignored, become the one thing for which any ambitious novelist will strive; and the 
administrators of the prize may become a supreme court, a college of cardinals, so rooted and so sacred that to 
challenge them will be to commit blasphemy. Such is the French Academy, and we have had the spectacle of even 
an Anatole France intriguing for election.

Only by regularly refusing the Pulitzer Prize can novelists keep such a power from being permanently set up over 
them.

Between the Pulitzer Prizes, the American Academy of Arts and Letters and its training-school, the National 
Institute of Arts and Letters, amateur boards of censorship, and the inquisition of earnest literary ladies, every 
compulsion is put upon writers to become safe, polite, obedient, and sterile. In protest, I declined election to the 
National Institute of Arts and Letters some years ago, and now I must decline the Pulitzer Prize.

I invite other writers to consider the fact that by accepting the prizes and approval of these vague institutions we are 
admitting their authority, publicly confirming them as the final judges of literary excellence, and I inquire whether 
any prize is worth that subservience.

I am, sirs,

Yours sincerely,

(Signed)

Sinclair Lewis
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Observacions
Katharine Hepburn és l’actriu més premiada a la història dels Premis Òscar. 
Tot i així, no es va presentar mai a recollir-los, i donava explicacions com 
ara no poder interrompre les seves vacances a Europa. Va fer donació dels 
quatre Òscar que se li van atorgar a l’Empire State Building de Nova York, 
tot al·legant que si no anava a recollir els premis, aquests tampoc havien 
de ser seus. 
El 1974, l’actriu va acudir excepcionalment a la gala per anunciar el 
guanyador del premi honorífic Irving G. Thalberg: Lawrence Weingarten. Quan 
va aparèixer a l’escenari, tota l’audiència la va ovacionar dempeus i amb un 
gran aplaudiment. Emocionada per aquest gest, va dir als espectadors, “moltes 
gràcies, sóc feliç de no haver sentit dir a ningú: ‘Ja era hora’. Sóc la prova 
en vida que una persona pot esperar 41 anys per deixar de ser orgullosa”.
Tot i aquestes paraules, posteriorment tampoc va acudir a recollir el quart 
Òscar que se li va atorgar. 

Fonts: 
Ortiz, Victor Hugo. “Los que rechazaron su premio” [en línia]. Noticias Montreal, 2012.
<http://noticiasmontreal.com/26345/los-que-rechazaron-su-premio-2/>

“El arte de rechazar un premio de la Academia (Oscar 2011)” [en línia]. 20 Minutos, 2011.
<http://listas.20minutos.es/lista/el-arte-de-rechazar-un-premio-de-la-academia-
oscar-2011-276362/> 

Nom: Katharine Hepburn 
Nom complet: Katharine Houghton Hepburn
Naixement: 12 de maig de 1907, Hartford, 
Connecticut, EUA
Defunció: 29 de juny del 2003, Fenwick,
Connecticut, EUA
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: interpretació
Rebutjats: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EUA, 1933, 1967, 1968 i 1981
Motiu: 
Sense motiu aparent
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Nom: Dudley Nichols
Naixement: 6 d’abril de 1895. Wapakoneta, Ohio, EUA
Defunció: 4 de gener de 1960. Los Angeles, 
Califòrnia, EUA
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: guió cinematogràfic
Rebutjat: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EUA, 1936
Motius: 
Denúncia a la institució
Desacord amb el poder polític

Observacions
El guionista Dudley Nichols va ser nominat al Premi Òscar al millor guió a la 
pel·lícula The Informer, dirigida per John Ford. Nichols, que estava vinculat 
a la causa i era membre actiu en defensa dels drets dels treballadors i 
artistes de Hollywood, el rebutjà com a forma de protesta; mentre que Ford, 
que també estava nominat, l’acceptà. Nichols explicà que “acceptar significaria 
donar l’esquena a gairebé un miler de membres que van arriscar-ho tot en la 
llarga i esgotadora lluita per a una veritable organització d’escriptors”. 
Eren moments de lluita en el si de la indústria del cinema. Segons sembla, 
el rebuig de l’estatueta no influí negativament en la carrera del guionista, 
que seguí col·laborant amb els millors directors. 
Segons algunes fonts, Nichols s’enduria a casa l’estatueta cinc anys després, 
quan la lluita sindical amb la qual havia estat defensant els drets del seu 
gremi va fructificar i es va aconseguir el que estaven reclamant.

-29-

Font: 
Gaffney, Dennis. “Standing Up to the Academy” [en línia]. PBS, 2006. 
<http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/fts/bismarck_200504A33.html>
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Observacions
Coherent amb la idea que l’escriptor ha de situar-se en un segon pla rere la 
seva obra, Poirier va rebutjar el Premi Goncourt que se li va concedir per la 
novel·la El mar de les Sirtres, i va provocar un escàndol mediàtic. 
Per ell, l’única biografia d’un escriptor era la bibliografia completa de la 
seva obra. Pocs anys abans havia publicat el text La Littèrature à l’estomac, 
en què parlava àcidament sobre el panorama literari francès i on especialment 
ridiculitzava els premis i criticava de forma contundent la situació de la 
literatura, amb frases com: “Hi ha qui se sotmet al ritual dels premis, un 
trist espectacle pel qual uns quants sàdics sedueixen amb el que sigui –una 
ampolla de vi, un camembert– escriptors ensinistrats”.

Fonts: 
Martí, Octavio. “Julien Gracq, surrealista racional y libertario” [en línia]. El País, 2007. 
<http://elpais.com/diario/2007/12/24/necrologicas/1198450801_850215.html>

“La literatura como Bluff” [en línia]. Nortesur, 2009. 
<http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/gracq_boomerang.pdf>

Nom: Louis Poirier
Pseudònim: Julien Gracq
Naixement: 27 de juliol de 1910. Saint-Florent-le-
Vieil, Maine-et-Loire, França 
Defunció: 22 de desembre de 2007. Angers, França 
Nacionalitat: francesa 
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Prix Goncourt
Académie Goncourt
França, 1951 
Motiu: 
Aversió als premis
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Observacions
Durant la guerra freda moltes obres de la literatura russa van haver-se d’editar 
a occident. És el cas de Doctor Zhivago, la novel·la per la qual Pasternak va 
ser guardonat amb el Premi Nobel de literatura, que va ser publicada per un 
editor italià. La novel·la no va agradar gens a les autoritats soviètiques, 
que consideraven que atemptava contra els principis del seu règim. El Govern 
soviètic va prohibir la novel·la i circulen moltes històries i rumors a 
l’entorn dels fets i les circumstàncies misterioses en què es va publicar i 
nominar. S’explica que els EUA necessitava donar un cop al règim soviètic 
en el terreny de la cultura i Pasternak es va convertir en un instrument 
perfecte. Segons algunes fonts, la CIA (Central Intelligence Agency) estava 
vinculada al Premi Nobel, i tot plegat es va convertir en una història 
d’espies i provocacions polítiques.
Pasternak va ser denunciat d’antisoviètic i se’l va amenaçar amb l’exili. Va 
haver de rebutjar el Nobel sota fortes pressions del Govern del seu país, 
malgrat ser considerat un dels grans autors russos. 
No va ser fins al 1988 que es va publicar la famosa novel·la en rus, i el 1989 
el fill de Pasternak va poder recollir el premi merescut en nom del seu pare.
Només cinc anys després de Pasternak, va ser premiat un altre escriptor 
rus: Mijail Sholojov, que va acceptar i recollir el premi, amb comentaris 
elogiosos del seu Govern en aquest cas. Sholojov, autor d’El Don apacible, 
era escriptor oficial del règim i membre del partit. 
Aquest no és l’únic cas en què guardonats per l’Acadèmia sueca han hagut 
de renunciar al Nobel per pressions polítiques dels seus governs. Durant 
l’Alemanya nazi, alguns científics i escriptors també van haver de rebutjar 
els seus guardons després que Adolf Hitler anunciés, el 30 de gener de 1937: 
“Queda prohibit a partir d’aquest moment acceptar un premi Nobel...”.

Nom: Boris Pasternak
Nom complet: Boris Leonidovich Pasternak
Naixement: 10 de febrer de 1890. Moscou, Rússia
Defunció: 30 de maig de 1960. Peredélkino, Rússia
Nacionalitat: russa
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Nobel of Literature
Acadèmia Sueca
Suècia, 1958
Motiu: 
Pressió política 
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Fonts: 
NSV Liit. “Pasternak, el premio Nobel de literatura de 1958” [en línia]. Acción Comunista, 2010.
<http://www.forocomunista.com/t7305-pasternak-el-premio-nobel-de-literatura-de-1958>
  
Villar Mir, Carmen. “La concesión del Nobel a Pasternak fue la más rápida y rocambolesca 
de la historia” [en línia]. ABC, 2009. 
<http://www.abc.es/20090105/cultura-cultura/concesion-nobel-pasternak-rapida-20090105.html>
 
Arrizabalaga, M. “Forzados a rechazar el Nobel” [en línia]. ABC, 2013.
<http://www.abc.es/archivo/20131012/abci-forzados-rechazar-nobel-201310081345.html>
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Nom: Jean Paul Sartre
Nom complet: Jean Paul Charles Aymard Sartre
Naixement: 21 de juny de 1905. París, França
Defunció: 15 d’abril de 1980. París, França
Nacionalitat: francesa
Àrea: filosofia
Rebutjat: 
Nobel of Literature
Acadèmia Sueca
Suècia, 1964
Motius: 
Aversió als premis
Desacord amb el poder polític
Rebuig a l’acadèmia

Observacions
Acompanyat d’incomptables escàndols, rumors, crítiques i elogis, Sartre va 
rebutjar el Premi Nobel que li  van atorgar l’any 1964, fins i tot abans que 
li fos concedit oficialment i per mitjà d’una carta que envià a l’Acadèmia, 
que no va servir de res. Fent gala d’uns principis indestructibles que no 
li permetien acceptar ni el guardó ni els diners que l’acompanyaven, Sartre 
finalment va explicar-se. Va al·ludir a raons polítiques amb les quals no 
es volia barrejar, “no volia ser institucionalitzat ni per l’est ni per 
l’oest”, ja que segons el filòsof el premi tenia “un tint polític”. 
Tot i així, Sartre va seguir constant oficialment en el registre de 
l’Acadèmia com un dels guardonats, i l’anomenaren “el Nobel sense Nobel”.
Anys més tard, corria el rumor que Sartre havia acudit a l’Acadèmia per 
tractar de recuperar la suma gens menyspreable de diners que inicialment 
havia repudiat.
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Fonts:
Gautier Carmona, Johari. “El escritor que rechazó el premio nobel” [en línia]. Diario Siglo 
XXI, 2012. <http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/79637/el-escritor-que-rechazo-el-
premio-nobel#.VBTRu2R_vz0>

“El día que Sartre rechazó el Nobel” [en línia]. ABC, 2010.
<http://www.abc.es/20101011/medios-redes/sartre-nobel-201010111005.html>

Moreno Matos, Jorge. “El día que Sartre rechazó el Nobel” [en línia]. El reportero de la historia, 2005. 
<http://www.reporterodelahistoria.com/2005/12/cronica-el-da-que-sartre-rechaz-el.html#.VA4pf2R_vz0>
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Nom: George C. Scott 
Nom complet: George Campbell Scott
Naixement: 18 d’octubre de 1927. Wise, Virgínia, EUA
Defunció: 22 de setembre de 1999. Westlake Village, 
Califòrnia, EUA
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: interpretació
Rebutjat: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EUA, 1971
Motius: 
Aversió als premis
Rebuig a l’acadèmia

Observacions
George C. Scott és conegut per haver interpretat grans papers en el cinema 
nord-americà, pel seu temperament, per maltractar la seva companya Ava Gardner 
i per barallar-se a les tavernes. Però també perquè va ser el primer actor a 
rebutjar clarament un Òscar –anteriorment ho havia fet Dudley Nichols en la 
categoria de Millor Guió, i Katharine Hepburn, que no es va presentar mai a 
la gala-. En un gest de menyspreu a l’Acadèmia del cinema, va ridiculitzar la 
cerimònia de repartiment dels premis, que va descriure com “una desfilada de 
carn i pura ostentació pública amb trama de suspens per raons econòmiques”. 
Quan el van nominar pel seu paper a la pel·lícula Patton va avisar que no li 
interessava el guardó, i es va excusar dient que no podria acudir-hi perquè 
a la mateixa hora feien un partit d’hoquei a la televisió que no es volia 
perdre. Alguna vegada explicava que per ell, la cerimònia dels òscars “era 
un parc d’atraccions internacional on les carreres dels actors viuen o moren 
en funció de si guanyen o no el premi”. També va explicar que no li agradava 
ni li semblava correcta la competició entre nominats. 
Tot i així, l’Acadèmia no li va tenir en compte les seves declaracions i 
l’any següent el van tornar a nominar per Anatomia d’un hospital, encara que 
aquesta vegada no va guanyar.
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Fonts: 
“George C. Scott” [en línia]. Wikipedia, 2014. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/George_C._Scott>

Casillas, Fran. “George C. Scott, la interpretación como huida” [en línia]. El Mundo, 2013.
<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/21/cultura/1253548611.html>

“George C. Scott winning Best Actor for Patton” (1971) [en línia]. Youtube, 2009.
<https://www.youtube.com/watch?v=455lV52H7v4>
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Observacions
Poc després que l’actor George C. Scott rebutgés l’estatueta, Marlon Brando 
el va imitar, però amb un estil ben diferent, i amb uns arguments igualment 
divergents. Brando va rebutjar l’Òscar que li havien concedit per la seva 
actuació a The Godfather, com a mostra del seu desacord a celebrar res en 
relació amb la indústria cinematogràfica de Hollywood, i com a forma de 
denúncia del maltractament que des d’aquesta s’havia perpetrat cap a les 
comunitats índies nord-americanes. En ocasió de la gala, Brando envià en lloc 
seu a Sacheen Littlefeather, una actriu d’origen indi que va ser l’encarregada 
de transmetre el missatge de denúncia que Brando volia difondre. El teló de 
fons de la denúncia eren els enfrontaments entre militants a favor dels drets 
indis i les autoritats federals que havien començat alguns anys abans. 
Brando va argumentar que al cinema de Hollywood no es respectava la imatge 
de les persones d’origen indi. Les seves declaracions posen de manifest 
la voluntat d’aprofitar la cerimònia com a oportunitat per denunciar “una 
indústria que havia difamat i desfigurat sistemàticament els indis nord-americans 
al llarg de sis dècades”. 

Nom: Marlon Brando
Naixement: 3 d’abril de 1924. Omaha, Nebraska, EUA
Defunció: 1 de juliol de 2004. Los Angeles, EUA
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: interpretació
Rebutjat: 
Oscar
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
EUA, 1973
Motius:
Denúncia a la institució 
Visibilitzar una denúncia

Fonts: 
Leal, Christian. “El día que Marlon Brando rechazó el Oscar por su actuación en 
«El Padrino»” [en línea]. Biobiochile, 2014.
<http://www.biobiochile.cl/2014/03/01/el-dia-que-marlon-brando-rechazo-el-oscar-por-
su-actuacion-en-el-padrino.shtml>

“Marlon Brando rechaza el premio Óscar por El Padrino” [en línia]. Youtube, actualitzat el 2010. 
<https://www.youtube.com/watch?v=OpquGmS-QDs>

“Marlon brando rechaza Óscar” [en línea]. Youtube, actualitzat el 2009.
<https://www.youtube.com/watch?v=3E3qstUT2gg>
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Nom: Le Duc Tho
Naixement: 14 d’octubre de 1911. Hà Nam, Indoxina 
francesa
Defunció: 13 d’octubre de 1990. Hanoi, Vietnam
Nacionalitat: vietnamita 
Àrea: política
Rebutjat: 
Nobel of Peace
Comitè Noruec del Nobel
Noruega, 1973
Motiu: 
Contradiu la causa

Observacions
Le Duc Tho, revolucionari i polític vietnamita, va ser el representant del 
Vietnam en les negociacions de pau amb els Estats Units. Va rebutjar el premi 
argumentant que el seu país encara no estava en pau i no s’havia assolit 
l’objectiu dels acords de negociació. Tot i haver signat un acord d’alto el 
foc (Acords de París, 1973), els bombardejos van seguir a Vietnam del Nord 
durant aquell any. 
Així mateix, el polític va expressar el seu desacord a ser homenatjat al 
costat de Kissinger, que representava, segons Le Duc Tho, el motiu pel qual 
els objectius de pau no s’havien complert. Efectivament, aquell any el Nobel 
de la Pau va ser molt controvertit, perquè al·ludia a un conflicte bèl·lic 
internacional que encara estava obert. Des del mateix jurat suec van sorgir 
manifestacions en contra de la decisió presa respecte als guardonats, quan 
dos dels membres van signar en contra de la decisió ja presa, de premiar a 
dos bàndols en conflicte. 
Amb aquest gest es feia evident que el Nobel premiava una situació de pau 
inexistent. Le Duc Tho no negava, per tant, el guardó només per conviccions 
polítiques, sinó que reconeixia la ficció que el premi posava de manifest.

Fonts: 
“Le Duc Thọ” [en línia]. Wikipedia, actualitzat el 2014. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8D>

“Why Le Duc Tho refused his Nobel Peace Prize” [en línia]. Black and White Cat, 2010. <http://www.
blackandwhitecat.org/2010/12/11/why-le-duc-tho-refused-his-nobel-peace-prize/>

“The Nobel Peace Prize 1973 - Presentation Speech” [en línia]. The Official Website of the Nobel 
Prize, 2014. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1973/press.html>

“El cinismo de los premios Nobel” [en línia]. El retroceso, 2012. 
<http://elretroceso.eu/el-cinismo-de-los-premios-nobel>
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Observacions
El febrer de 1977, Joan Vinyoli va rebutjar el Premi Nacional de Poesia, que 
li va ser atorgat pel llavors Ministeri d’Informació i Turisme. Ho va fer per 
motius únicament ideològics, tal com va declarar: “La meva nació és Catalunya, 
i com a català, no puc acceptar un premi amb el qual no tinc res a veure. Les 
meves raons són exclusivament polítiques. No es pot aportar més confusió al 
confusionisme que ja hi ha de per si present a Catalunya”.
L’any 1985, li va ser atorgat, a títol pòstum, el Premi Nacional de Literatura. 

Nom: Joan Vinyoli
Nom complet: Joan Vinyoli i Pladevall
Naixement: 3 de juny de 1914. Barcelona, Espanya
Defunció: 30 de novembre de 1984. Barcelona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Premio Nacional de Poesía
Ministerio de Cultura
Espanya, 1977
Motiu: 
Desacord amb el poder polític
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Fonts: 
Serra, Montserrat. “Xavier Folch: Vinyoli volia arribar a ser com Shakespeare” [en línia]. Vilaweb, 2014. 
<http://www.vilaweb.cat/noticia/4201252/20140702/xavier-folch-vinyoli-volia-arribar-shakespeare.html>

“El Premio Nacional de Literatura, concedido al poeta catalán Joan Vinyoli a título póstumo” [en 
línia]. El País, 1985. 
<http://elpais.com/diario/1985/11/20/cultura/501289204_850215.html>

Fuentes, Carmen. “El poeta catalán Joan Vinyoli premio nacional de literatura a titulo póstumo” 
[en línia]. ABC, 1985.
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1985/11/20/045.html>
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Observacions
El cantautor Paco Ibáñez té una postura molt clara pel que fa a acceptar 
premis. No n’ha acceptat mai cap, ja que considera que fer-ho suposaria 
perdre part de la seva llibertat. L’única autoritat que reconeix és la del 
públic: “El millor premi són els aplaudiments que t’emportes a casa”. 
Va rebutjar en dos casos la Medalla de l’Orde de les Arts i les Lletres de 
França, el 1983 i el 1987. 
El 1998 va declinar també el Premi Gerald Brenan, que li atorgava Almenara, 
la Sociedad Cultural Andaluza a Barcelona, en reconeixement de “la llarga 
trajectòria a favor de la llibertat i la poesia, així com per la preocupació 
per la independència respecte als poders públics, econòmics i culturals”. 
Fidel al seu principi, Ibáñez també va rebutjar aquest premi. 
En una entrevista per a la premsa l’any 2010, ho explicava de la manera 
següent: 
-“Una altra cosa que no té són premis. No perquè no n’hi hagin donat, sinó 
perquè no els accepta: dues vegades va rebutjar l’Ordre de les Lletres i 
les Arts de França, per exemple. No hi ha cap premi que acceptaria?  Si li 
donessin las Madres, per exemple? 
-No! De la mateixa manera que sento un rebuig per l’acumulació de diners, 
sento un rebuig als premis, perquè són un muntatge polític, electoral o 
comercial. El premi de las Madres ja el tinc: totes les vegades que m’han 
convidat a cantar amb elles. Els aplaudiments de la gent, sí que són un premi. 
I la meva mare, quan em deia: canta’m aquesta cançó”
.

Nom: Paco Ibáñez
Nom complet: Francisco Ibáñez Gorostidi 
Naixement: 20 de novembre de 1934. València, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: música
Rebutjats:
Ordre des Arts et des Lettres
Ministère de la Culture
França, 1983 i 1987 
Premio Gerald Brenan
Fundación Almenara
Espanya, 1998
Motius: 
Aversió als premis
No ser instrumentalitzat

Fonts: 
Carles. “Georges Brassens y Paco Ibáñez” [en línia]. La coctelera, 2006. 
<http://desdebarcelona.lacoctelera.net/post/2006/10/31/georges-brassens-y-paco-ibanez>

Olalla, Carlos. “Paco Ibáñez, porque la poesía vive en la calle” [en línia]. Clandestino 
de actores, 2012. 
<http://laplacenta.clandestinodeactores.com/paco-ibanez-porque-la-poesia-vive-en-la-calle/>

Micheletto, Karina. “Mis padres son Yupanqui y Brassens, yo estoy en el medio” 
[en línia]. Página 12, 2010. 
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-19167-2010-09-03.html>
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Observacions
L’actor francès Jean Paul Belmondo, fill de l’escultor Paul Belmondo, formà 
part del moviment de la Nouvelle Vague. Es diu que el seu argument per 
rebutjar el Premi César al millor actor pel seu paper a Itinéraire d’un enfant 
gâté, era que l’escultor de l’estatueta que li havia de ser entregada havia 
fet algun comentari desfavorable respecte al talent del seu pare. 
D’altra banda, els comentaris menys especulatius diuen que l’actor no acceptava 
cap premi que no fos del públic, tot i que el 2007 el van condecorar amb la 
Legió d’Honor, que no va rebutjar.

Nom: Jean Paul Belmondo
Naixement: 4 de setembre de 1933. 
Neuilly-sur-Seine, França
Nacionalitat: francesa
Àrea: interpretació
Rebutjat: 
César du Cinéma
Académie des Arts et Techniques du Cinéma i Ministre 
de la Culture
França, 1989
Motiu: 
Aversió als premis

Font: 
“César, Oscars, mode d’emploi!” [en línia]. Allocine, 2013.
<http://www.allocine.fr/article/dossiers/cinema/dossier-18591624/?page=10>
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Observacions
Grigori Perelmán, Grisha, és considerat l’home “més intel·ligent del 
món”, perquè ha resolt alguns dels problemes matemàtics més importants: 
la conjectura de Pointcaré i el flux de Ricci, entre d’altres. Format a les 
millors escoles de la Rússia soviètica i entrenat per guanyar olimpíades 
matemàtiques, Perelmán ha rebutjat sistemàticament des dels anys 90 tots els 
premis i guardons que se li han atorgat, inclòs el Premi de l’Institut Clay 
de Matemàtiques, dotat amb un milió de dòlars, i la Medalla Fields, conegut 
com el Nobel de les Matemàtiques. També ha rebutjat places en nombroses i 
prestigioses universitats de tot el món, i s’ha retirat del món acadèmic. 
Actualment viu amb la seva mare en un suburbi de Sant Petersburg, no surt 
pràcticament de casa i el visita molt poca gent.
Els motius pels quals rebutja els premis, guardons i reconeixements són 
variats: d’una banda es fa evident que no accepta que jutgin la seva feina 
i menysprea els acadèmics, que considera inferiors a ell. Tanmateix, 
l’autoexigència en el treball fa que no es consideri mereixedor de cap 
guardó. Segons les paraules del matemàtic, el seu premi és haver resolt el 
problema, res més. Finalment, el seu caràcter taciturn, solitari, allunyat 
de llocs de popularitat,  ha portat a fer que algunes fonts suggerissin que 
Perelmán pateix alguna variant d’autisme que el manté allunyat de llocs de 
popularitat i rebutja ser el centre d’atenció.

Nom: Grisha
Nom complet: Grigori Yákovlevich Perelmán
Naixement: 13 de juny del 1966. Sant Petersburg, Rússia
Nacionalitat: russa
Àrea: matemàtiques
Rebutjats:
EMS Prize (European Mathematical Society Prize)
European Congress of Mathematics
Europa, 1996
Fields Medal - International Medal for Outstanding 
Discoveries in Mathematics
International Mathematical Union (IMU), 2006
Millennium Problems Prize
Clay Mathematics Institute
EUA, 2010
Motiu: 
Rebuig a l’acadèmia

Fonts: 
Fernández, Rodrigo. “El genio, el hombre, el enigma. Un talento matemático” [en línia]. 
El País, 2010. <http://elpais.com/diario/2010/10/03/domingo/1286077953_850215.html>

M.R.E.: “El matemático Perelmán rechaza el millón de dólares” [en línia]. El País, 2010. 
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/07/01/actualidad/1277935208_850215.html>
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Nom: Els Joglars
Nom complet: Companyia de Teatre Els Joglars
Naixement: 1962. Barcelona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: interpretació
Rebutjat: 
Premio Nacional de Teatro
Ministerio de Cultura
Espanya, 1994
Motius:
Arriba tard 
Denúncia a la institució
No ser instrumentalitzat
Rebuig a l’acadèmia

Observacions
Des del seu naixement, el 1982, Els Joglars han produït molts muntatges 
teatrals i algunes sèries televisives, i s’han assegut a la banqueta d’uns 
quants judicis, denunciats per l’Església, els militars o particulars, i 
acusats d’irreverents, entre altres coses. L’any 1994 varen rebutjar el Premi 
Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, si bé també han rebut molts 
altres premis que sí que han acceptat. Com explicava el fundador i l’aleshores 
director de la companyia, Albert Boadella, en el moment en què els van atorgar 
el Premi Nacional: “nosaltres no hem estat obedients ni ho serem mai”. 
Boadella, en nom de la companyia, va rebutjar el premi perquè considerava que 
“arribava massa tard” i després d’anys d’haver treballat “sols”. A més a més, 
el premi s’havia de compartir amb un altre guanyador, que, segons Boadella, 
era “un funcionari obedient” amb el qual no tenien res a veure.
Amb les seves declaracions, Boadella explicava que “Tenim la sensació que 
els Joglars és utilitzat com a símbol, i en qualsevol premi hi ha una certa 
manipulació”. El premi estava dotat de dos milions i mig de pessetes que, 
evidentment, també van rebutjar.

Fonts:
“Premis i reconeixements” [en línia]. Els Joglars, 1999.
<http://www.elsjoglars.com/laCompania_premios.php?idIdiomaCap=1>

Torres, Rosa. “Els Joglars rechaza el Premio Nacional de Teatro porque ‘Llega demasiado tarde’” 
[en línia]. El País, 1984.
<http://elpais.com/diario/1994/11/24/cultura/785631601_850215.html>
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Observacions
En assabentar-se de les condicions reals que l’Instituto Nacional de la 
Juventud de Navarra ofereix per a les obres premiades amb el certamen Los 
Encuentros, Laida Aldaz, que havia guanyat en la categoria d’Arts Plàstiques 
l’any 2003, va decidir renunciar-hi. 
Els motius que expressà en una carta que es va publicar a la premsa regional 
eren, primerament, la falta de promoció i difusió de les obres premiades per 
l’organització. L’Instituto Nacional de Juventud simplement es convertia en 
el propietari de les obres, de manera que el procés que l’artista proposava 
quedava estroncat. Per tant, es contradeia amb el seu treball Shopping List, 
que aparentment havia de romandre actiu i desenvolupar-se al llarg del temps. 
En segon lloc, l’artista també va al·legar el fet que el jurat deixés deserta 
la categoria d’Arts Escèniques i es negués a convocar una nova reunió per 
valorar la possibilitat de preselecció d’obres en aquesta categoria. 

Nom: Laida Aldaz
Naixement: 1980. Pamplona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: arts visuals
Rebutjat: 
Premio de Artes Plásticas Los Encuentros
Instituto Nacional de la Juventud de Navarra 
Espanya, 2003
Motius: 
Contradiu la causa
Denúncia a la institució

Font: 
“Laida Aldaz renuncia al 2.º premio de Artes Plásticas de los Encuentros” [en línia]. 
Diario de Navarra, 2007. 
<http://www.diariodenavarra.es/20101127/culturaysociedad/laida-aldaz-renuncia-al-2o-
premio-artes-plasticas-encuentros.html?not=2010112702205937&idnot=2010112702205937&di
a=20101127&seccion=culturaysociedad&seccion2=arte&chnl=40>
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“He sido informada por Maite Iriso, subdirectora del Instituto Navarro de la Juventud, de que 

no existe ningún programa de difusión, exposición o promoción para las obras premiadas 

en artes plásticas, que según las bases del certamen de este año pasan a ser propiedad 

de dicho Instituto. ¿Cuál es entonces, el futuro que les depara a estas obras? No considero 

éste un premio que se ajuste a lo que se expresa en la convocatoria, ya que en el caso de 

aceptarlo la instalación Shopping List moriría, puesto que se matan las posibilidades de 

evolución de la misma. En mi opinión, promocionar el arte, que es lo que pretende potenciar 

este certamen, no se cumple. No consigue su finalidad.Además, estimo que exigir los 

derechos de autor a nivel mundial por las obras premiadas en este certamen es excesivo, 

sobre todo cuando el destino de estás lo están haciendo tan poco interesante. ¿Por qué 

esta cláusula se refiere únicamente a las artes plásticas? Si en las demás modalidades se 

prescinde de ella, creo muy conveniente una revisión de las bases en cuanto a este punto 

se refiere.

Considero que el certamen no ha cumplido este año con su cometido de fomentar la 

participación al dejar desierta la modalidad de artes escénicas. De hecho, en las bases se 

especifica que el premio pueda quedar desierto, pero no habla de la posibilidad de dejar 

desierta la semifinal. Si se hubiera seleccionado algún trabajo y tras su presentación el jurado 

hubiera decidido no otorgar ningún premio, por considerar las obras de calidad insuficiente, 

lo hubiera entendido. Pero no podemos olvidar que dicho jurado compuesto por: Ana 

Zabalegui Reclusa, Ana Moreno Lecumberri, Dori López Jurio, Pablo Ramos Requetibate 

no ha dado la oportunidad de que ni tan siquiera una sola obra haya sido representada, 

siendo la representación condición indispensable para valorar un trabajo escénico. Tras 

haber sido informada de dicho resultado pedí que se celebrara una reunión con el jurado, 

que es un derecho que debiéramos tener todos los artistas en cualquier tipo de certamen, 

para conocer a fondo los criterios de su valoración (...). Ni el jurado ni el Instituto Navarro 

de la Juventud, bajo la dirección de Ana Frías, quisieron organizar esta reunión obviando 

mi petición. Mandé también una carta a los miembros del jurado a través del Instituto, para 

pedirles una explicación a propósito de lo sucedido en esta modalidad y hasta el día de hoy 

no he recibido una sola respuesta (...)”.
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Nom: Plataforma Aturem la Guerra
Nom complet: Assemblea de Gràcia Contra la Guerra 
Naixement: 26 de setembre de 2002. Barcelona, Espanya 
Nacionalitat: espanyola
Àrea: moviments socials
Rebutjat: 
Premis Vila De Gràcia
Consell del Districte de Gràcia
Espanya, 2003
Motius: 
Contradiu la causa
Denúncia a la institució
Responsabilitat política i social
Visibilitzar una denúncia

Observacions
La Plataforma Aturem la Guerra, també anomenada Assemblea de Gràcia Contra la 
Guerra per la seva ubicació en aquest barri de Barcelona, va rebutjar el Premi 
Vila de Gràcia que atorga el districte, en reconeixement de la seva tasca en 
la defensa dels valors cívics. Concretament per la tasca de conscienciació i 
mobilització permanent en contra de la guerra de l’Iraq i en defensa constant 
dels valors de la pau, així com per la seva capacitat de mobilitzar entitats 
i col·lectius del barri i haver aconseguit que el districte sigui un dels més 
actius i compromesos. 
L’Assemblea Contra la Guerra va utilitzar la cerimònia de lliurament de premis 
com a plataforma de visibilitat on fer sentir la seva veu i els seus arguments 
pels quals va rebutjar el guardó, també van protagonitzar una performance. En 
el text que varen llegir explicaven que “els interessos de les institucions 
poden no coincidir amb els de la gent”, i animava la institució a treballar 
de valent per fer-los coincidir. 

Font: 
Caralps, Alex. “Premi Vila de Gràcia per la defensa dels valors Cívics:
Plataforma Aturem la Guerra” [en línia]. Groups Yahoo, 2003.
<https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/bcn2001/conversations/messages/4654>
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l’Assemblea de Gràcia Contra la Guerra, rebutja el premi Vila de Gràcia, en defensa dels valors cívics. Concretament 
per la seva tasca de conscienciació i mobilització permanent en contra de la guerra de l’Iraq i en la defensa constant 
dels valors de la Pau. Per la seva capacitat de moure entitats i col·lectius de Gràcia, aconseguint que el districte 
sigui un dels més actius i compromesos.

L’Assemblea Contra la Guerra empra la cerimònia de lliurament de premis com a plataforma de visibilitat on fer 
sentir la seva veu i arguments pels quals rebutja el guardó, on protagonitzen aquesta performance : 
 
 
Bona tarda, senyores i senyors. Moltes gràcies. 
 
Ens han dit que avui al districte de Gràcia repartien premis i que un d’ells el donaven a l’Assemblea de Gràcia 
Contra la Guerra. El premi que ens han atorgat és per la defensa dels valors cívics. Aleshores, amb emoció, hem 
buscat la paraula al diccionari, no fos cas que no ho tinguéssim clar. I al diccionari de l’Institut d’estudis Catalans 
hem trobat: Civisme: Zel pels interessos i les institucions de la pàtria
(pausa)
 
 
Només podem dir: gràcies. Gràcies per reconèixer-nos com cívics als que vàrem seure tants vespres a la Virreina 
per parlar de pau, per parlar contra la guerra.
 
Però, contra quina guerra?...Es que n’hi ha tantes...A l’Assemblea de Gràcia contra la guerra hi havia molta gent 
que en el seu dia a dia lluita per causa de moltes guerres.
 
Aleshores, per a qui deu ser aquest premi? 
 
1)  Potser és per aquesta gent (assenyala un grup), que lluita contra les multinacionals i empreses relacionades 
amb la indústria armamentista. Aquestes empreses són les que s’estan beneficiant de guerres com aquella deeeeee, 
aquella que encara dura no ?a l’Iraq, oi?
 
....Humm. Em sembla que no; no deu ser per ells, perquè si totes les forces polítiques del districte estan muntant el 
fòrum 2004 finançat per moltes d’aquestes empreses....
(silenci)
No, companyes i companys (mira al grup que abans ha assenyalat), el premi no és per a vosaltres (el grup se’n va, 
remugant).
 
2)    Ah, ja sé. Deu ser per aquesta gent treballadora del barri (mira un altre grup), que lluita i sua cada mes per 
pagar la hipoteca o el lloguer...
Humm, però clar, la política urbanística que promou l’ajuntament, 
 
¿...no provoca la pujada dels preus dels immobles a tota Barcelona?
 
Em refereixo a macro projectes, com ara el fòrum 2004, però també a projectes al barri. Per què,.... ¿us heu fixat 
com està canviant el paisatge de Gràcia? Cases antigues que desapareixen per caixes de sabates d’alt estànding, 
només a l’abast de poques butxaques...
 
 No, no. Vosaltres (es dirigeix al grup)  tampoc sou mereixedors d’aquest premi perquè sinó us tindrien en compte 
(el grup es retira, humiliat).
  
3)    Bé, (actitud pensativa), a l’assemblea  també hi havia aquesta gent (assenyala un altre grup)  implicada en una 
altra guerra: aquella guerra contra l’especulació i per un habitatge digne. 
 
Però molts d’aquests varen ser i estant sent desallotjats avui mateix.... I si els desallotgeu de les seves cases i centres 
socials deu ser que okupar no ho considereu gaire cívic. Està clar: (mira al grup) el premi tampoc és vosaltres 
(retirada del grup amb actitud contrariada)
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4)    Pensant, pensant. Ja(assenteix amb el cap); segurament el districte vol donar el premi a la gent que està lluitant 
per aconseguir espais públics autogestionats al barri. Aquí en tenim alguns que també eren a l’assemblea (mira un 
altre grup), però... que recordi, aquests van voler autogestionar el casal de joves i no els vau donar gaire suport, 
em sembla. 
 
Per tant, no els deveu considerar molt cívics si no els vau fer cas. El premi no pot ser vostre, tampoc (ho diu 
dirigint-se al grup, el qual, visiblement decebut, se’n retira).
 
5)    Vaja! Doncs, deu ser per aquesta gent (mira cap un altre grup) que lluita contra els monopolis mediàtics i per 
una gestió transparent de la informació...
 
Però no, no, a aquests mateixos se’ls censura o se’ls fa el buit mediàtic quan demanen mitjans propis. 
 
I no diguem quan demanen gestionar una ràdio municipal com COMRàdio Gràcia !! A aquests,  tampoc se’ls deu 
considerar molt cívics (es dirigeix al grup): el premi, ni tocar-lo, que no us el mereixeu! ... (el grup se’n va, ofès)
 
6)    Escolta! Doncs deu ser per tota la gent gran i infants que participaven de l’assemblea de gràcia!
 
Calla! El premi no crec que sigui per a ells quan no se’ls fa cas. La queixa és constant però els pressupostos mai 
no arriben i menys si són invisibles.
 
7)    Ah....per força, el premi ha de ser per (assenyalant un grup) aquests col·lectius implicats a l’assemblea que 
van des del moviment okupa fins al moviment independentista. Col·lectius que lluiten contra la repressió, contra la 
precarietat laboral, contra l’especulació i per un habitatge digne, pels presos, pel català, etc...
 
Però.....  ¿no és en aquests mateixos col·lectius que se’ls registra els locals, se’ls silencia, se’ls reprimeix.... ?
per exemple hi ha el cas de tres membres de l’Assemblea de Joves de Gràcia que van ser víctimes d’un muntatge 
policial, que van ser torturats a les dependències policials i que ara seran enviats a l’audiència nacional a Madrid. 
¿El districte s’ha posicionat al seu favor?  
 
Em sembla que no....llavors a vosaltres (assenyalant al grup) tampoc us deuen considerar molt cívics. Doncs per a 
vosaltres tampoc és el premi.
 
I podríem parlar de moltes més lluites, Però ens allargaríem massa.
 
Em temo que ja no en quedem més. Deu ser que el diccionari no sabia que els interessos de les institucions poden 
no coincidir amb els de la gent.
 
Crec que cap de nosaltres som mereixedors  del vostre premi al civisme.
 
I Pensem que sou vosaltres, el Districte, qui ha de guardar aquest premi perquè, en tot cas, ens han dit que 
representeu a tots els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia i no dubtem que poseu tot el zel del món en els interessos 
i les institucions de la Vila.    
 
Moltes gràcies per haver-nos rebut en aquest espai.
Bona tarda.
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Nom: Javier Marías
Naixement: 20 de setembre de 1951. Madrid, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Premio Nacional de Narrativa
Ministerio de Cultura
Espanya, 2004
Motiu: 
Desacord amb el poder polític

Observacions
Javier Marías ja havia avisat anteriorment i repetides vegades que no 
acceptaria cap premi ni cap invitació que vingués de la mà de les estructures 
oficials del Govern. “L’Estat no ha de donar-me res per exercir la meva tasca 
d’escriptor”. Conseqüentment va rebutjar el premi que li van atorgar per 
la novel·la Los Enamoramientos. Segons explica no és una qüestió simplement 
política, el fet de rebutjar el premi, dotat amb 20.000 euros, sinó que també 
respon a la voluntat de ser coherent amb si mateix. Marías manté aquesta 
postura des de fa molts anys, independentment de qui hi hagi al Govern. En la 
roda de premsa que va oferir explicava que “en aquest país hi ha una tendència 
a polititzar-ho tot”, mentre que els premis, segons Marías, responen a 
favoritismes i maniobres de les quals ell no vol participar.
Tot i que va especificar que amb el seu gest no hi havia desdeny cap a ningú, 
sí que va comentar que el fet que no haguessin donat mai cap premi nacional 
al seu pare, el filòsof Julián Marías, li feia pensar que ell tampoc en podia 
ser mereixedor.

Fonts: 
W. M. S. “Javier Marías rechaza el Nacional de Narrativa por Los enamoramientos” 
[en línia]. El País, 2012.
<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/21/actualidad/1334998646_622912.html>

Javier Marías. “El Estado no debe darme nada por mi tarea de escritor” [en línia]. 
Radio Televisión de Castilla y León, YouTube, 2012. 
<https://www.youtube.com/watch?v=SGIVk-iB0fA>
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Nom: Albert Boadella
Naixement: 10 de juliol de 1943. Barcelona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: direcció teatral
Rebutjat: 
Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
Espanya, 2004
Motius: 
Arriba tard
Ha perdut valor
Manca de criteri i rigor

Observacions
El director d’Els Joglars, Albert Boadella, va rebutjar, l’any 2004, la Creu 
de Sant Jordi, el guardó més important que ofereix el Govern català i que 
significa un reconeixement per una trajectòria feta a Catalunya. Boadella, tot 
i agrair el gest del Govern tripartit, entenia que amb el guardó es pretenia 
pal·liar els danys comesos anteriorment des de la Generalitat a la companyia 
de teatre que ell dirigia, Els Joglars. Boadella considerà, a més, que el 
guardó arribava massa tard. També s’hi afegia la consideració que la Creu 
de Sant Jordi és “un guardó amb inflació”, pel fet que s’entrega a moltes 
persones any rere any. 
Recordà, a tall d’anècdota, que en una escena de l’obra teatral La increíble 
historia del Dr. Floit & Mr. Pla, de l’any 1997, els Joglars feien burla de 
la Creu de Sant Jordi.   
Cal recordar que la nominació i el rebuig van coincidir amb un molt bon moment 
de treball de Boadella, tant a Barcelona com a Madrid.

Fonts: 
“Albert Boadella rebutja la Creu de Sant Jordi perquè la considera ‘un desgreuge’” [en 
línia]. Televisió de Catalunya, 2004.
<http://www.324.cat/noticia/79074/ociicultura/Albert-Boadella-rebutja-la-Creu-de-
Sant-Jordi-perque-la-considera-un-desgreuge>

López Rosell, César. “Albert Boadella va rebutjar la Creu de Sant Jordi per coherència.” 
[en línia]. Teatralnet. Publicat originalment en El Periódico, 2004.
<http://www.teatral.cat/ca/noticies/fitxa_noticies/3706#.VAygk2R_vz0>
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Nom: Andreu Buenafuente
Nom complet: Andreu Buenafuente Moreno
Naixement: 24 de gener de 1965. Reus, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: periodisme 
Rebutjats: 
Micrófono de Oro
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 
Espanya, 2007
Mejor Presentador de la Revista FHM
Vots dels lectors
Espanya, 2013
Motius: 
Manca de criteri i rigor
Solidaritat professional

Observacions
Les dues vegades que Andreu Buenafuente ha rebutjat un premi, el presentador 
i periodista ho ha fet en relació amb els altres premiats, bé en la mateixa 
categoria o bé en una de diferent. 
En el cas del Premi Micròfon d’Or, premi que també es va concedir a Federico 
Jiménez Losantos, director del programa La mañana de la Cope, Buenafuente va 
rebutjar ser valorat sota els mateixos paràmetres que premiaven la feina d’una 
persona que era ofensiva personalment i professionalment per als periodistes 
en general. Dies després, Luis del Olmo, membre del jurat d’aquests premis, 
va expressar el seu suport a Buenafuente, al·legant que des del principi ell 
s’havia oposat a concedir el premi al periodista de la Cope. 
Uns anys després, Buenafuente també va rebutjar el premi dels lectors de la 
revista FHM al ‘Millor presentador’. Aquesta vegada va declinar el guardó 
perquè una altra de les categories de premis era la de ‘Pitjor comediant’, 
que li havia estat assignat a Pablo Motos. En un comunicat a la seva pàgina 
web, Buenafuente va expressar que “això no pot ser. Com a company no puc 
donar suport a uns premis en què s’humilia innecessàriament la tasca d’un 
altre còmic”.

Fonts: 
Cruz, Juan. “Buenafuente rechaza un premio porque también se le concede a Losantos” 
[en línia]. El País, 2007. <http://elpais.com/diario/2007/02/08/radiotv/1170889202_850215.
html>

“Luis Del Olmo se solidariza con Buenafuente en rechazo del premio a Jiménez Losantos” 
[en línia]. 20 minutos, 2007. 
<http://www.20minutos.es/noticia/199891/0/buenafuente/losantos/premio/>

López, Lourdes. “Andreu Buenafuente rechaza su premio FHM en apoyo a Pablo Motos” [en línia]. 
La Vanguardia, 2011. <http://www.lavanguardia.com/television/20110126/54106659324/
andreu-buenafuente-rechaza-su-premio-fhm-en-apoyo-a-pablo-motos.html>

Buenafuente, Andreu. “Premio FHM” [en línia]. Andreu Buenafuente, 2011. <http://www.
andreubuenafuente.com/?id=p1238>
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PREMIO FHM
Miércoles, 26 de enero de 2011

La revista FHM ha hecho un concurso entre sus lectores para dar unos 
premios de televisión. Y los lectores han tenido a bien darme el de mejor 
presentador, pero siento decirles que no voy a aceptar este premio. ¿Por 
qué, se preguntarán ustedes? Porque si sigues leyendo la lista, te encuentras 
con que, al final, aparece la categoría de “Peor comediante”, que ha sido 
concedida a Pablo Motos. Y esto, no puede ser. Como compañero no puedo 
apoyar unos premios en los que se humilla innecesariamente la labor de 
otro cómico. No verás una fórmula como esta en cualquier otra lista de 
premios, ya sea de cine, periodismo, o cualquier otra disciplina. Pero sí en 
una de cómicos. ¿Por qué? ¿Porque somos graciosos? De acuerdo, somos 
graciosos. Pero también somos profesionales.
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Nom: Paco Camino 
Nom complet: Francisco 
Camino Sánchez
Naixement: 14 de desembre de 
1940. Camas, Sevilla, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: tauromàquia 
Rebutjat: 
Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes 
Ministerio de Cultura 
Espanya, 2004
(rebutjat l’any 2009)
Motius: 
Ha perdut valor
Manca de criteri i rigor 

Nom: José Tomás 
Nom complet: José Tomás 
Román Martín
Naixement: 20 d’agost de 
1975. Galapagar, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: tauromàquia
Rebutjat: 
Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes
Ministerio de Cultura
Espanya, 2007 
(rebutjat l’any 2009)
Motius: 
Ha perdut valor
Manca de criteri i rigor

Observacions
Els toreros Paco Camino i José Tomás retornaren la Medalla d’Or de les Belles 
Arts que varen rebre els anys 2004 i 2007 respectivament. Havent consensuat 
la seva posició, ambdós decidiren enviar una carta conjunta al Ministeri de 
Cultura, adreçada a l’atenció del titular César Antonio Molina, on aclarien no 
voler tenir el mateix guardó que el matador de toros Francisco Rivera Ordóñez 
havia rebut l’any 2009. El fet d’haver donat la medalla a Rivera Ordóñez, no 
s’ajustava a la seva manera d’entendre aquest art. Amb l’expressió “vergonya 
torera”, Camino i Tomás acusaren el Ministeri de degradar l’art dels toros. 
El premi atorgat a Rivera Ordóñez va ser motiu de discòrdia entre d’altres 
personalitats del món dels toros, com és el cas de José Antonio Canales 
Rivera, familiar seu, que es va mostrar sorprès amb la concessió, que la 
consideraven prematura; o del matador Morante de la Puebla, que expressava 
“que li hagin donat la Medalla de Belles Arts a Rivera Ordóñez em sembla 
una vergonya... Crec que és un exemple gran i clar del coneixement que els 
responsables de concedir aquest guardó suposadament tan important tenen sobre 
el toreig i sobre l’art“.

Fonts: 
“Paco Camino y José Tomás devuelven sus medallas de Oro de las Bellas Artes [en línia]. RTVE, 2009. 
<http://www.rtve.es/noticias/20090306/paco-camino-jose-tomas-devuelven-medallas-oro-
bellas-artes/244426.shtml>

Pérez, Lucas. “José Tomás no quiere el mismo galardón que Francisco Rivera” [en línia]. El Mundo, 2009. 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/06/toros/1236305855.html>

“Paco Camino aclara que no tiene nada contra Rivera, ‘es contra el sistema’” [en línia]. Soitu, 2009.
<http://www.soitu.es/soitu/2009/03/06/info/1236376147_807949.html>

Lorca, Antonio. “José Tomás rechaza el premio taurino Joaquín ‘Vidal’” [en línia]. De sol y sombra, 2014.
<http://desolysombra.com/2014/07/08/jose-tomas-rechaza-el-premio-taurino-joaquin-vidal/>



PACO CAMINO ACLARA QUE NO TIENE NADA CONTRA RIVERA,
 “ES CONTRA EL SISTEMA”

Madrid.-  El torero Paco Camino, que ha anunciado que va a devolver la Medalla de las Bellas Artes del toreo 
que recibió en 2005, sale al paso de las interpretaciones que se hacen de este rechazo, afirmando que “estoy 
en desacuerdo con el sistema y la valoración para concederla, pero en absoluto nada tengo en contra de Rivera 
Ordóñez”. 
 

Los Reyes entregan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura al torero, 
Paco Camino (izda). EFE/Archivo
En declaraciones exclusivas a la Agencia EFE, Camino insistió en “el afecto que le tengo a Francisco Rivera 
Ordóñez, como persona y como torero, a él y a su familia. Hasta hoy entre nosotros ha habido mucho cariño y tanto 
respeto. Cuando nos vemos me abraza, y yo a él. Y nada ni nadie va a enturbiar tan buena relación, no quisiera de 
verdad. Otra cosa es lo de esas medallas supuestamente al arte del toreo”.
Y aclara Camino que “no es de recibo la fórmula del Ministerio de Cultura para dar este reconocimiento. Así, ésta 
ha podido ser la gota que ha colmado un vaso que venía llenándose años atrás. No hace falta citar nombres ni hacer 
de menos a nadie, que todo el mundo sabe quién es quién en esta profesión, y de qué manera. Dicho más claro, 
estoy en desacuerdo total con la forma de conceder esta medalla, y por eso rechazo ahora la mía”.
Al preguntarse Camino “¿para cuándo la medalla a ese genio del arte del toreo que se llama Pepín Martín 
Vázquez?”, él mismo tiene la respuesta al decir que “sería bueno que se interesarán por él, y así la verdadera 
historia no resultaría algo tan efímero”.
Camino tiene más nombres, el de Diego Puerta, al que define también con otra interrogante “¿se puede ser a la vez 
más valiente y más artista que Puerta?”, y de otro coetáneo, Julio Aparicio, “maestro en la más amplia acepción 
torera de la palabra”.
Más nombres que reivindica, el de Ángel Peralta “auténtico revolucionario del rejoneo, que respetó las más estrictas 
normas del clasicismo” y el del también rejoneador Álvaro Domecq Romero, “tanto tiempo en la cumbre, y cuya 
actividad aún en el retiro es de amor desmedido por el toro y el caballo”.
“Son muchos toreros retirados muy importantes por su trayectoria, y hasta que se les reconozca a todos, tendrían 
que esperar los que están en activo. No quiero decir más, pues no se trata de hacer una lista de ‘olvidados’, y menos 
aún para que algunos medios interpreten esto como una guerra entre toreros. Nada de eso. Le ha tocado a Rivera 
Ordóñez, pero él no tiene culpa. Y hará bien sintiéndose orgulloso de su medalla, como hacen otros”.
“Lo triste son los parámetros que se utilizan para designar a los galardonados. Y advierto que no era mi intención 
tanto jaleo como se ha montado”, finalizó Camino.
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Nom: Pep Guardiola
Nom complet: Josep Guardiola i Sala 
Naixement: 18 de gener del 1971, Santpedor, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: esport
Rebutjat: 
Premio Príncipe de Asturias
Fundación Príncipe de Asturias
Espanya, 2009
Motiu: 
Modèstia 

Observacions
El llavors entrenador del Futbol Club Barcelona declinà la nominació al 
Premi Príncep d’Astúries. Amb un gest de modèstia, considerà que el premi era 
prematur per la seva curta trajectòria. 
“S’agraeix, però que l’hi donin a un altre. Jo crec que és un premi molt 
prestigiós i que avala esportistes que han fet coses que estan molt bé i amb 
trajectòries molt llargues, i la meva és molt curta. Ho agraeixo de tot cor, 
però crec que ens estem passant una mica. Quan tingui 60 anys, i si encara 
hi sóc, que me’l donin. Ara crec que és molt prematur”.
Pep Guardiola destacava també que la feina feta al FC Barcelona és una feina 
col·lectiva amb els jugadors i la institució, i que els mèrits són, en tot 
cas, comuns. 
El Premi Príncep d’Astúries s’atorga a “persones o institucions que, a més 
de l’exemplaritat de la vida i l’obra, hagin aconseguit noves metes en la 
lluita de l’home per superar-se a si mateix, i contribuït amb el seu esforç, 
de manera extraordinària, al perfeccionament, el cultiu, la promoció o la 
difusió dels esports”.

Fonts: 
“Guardiola rebutja la selecció pel Príncep d’Astúries” [en línia]. e-notícies, 2009.
<http://esports.e-noticies.cat/guardiola-rebutja-la-seleccio-pel-princep-
dasturies-29456.html>

Casamajor, Jordi. “Guardiola contesta al presidente de la federación asturiana” 
[en línia]. YouTube, actualitzat el 2012. 
<https://www.youtube.com/watch?v=SBSSC-hGz50>
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Observacions
Juan Goytisolo expressava, en una carta sospesada al diari El País, un fort 
agraïment per la nominació al Premi Nacional de Literatura i aclaria la 
seva admiració pels membres del jurat. Finalment anunciava un però que el 
portava a rebutjar el premi i els 150.000 euros que l’acompanyaven. El premi 
estava finançat per la Yamahiriya Libia de Gaddaffi. Per motius polítics i 
ètics l’escriptor no podia acceptar uns diners que venien d’un govern que 
menysprea.

Nom: Juan Goytisolo
Nom complet: Juan Goytisolo Gay
Naixement: 6 de gener de 1931. Barcelona
Nacionalitat: espanyola
Àrea: literatura
Rebutjat: 
International Prize for Literature
Ministeri de Cultura i Societat Civil
Líbia, 2009
Motius: 
Desacord amb el poder polític
Procedència del finançament del premi
 

Fonts: 
Goytisolo, Juan. “Por qué no pude aceptar un premio” [en línia]. El País, 2009.
<http://elpais.com/diario/2009/08/14/opinion/1250200805_850215.html>

“Goytisolo rechaza 150.000 euros de Gaddafi” [en línia]. e-notícies, 2009.
<http://cultura.e-noticies.es/goytisolo-rechaza-150000-euros-de-gaddafi-31892.html>

Sherif, Dhaimish. “ Writer Juan Goytisolo awarded for choosing pride over Gaddafi funded 
prize” [en línia]. Libya TV, 2013.
<http://libya.tv/en/writer-juan-goytisolo-awarded-for-choosing-pride-over-gaddafi-funded-prize/>
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Observacions
En el cas de Fèlix Millet va caldre modificar el Decret que regula les 
distincions de la Generalitat de Catalunya per tal de poder revocar-li la 
Creu de Sant Jordi que li havia estat atorgada el 1999, i que Millet es 
resistia a retornar. 
La Generalitat va decidir retirar aquesta distinció a Millet arran de les 
irregularitats detectades al Palau de la Música, i que el mateix Millet va 
confessar. Per aquesta raó va ser necessari introduir una modificació en el 
Decret de creació de les creus de Sant Jordi, ja que fins llavors no s’havia 
previst un mecanisme per retirar aquesta distinció. 
Abans del cas de la Creu de Sant Jordi, Fèlix Millet va perdre també la 
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona, una medalla que no va arribar 
mai a ser-li entregada. 
La Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona havia acordat per 
unanimitat atorgar-li l’any 2009 la medalla per la seva “gestió exemplar” al 
capdavant del Palau de la Música. Es va decidir posposar la concessió després 
de conèixer que s’estava investigant judicialment la Fundació Palau per una 
presumpta desviació de fons.

Nom: Fèlix Millet
Nom complet: Fèlix Millet i Tusell
Naixement: 8 de desembre de 1935. Barcelona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: empresa
Rebutjat: 
Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
Espanya, 1999 (rebutjat l’any 2010)
Motiu: 
Males pràctiques

Fonts: 
“Fèlix Millet perd la medalla al mèrit cultural de Barcelona” [en línia]. e-notícies, 2009.
<http://societat.e-noticies.cat/felix-millet-perd-la-medalla-al-merit-cultural-de-
barcelona-31334.html>

“Fèlix Millet torna la Creu de Sant Jordi a la Generalitat” [en línia]. Televisió de Catalunya, 2010.
<http://www.324.cat/noticia/539376/altpenedes/Felix-Millet-torna-la-Creu-de-Sant-Jordi-a-la-
Generalitat>

“Millet torna la Creu de Sant Jordi” [en línia]. BTV, 2010. <http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/02/23/
millet-torna-la-creu-de-sant-jordi/>

“La Generalitat revoca la Creu de Sant Jordi de Fèlix Millet” [en línia]. Directe.cat, 2009.
<http://www.directe.cat/noticia/17829/la-generalitat-revoca-la-creu-de-sant-jordi-de-felix-
millet-17829>

“L’Ajuntament posposa la concessió de la Medalla d’Or al president de la Fundació Orfeó Català” [en 
línea]. Televisió de Catalunya, 2009. 
<http://www.324.cat/noticia/396891//LAjuntament-posposa-la-concessio-de-la-Medalla-dOr-al-
president-de-la-Fundacio-Orfeo-Catala>
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Nom: Judith Butler
Naixement: 24 de febrer de 1956. Cleveland, Ohio, EUA
Nacionalitat: nord-americana
Àrea: filosofia
Rebutjat: 
Berlin Pride Civil Courage Prize
Berliner CSD e.V. - Berlin LGBT Pride Association, 
Alemanya, 2010
Motius: 
Contradiu la causa
Denúncia a la institució
Visibilitzar una denúncia

Observacions
Judith Butler va rebutjar el Premi al Coratge Civil concedit durant la Berlin 
Pride, el festival gai de Berlín. En l’espai d’un discurs que havia estat 
convidada a donar en el marc d’aquest esdeveniment, la filòsofa denunciava 
l’organització del Berlin Pride com a propera a tendències racistes envers 
persones gais, lesbianes o transsexuals “de color” o musulmanes, i recalcava 
que ella volia allunyar-se d’aquest moviment. 
En lloc d’acceptar el premi, Butler va proposar una llista d’organitzacions 
que segons ella serien mereixedores d’un premi pel coratge en la defensa del 
drets del col·lectiu gai i lèsbic. 
En diferents blocs i pàgines d’Internet es van publicar comentaris de suport i 
també de crítica cap al seu gest. Alguns elogiaven el seu coratge en refusar 
el guardó, mentre que d’altres denunciaven que Butler no és una activista ni 
practica una activitat de defensa dels drets civils, i que el gest era més 
aviat autobombo.

Fonts: 
“Judith Butler: –I must distance myself from this complicity with racisme” [en línia]. 
The European Graduate School, 2010.
<http://www.egs.edu/faculty/judith-butler/articles/i-must-distance-myself/>

“Suspect. Judith Butler refuses Berlin Pride Civil Courage Prize” [en línia]. 
No Homonationalism, 2010. 
<http://nohomonationalism.blogspot.com.es/2010/06/judith-butler-refuses-berlin-pride.html>

“Judith Butler, faux anti-racist” [en línia]. Paulinepark, 2010.
<http://www.paulinepark.com/2010/06/judith-butler-faux-anti-racist/>



-67-

Nom: Santiago Sierra
Naixement: 5 de maig de 1966. Madrid, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: arts visuals
Rebutjat: 
Premio Nacional de Artes Plásticas
Ministerio de Cultura
Espanya, 2010
Motius: 
Denúncia a la institució
No ser instrumentalitzat

Observacions
Santiago Sierra va ser l’artista escollit per representar Espanya a la Biennal 
de Venècia l’any 2003, i ho va fer amb una acció contundent: Muro cerrando 
un espacio. Literalment va construir un mur que impedia el pas al pavelló 
espanyol i permetia filtrar l’accés dels visitants, de tal manera que només es 
deixava entrar les persones amb nacionalitat espanyola, sense cap excepció. 
L’any 2010 el Govern li va atorgar el Premio Nacional de Artes Plásticas, 
“per la seva obra crítica” que “genera debat sobre les estructures de poder”. 
Sierra va rebutjar el premi i els 30.000 euros amb què estava dotat, i va 
explicar breument i contundentment, per mitjà d’una carta, que amb el premi 
es volia “instrumentalitzar” la seva obra i que no estava disposat a vendre 
la seva llibertat. Va aprofitar l’avinentesa per denunciar entre les línies 
breus un Govern “corrupte i criminal”, segons les seves pròpies paraules. 
S’acomiadava amb un “Salut i llibertat!”.

Fonts: 
“Santiago Sierra renuncia al nacional de artes plásticas porque el premio se utiliza en 
«beneficio del Estado»” [en línia]. El País, 2010. 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2010/11/05/actualidad/1288911612_850215.html>

Riaño, Peio H. “Santiago Sierra muerde la mano del premio” [en línia]. Diario Público, 2010. 
<http://www.publico.es/345184/santiago-sierra-muerde-la-mano-del-premio>

Democracia. “Santiago Sierra dice NO al Premio Nacional de Artes Plásticas” [en línia]. 
Contraindicaciones, 2010. <http://contraindicaciones.net/?p=1335>
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Nom: Siniestro Total
Naixement: 1981. Vigo, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: música
Rebutjat: 
Premios de la Música
Academia de las Artes y las Ciencias de la Música 
Espanya, 2011
Motius: 
Modèstia
Solidaritat professional

Observacions
La banda de rock Siniestro Total va ser nominada al Premi a la “Millor Cançó 
en Gallec” l’any 2011, per Quen me dera na casiña. Tot i ser originals de 
Galícia, el tema pel qual van ser nominats és l’únic en aquesta llengua que 
incloïa l’àlbum Country & Western, pel qual també van ser nominats. Al llarg 
de la seva trajectòria han inclòs temes en gallec esporàdicament en els seus 
àlbums, però no ha sigut mai la llengua principal de les cançons de la banda. 
Rebutjaren el premi al·legant que, segons ells, hi ha grups que aposten 
totalment per la llengua gallega i que segurament són més mereixedors d’un 
premi com aquest que no pas ells mateixos. 
De totes maneres van esperar a l’últim moment a llançar un comunicat per 
explicar els motius pels quals rebutjaven la nominació, i varen crear un gran 
rebombori als mitjans. 

Font: 
“Comunicado de ST sobre las nominaciones de los Premios de la Música” [en línia]. 
Siniestro Total, 2011.
<http://siniestro.com/blog/post/comunicado-de-st-sobre-las-nominaciones-de-los-
premios-de-la-musica/>
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Nom: Maruja de Nou Barris
Nom complet: Maruja Ruiz Martos
Naixement: 1936. Guadix, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: moviments socials
Rebutjat: 
Medalla d’Honor de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Espanya, 2011
Motius: 
Contradiu la causa
Denúncia a la institució
Responsabilitat política i social

Observacions
La presidenta del Casal de Gent Gran de la Prosperitat és una coneguda veïna 
i activista a Nou Barris, el barri de Barcelona on viu des que va arribar 
procedent de Guadix. Es defineix com “una dona treballadora al seu dia, 
pensionista ara, lluitadora social i amb convicció de pensament comunista”.  
L’Ajuntament li va concedir la Medalla d’Honor de Barcelona per les seves 
tasques veïnals. Per sorpresa de tots, i sobretot de l’alcalde Xavier Trias, 
Ruiz va dir que no podia acceptar una medalla que ve “d’un Govern que ens 
està retallant allò pel qual jo he lluitat”.

Fonts: 
Aljabara 1. “Maruja Ruiz Martos, andaluza con un par Rechaza medalla de Barcelona” 
[en línia]. Youtube, actualizat el 2011.
<https://www.youtube.com/watch?v=50uPBVQlAzU>

“Maruja Ruiz Martos” [en línia]. Biografías de mujeres andaluzas, actualizat el 2011.
<http://historiamujeres.es/vidas/ruiz_martos.html>

Cejudo, Conchi. “Maruja Ruiz Martos, sobre la sanidad: “Es el sistema, nena” [en línia]. Cadena Ser, 2011. 
<http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/maruja-ruiz-martos-sanidad-sistema-nena/
csrcsrpor/20111204csrcsrsoc_2/Tes>
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Observacions
“Els incorrectes i els deshonestos haurien de ser exclosos” sentencia Torre 
com a argument per rebutjar la Legió d’Honor. “Hi ha massa persones nominades 
que no mereixen la distinció, en la meva opinió”. Amb això, el polític es 
referia a les condecoracions de persones implicades presumptament en casos 
de corrupció. 
D’aquesta manera, l’exministre i senador declinà la medalla honorífica, que 
considerava devaluada pel fet que “s’entrega a qualsevol”. A les seves 
declaracions deixà constància del desacord polític amb Nicolas Sarkozy, 
president de França en aquells moments. 

Nom: Henri Torre
Naixement: 12 d’abril de 1933. Casablanca, Marroc
Nacionalitat: francesa
Àrea: política 
Rebutjat: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
França, 2012
Motius: 
Desacord amb el poder polític
Ha perdut valor

Fonts: 
“Henri Torre” [en línia]. Wikipedia, actualitzat el 2014.
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Torre>

“Legión de Honor de Francia enfrenta polémica” [en línia]. El Universal, 2012. 
<http://www.eluniversal.com.mx/notas/820023.html>
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Observacions
Sealtiel Alatriste va rebutjar el premi mexicà de literatura en ser acusat 
de plagi en els seus llibres Geografía de la ilusión i Ensayo sobre la 
ilusión. Les acusacions ja les havia fet uns anys abans l’escriptor Guillermo 
Sheridan, i havien passat desapercebudes. En ocasió del premi, l’escàndol 
mediàtic que es va generar el va obligar a rebutjar el guardó. Ho va fer 
un dia després d’haver renunciat al seu càrrec de coordinador de Difusió 
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un gest amb el 
qual volia protegir la institució perquè no en quedés afectada.
“Jo vaig copiar aquests textos, accepto que és un error, que està malament”. 
L’escriptor admeté que la falta radicava a no haver fet explícit que es 
tractava d’una cita i, per tant, a no haver citat la font de forma adequada. 
Tot i així, Alatriste no reconegué el plagi, amb l’argument que els textos 
copiats no són la “part substancial” dels seus articles. Només hi ha plagi 
quan es copia una obra completament d’un altre autor o bé una part substancial, 
fent-la passar com a pròpia, segons diu l’escriptor, que assegura que el 
conjunt de la seva obra “no és un engany”.

Nom: Sealtiel Alatriste
Nom complet: Enrique Sealtiel Alatriste y Lozano
Naixement: 15 de juliol de 1949. Ciutat de Mèxic, Mèxic
Nacionalitat: mexicana 
Àrea: literatura
Rebutjat: 
Premio Xavier Villaurrutia
Sociedad Alfonsina Internacional
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
Mèxic, 2012 
Motiu: 
Males pràctiques

Fonts: 
Sealtiel Alatriste. “Yo copié estos textos, acepto que es un error, que está mal” [en 
línia]. La tercera, 2012. 
<http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/02/1453-430959-9-alatriste-renuncia-
a-premio-xavier-villaurrutia-tras-acusaciones-de-plagio.shtml>

“Entrevista Sealtiel Alatriste” [en línia]. SMVS. Youtube, actualitzat el 2012. 
<https://www.youtube.com/watch?v=rsrfXpoqh28>
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Observacions
Annie Thébaud-Mony, investigadora en qüestions de salut i especialista en 
càncers i malalties professionals, rebutja la Legió d’Honor amb la intenció 
de denunciar la “indiferència” amb què es tracta la salut laboral i la 
“impunitat” dels crims industrials.
La sociòloga va declarar en aquest aspecte: “Hi hauria, des del meu punt de 
vista, una certa indecència a ser condecorada després d’haver estat trenta 
anys treballant sobre la mort laboral, on he donat el senyal d’alarma sobre 
la situació en la qual treballen els obrers, els perills que corren per la 
seva salut, els perills industrials als quals s’exposen, sense que s’hagin 
produït millores reals en les condicions laborals. Les recomanacions que vaig 
fer no les han tingut en compte els poders públics.”

Nom: Annie Thébaud-Mony
Nacionalitat: francesa
Àrea: ciències socials
Rebutjat: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
França, 2012
Motius: 
Contradiu la causa
Responsabilitat política i social
Visibilitzar una denúncia

Fonts: 
Puche, Paco. “Los premios. Opinión. Lecturas impertinentes” [en línia]. El Observador, 2013. 
<http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/7858-los-premios>

“Los industriales ponen deliberadamente en peligro a los obreros” [en línia]. Rebelión, 2012.
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155395>
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Nom: Dani Muñoz
Nom complet: Daniel Muñoz Guardiola
Naixement: 23 de desembre de 1997. Murcia, Espanya
Nacionalitat: espanyola 
Àrea: estudis
Rebutjat:
Premio Te Toca
Fundación Antena 3
Espanya, 2012
Motiu: 
Contradiu la causa

Observacions 
En la convocatòria d’aquest premi l’any 2012, la Fundació Antena 3 exposava 
que volia donar veu als joves perquè expliquessin, per mitjà de la creació de 
petits vídeos, diferents temes relacionats amb el medi ambient. A l’entrega 
dels premis se’ls obsequiava amb diferents regals. Dani Muñoz havia fet un 
vídeo sobre l’obsolescència programada i va ser honorat amb el tercer premi 
i un iPod, que amb un discurs eloqüent va rebutjar en l’acte d’entrega. 
Muñoz va explicar que li suposava un problema acceptar un iPod com a trofeu, 
ja que aquest aparell és un dels exemples de maquinària preparada per a 
l’obsolescència programada que inunden el planeta de residus. 
Després va denunciar al seu bloc personal que la cadena de televisió l’havia 
censurat en no emetre el seu rebuig al telenotícies en què donaven els 
resultats dels premis. 

Fonts: 
Dalca, Jorge. “Dani Muñoz rechaza su premio otorgado por Antena 3 y como lo censuraron 
los medios” [en línia]. Efeuno, 2013.
<http://efe1info.wordpress.com/2013/02/05/dani-munoz-rechaza-su-premio-otorgado-por-
antena-3-y-como-lo-censuraron-los-medios/>

Muñoz Guardiola, Dani. “Como fui censurado por Antena 3 (Post antiguo rescatado)” 
[en línia]. Alteractivo, 2014. 
<http://alteractivo.daniguardiola.me/>

Rootor 1. “Chaval rechaza un iPod en un concurso de Antena 3” [en línia]. Youtube, 2012.
<https://www.youtube.com/watch?v=AixF-OM7ThM>
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Nom: Jacques Tardi
Naixement: 30 d’agost del 1946, Valence, França 
Nacionalitat: francesa
Àrea: còmic
Rebutjat: 
Légion d’Honneur
Ordre de la Légion d’Honneur
França, 2013
Motius:
Desacord amb el poder polític
No ser instrumentalitzat

Observacions
Jacques Tardi, reconegut dibuixant de còmics francès, que ha treballat sovint 
vinyetes sobre la I Guerra Mundial, rebutjà la Legió d’Honor de França i va 
explicar que no volia rebre res del poder polític actual ni de cap altre, i 
per mantenir així la seva llibertat.
Segons les seves declaracions “Em vaig assabentar amb sorpresa pels mitjans 
de comunicació, la tarda de l’1 de gener, que les autoritats m’acabaven 
d’atorgar la Legió d’Honor, sense haver-me informat abans. Amb gran convicció 
envers la meva llibertat de pensament i creativitat, no vull rebre res 
d’aquest Govern ni de cap altre poder polític. Per tant, rebutjo aquesta 
medalla amb gran determinació. No m’interessa, no demano res ni he demanat 
mai res. Un no ha de sentir-se necessàriament content de ser reconegut per 
gent que li desagrada”.

Fonts: 
Efe. “El dibujante de cómics francés Jacques Tardi rechaza la Legión de Honor” 
[en línia]. Público, 2013.
<http://www.publico.es/culturas/448278/el-dibujante-de-comics-frances-jacques-tardi-
rechaza-la-legion-de-honor>

Albertini. “Jacques Tardi también rechaza su galardón” [en línia]. Fancueva, 2013.
<http://www.fancueva.com/comic/jacques-tardi-tambien-rechaza-su-galardon/>

“Jacques Tardi rechaza la Legión de Honor” [en línia]. El Periódico, 2013. 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/jacques-tardi-rechaza-legion-
honor-2285254>
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Nom: S. Janaki
Nom complet: Sishtla Sreeramamurthy Janaki
Naixement: 23 d’abril de 1938. Repalle, Guntur, 
Andhra Pradesh, Índia
Nacionalitat: índia
Àrea: música
Rebutjat: 
Padma Bhushan Award
President de l’Índia, 2013
Motius: 
Arriba tard
Visibilitzar una denúncia 

Observacions
S. Janaki va ser nominada a un dels premis més importants que atorga el Govern 
indi als artistes del seu país, el Padma Bhushan. Era l’any 2013, l’artista 
tenia l’edat de 73 anys i un recorregut de més de 55 anys de carrera artística 
professional com a cantant. El rebuig a aquest premi va ser pel fet que 
l’artista considerà que el reconeixement “arriba massa tard”, i que això era 
símptoma del poc interès que el seu país té pels artistes del sud de l’Índia. 
Va aprofitar l’avinentesa per denunciar, així, un cert maltractament vers els 
artistes i les persones de la seva regió original. 

Font: 
PTI. “Playback singer Janaki rejects Padma Bhushan award” [en línia]. The Times of India, 2013. 
<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Playback-singer-Janaki-rejects-Padma-
Bhushan-award/articleshow/18195865.cms>
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Nom: José Antonio Pacios Rivera
Nacionalitat: espanyola
Àrea: empresa
Rebutjat: 
Premio al Mejor Empresario Berciano del año 
Federación Leonesa de Empresarios
Espanya, 2013
Motiu: 
Males pràctiques 

Observacions
Després d’acomiadar el 70% de la plantilla de la seva empresa, José Antonio 
Pacios Rivera, responsable de l’empresa DDM (Diseño y Desarrollo de Matricería), 
es va veure obligat a rebutjar la nominació a millor empresari de l’any que 
atorga la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). El premi va quedar desert 
per primera vegada en la seva història i els empresaris lleonesos van quedar 
desconcertats.
Tot i així, el president del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio 
Carballo, va aprofitar l’avinentesa per felicitar l’empresari per la seva 
conducta exemplar i va manifestar el seu desacord amb les campanyes promotores 
de productes lleonesos en detriment dels productes d’El Bierzo, amb la qual 
cosa va fer aflorar tot un seguit de conflictes regionalistes o regionals.

Fonts: 
DL. “Pacios Rivera renuncia al galardón de Empresario del Año de la Fele” [en línia]. 
Diario de León, 2013. 
<http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/pacios-rivera-renuncia-galardon-
empresario-ano-fele_796862.html>

“Carballo felicita al empresario que rechazó el premio de la Fele” [en línia]. Diario Bierzo, 2013.
<http://bierzocomarca.eu/index.php/economia/45/12303-carballo-felicita-al-empresario-
que-rechazo-el-premio-de-la-fele>



-81-



-82-

Nom: Josep Soler
Nom complet: Josep Soler i Sardà
Naixement: 25 de març de 1935. Vilafranca del 
Penedès, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: música
Rebutjat: 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
Ministerio de Cultura
Espanya, 2013 
Motius: 
Contradiu la causa  
Desacord amb el poder polític

Observacions 
Josep Soler és un referent en la creació musical espanyola. És compositor, 
pedagog i un dels representants més rellevants de la Generació del 51. 
És autor d’òperes, obres simfòniques i de cambra, director honorífic del 
Conservatori Professional de Música de Badalona i, des del 1982, membre de la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
Es negà a recollir la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts per tal de 
manifestar el desacord cap a la política cultural i educativa del Govern del 
Partit Popular, en un moment en què els canvis en les lleis d’Educació a 
l’Estat espanyol estan a l’ordre del dia, com també els temes en relació amb 
el sobiranisme i el nacionalisme catalans.
Segons el compositor, “acceptar el reconeixement seria acceptar l’autoritat 
del Govern espanyol, i jo no vull saber res del ministre Wert ni del Govern 
de Rajoy, perquè a ells no els interessa gens ni la cultura ni l’educació”.
“Com a professor he patit molt amb aquests senyors que governen Espanya i 
que ens han enganyat a tots. No estan fent res del que van prometre i estan 
acabant amb la cultura i l’educació”.
“Com a català tampoc no puc acceptar aquest reconeixement”, afegí el compositor, 
que creia en el debat sobiranista i aclaria que “tots ho estan fent molt 
malament”.

Font: 
Lladó, Albert. “No acepto el premio, señor Wert” [en línia]. La Vanguardia, 2013. 
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20131127/54394578466/premio-wert.html>
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Nom: Jan 
Nom complet: Juan López Fernández
Naixement: 13 de març de 1936. Toral de los Vados, 
El Bierzo, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: còmic
Rebutjat:
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
Ministerio de Cultura
Espanya, 2013 
Motiu:
Desacord amb el poder polític

Observacions
Després de pensar-ho molt, el dibuixant de còmics i creador dels personatges 
Superlópez i  Pulgarcito, Juan López, més conegut com a Jan, va decidir 
renunciar a la distinció per “ètica personal”. Expressà que hagués agraït que 
se li comuniqués amb antelació la nominació a la Medalla d’Or, i assegurava 
no haver rebut una comunicació oficial d’aquest reconeixement. Ateses les 
circumstàncies va fer arribar un comunicat a la premsa, on explicava els seus 
motius.

Font: 
“El dibujante Jan renuncia a la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes” [en línia]. 
La Vanguardia, 2012.
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20121231/54358750280/jan-renuncia-medalla-de-
oro-al-merito-bellas-artes.html>
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Quiero expresar mi agradecimiento ante las muchas felicitaciones que me han 

llegado y también, acaso, disculparme por haber levantado tantas expectativas entre 

colegas y amigos, y sobre todo entre mis paisanos de Toral. Hubiera preferido que se 

me preguntara de antemano, pero debo decir que ante las circunstancias sociales y 

políticas actuales no puedo, por ética personal, aceptar la Medalla de Oro al mérito 

en las Bellas Artes que según he sabido por la prensa me concede el Ministerio de 

Cultura de España. Hecho del que estoy esperando a ser oficialmente informado para 

actuar en consecuencia.

Siempre he intentado sentirme bien conmigo mismo y sé que para conseguirlo he de 

actuar lo más ceñido posible a mis convicciones.

Un saludo y un abrazo solidarios a todos.

Juan López (JAN)
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Nom: Valentín Roma
Naixement: 1970. Ripollet, Espanya
Nacionalitat: espanyol
Àrea: arts visuals 
Rebutjat: 
Premios RAC (Reconocimientos al Arte Contemporáneo) 
Instituto del Arte Contemporáneo
Espanya, 2014
Motius: 
Denúncia a la institució
Manca de criteri i rigor

Observacions
Miguel Cereceda, director de l’Institut de Cultura de Madrid, va crear 
uns premis per donar més visibilitat al món de l’art contemporani. El 
factor més important consistia en una gala que s’emetria per la televisió 
i arribaria a totes les cases. Es van celebrar els RAC, Reconocimientos al 
Arte Contemporáneo el febrer del 2014. Un dels nominats fou Valentín Roma, 
amb el reconeixement pel millor projecte de comissariat per a l’exposició 
Contra Tàpies. Roma rebutjà aquest reconeixement i explicà clarament els seus 
motius. Explicà que tant el seu projecte Contra Tàpies com la seva manera 
d’entendre l’art contemporani no tenen res a veure amb els objectius dels 
RAC i la conseqüent gala d’entrega. A parer seu, la visibilitat no és una 
prioritat per a l’art contemporani ara mateix i aclarí que no se sentia gens 
còmode dins d’aquest muntatge.
Els que havien de ser “els premis Goya de l’art”, van acabar amb la dimissió 
del seu inventor i director en el que ha estat la seva primera edició, mentre 
que la premsa anava plena de crítiques i ridiculitzacions envers aquest acte.

Fonts: 
Riaño, Peio H. “Los Goya del arte arrancan con escándalo” [en línia]. El Confidencial, 2014. 
<http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-02-13/los-goya-del-arte-arrancan-con-
escandalo_88516/>

Riaño, Peio H. “La vergüenza ajena toma el Museo Reina Sofía” [en línia]. El Confidencial, 2014. 
<http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-02-15/la-verguenza-ajena-toma-el-museo-
reina-sofia_89639/>
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Nom: Juan Antonio Montero Nicolau
Naixement: Ciudad Real, Espanya, 1993
Nacionalitat: espanyola
Àrea: estudis
Rebutjat: 
Beca de Movilidad
Ministerio de Educación Cultura y Deportes
Espanya, 2014
Motiu: 
Contradiu la causa

Observacions
Juan Antonio Montero és un estudiant de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
originari de Ciudad Real que estudia a Zamora. Per al curs 2013-2014 se li 
va atorgar la “quantia mínima” de la beca de mobilitat que havia demanat 
al Ministeri: 60 euros. Aquestes beques estan destinades a estudiants que 
viuen fora de la seva població natal, i que s’han de desplaçar i costejar 
una residència. L’ajuda que li havien atorgat li arribava tot just per pagar 
dos viatges d’anada i tornada a casa seva, o bé per pagar una setmana de 
residència.
Montero va decidir rebutjar aquesta beca, evidentment insuficient en relació 
amb les seves necessitats, i acollir-se a una beca de col·laboració, la qual 
l’obliga a dedicar hores extres de feina a part de les hores d’estudis i de 
les tasques de representació com a delegat. 
La notícia del rebuig de Montero va sortir a la premsa acompanyada de la 
informació del descens, a la regió de Castilla-La Mancha, dels pressupostos 
dedicats a beques estudiantils, tant pel que fa a les quantitats atorgades 
com al nombre de becats.

Font: 
López, Hilario. “El delegado de alumnos de la UCLM renuncia a la beca del Ministerio 
tras recibir el mínimo de 60 euros” [en línia]. El Crisol de Ciudad Real, 2014. 
<http://www.eldiario.es/clm/delegado-UCLM-renuncia-Ministerio-recibir_0_247076114.html>
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Nom: Jordi Pujol
Nom complet: Jordi Pujol i Soley
Naixement: 9 de juny de 1930. Barcelona, Espanya
Nacionalitat: espanyola
Àrea: política
Rebutjat:
Medalla d’Or de la Ciutat
Ajuntament de Barcelona
Espanya, 2014
Motiu: 
Males pràctiques

Observacions
La confessió de Jordi Pujol d’haver ocultat diners a la Hisenda pública va 
generar gran controvèrsia política. Una de les conseqüències d’aquest fet va 
ser la decisió de retornar la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, que se 
li havia atorgat el 1992, reclamada pel mateix consistori i amb la petició 
de l’alcalde Xavier Trias.
Des que l’expresident va confessar públicament que havia ocultat diners 
en comptes a l’estranger, diversos grups de l’oposició havien reclamat a 
l’alcalde que li fos retirada la medalla, perquè consideraven que no n’era 
mereixedor.

Font: 
Agencias. “Jordi Pujol devuelve la Medalla de Oro de Barcelona tras reclamársela el 
Ayuntamiento” [en línia]. RTVE, 2014. 
<http://www.rtve.es/noticias/20140820/jordi-pujol-devuelve-medalla-oro-barcelona-
respuesta-solicitud-del-ayuntamiento/996721.shtml>
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