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Girona va celebrar anit amb
èxit una nova edició dels

seus Premis Literaris, entre els
quals destaca el premi Prudenci
Bertrana de novel·la, a punt d’arri-
bar als seus cinquanta anys d’exis-
tència. Un guardó nascut l’any 1968
com a reacció al premi literari en
castellà que havia convocat l’Ajun-
tament franquista i que la societat
civil gironina va contribuir a finan-
çar i fer créixer els primers anys, en
una nova demostració de força en
aquells temps difícils. El Prudenci
Bertrana l’han guanyat alguns dels
grans escriptors catalans, com Ma-
nuel de Pedrolo, Avel·lí Artís-Gener,
Baltasar Porcel, Quim Monzó, Jau-
me Cabré, Maria Barbal o Maria
Mercè Marçal, i s’ha consolidat com
un dels més importants de les lle-
tres catalanes perquè es va saber
reinventar després dels anys de la
imprescindible resistència cultural.
En el prestigi assolit hi té molt a
veure el treball constant de la Fun-
dació Prudenci Bertrana i de les ins-
titucions i empreses que li donen
suport, tot i que massa vegades no
ha tingut, a escala nacional, l’ampli
ressò que hauria merescut.

El periodista Xevi Sala (La Bisbal
d’Empordà, 1965) va guanyar el
Prudenci Bertrana amb la novel·la
‘I ens vam menjar el món’, un viatge
en el temps “divertit i emotiu”, se-
gons el jurat. El premi a Xevi Sala,
director adjunt d’aquest diari, fina-
lista del Bertrana el 2010 i guanya-
dor del premi Roc Boronat el 2014,
fa que es consolidi definitivament
com a ferma realitat de la narrativa
catalana. Els Premis Literaris de Gi-
rona també van reconèixer la poe-
sia de Josep Maria Folquet, un as-
saig sobre el noucentisme de Jordi
Casassas, Ricard Ruiz-Garzón i el
científic Salvador Macip en literatu-
ra juvenil, la innovació d’Ernest Ca-
hué i l’inclassificable talent del ge-
nial músic saltenc Adrià Puntí.

Nova veu per
a un premi
consolidat

EDITORIAL

om que ahir estàvem tots entre-
tinguts amb això tan interessant
del Dia Sense Cotxes (sí, és una

ironia, no m’hi facin posar l’adjectiu
que em ve al cap), potser els van pas-
sar per alt les reflexions que el minis-
tre d’Exteriors espanyol, aquest tal
Margallo, va fer dimecres pels passa-
dissos de la seu de l’ONU. Ja té nassos
que hagi de ser aquest senyor el que
ens ho hagi de venir a dir: “El movi-
ment secessionista a Catalunya avan-
ça a tota màquina”, va dir, i va expli-
car, citant Cambó, que al seu entendre
“tot aquest moviment només tindrà
èxit si Espanya està immersa en difi-
cultats internes o en un conflicte exte-
rior”. Margallo, evidentment, feia
aquestes reflexions per acabar defen-
sant la unitat d’Espanya i pressionar
(encara més) Pedro Sánchez perquè
posi fi al govern en funcions del PP.
“El govern en funcions és, per defini-
ció, més dèbil i menys capaç de fer

C “Ja té nassos
que hagi de ser
aquest ministre qui
reconegui
públicament que sí,
que tenim una gran
oportunitat

front a aquesta situació”, va dir. Però,
que no ho veuen, el que està dient
Margallo? Nosaltres aquí, reflexionant
sobre si estem cansats, entretinguts
amb una qüestió de confiança, amb les
forces independentistes mirant-se de
reüll contínuament per veure qui sem-
bla més no sé què, a les portes d’una
discussió de pressupostos on tothom

voldrà fer gestos de cara a la galeria, i
deixant passar l’oportunitat històrica
que el mateix Margallo reconeix que
tenim. Però que no ho veuen, que
aquest cop aquest senyor té raó? Que
mentre que Espanya sí que està enca-
llada, que són incapaços d’entendre’s,
que poden anar a unes terceres elec-
cions, nosaltres tenim l’oportunitat de
treure’n profit, d’excel·lir? De traslla-
dar al món que mentre a un costat hi
ha bloqueig, indecisió, pors i manca de
projecte, a l’altre hi ha decisió, convic-
ció, velocitat i un objectiu comú? Mar-
gallo, entretingut en la defensa de la
unitat d’Espanya, no se n’ha ni adonat
del que ens ha dit, perquè en el fons el
que fa és reconèixer que sí, que podem
tenir èxit, que ens en podem sortir si
anem tots a una, i de pressa, perquè
ells estan debilitats, i encallats i entre-
tinguts en afers interns. Ja té nassos,
insisteixo, que hagi de ser ell qui ens
ho hagi de venir a dir.

Quan Margallo té raó
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Desclot
Vicent Sanchis

Eleccions
debades

iumenge vinent, ara mateix, es faran eleccions dites
“autonòmiques” a Galícia i al País Basc. Importants,

no cal dir-ho, per als gallecs i per als bascos. Al primer
d’aquests territoris, que la Constitució Espanyola evita
amb l’eufemisme “nacionalitats històriques”, diuen les
enquestes que el Partit Popular revalidarà la majoria
històrica. Bon profit els faci. N’hi ha que naixen assignats.
En el segon, l’ensaladilla basca es complica. Els pactes, a
dos a tres i a tot el que calgui, determinen que el
guanyador de les eleccions, que seria el PNB, haurà de

triar entre forces sobiranistes o
independentistes i l’espanyolisme
rampant. El PNB s’ha fet còmode,
continuista, més retràctil encara.
Això podria donar ales al PSOE o al
PP. En tot cas, no sembla que en
aquells països les eleccions de
diumenge hagin de canviar el món
extern. Però hi ha una altra mirada. La

que interpreta el món en clau de Cibeles. Una visió que
insisteix en els efectes “generals” que se’n poden derivar.
Una manera com una altra d’engrandir el propi melic o
d’enredar-se. A Mariano Rajoy el gasoil gallec no li arribarà
ni a l’encenedor. El trencaclosques basc no ajudarà ningú.
Ni a Podemos. El PP mantindrà Rajoy com l’única veritat
revelada i Pedro Sánchez s’esperarà al comitè federal de l’1
d’octubre per veure si pot salvar la dissidència extremenya
o, sobretot, andalusa. Amb l’ajuda dels militants. Euskadi?
Galícia? Una broma per als qui consideren la perifèria
matèria domada i reclinada. Tant se’ls en fot.
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A Mariano
Rajoy el
gasoil gallec
no li arribarà
ni a
l’encenedor

Les cares de la notícia

L’escriptor i periodista gironí ha guanyat el 49è
Premi Prudenci Bertrana per la novel·la I ens vam
menjar el món. També han estat guardonats Jo-
sep M. Fulquet (Miquel de Palol de poesia), Jordi
Casassas (Carles Rahola) i Salvador Macip i Ri-
card Ruiz Garzón (Ramon Muntaner).

SECRETÀRIA GENERAL D’ICV

Premi Prudenci Bertrana

La justícia ha condemnat a tres anys i mig d’inha-
bilitació a càrrec públic l’exdirectora de Medi Na-
tural de la Generalitat i actual secretària general
d’ICV, per prevaricació, en haver permès, el 2009,
la caça de 60.000 petits ocells cantaires amb
vesc, una tècnica prohibida.
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La solució dels xenòfobs
Viktor Orbán

Tres anys d’inhabilitació
Núria Buenaventura
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Xevi Sala

La solució del president hongarès per als refu-
giats és fer-los fora de la UE i tancar-los en grans
camps de refugiats en alguna illa o al nord d’Àfri-
ca, amb fortes mesures de seguretat, i tancar les
fronteres europees. Sens dubte és una solució
per als xenòfobs, però no per als refugiats.
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