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PREMIS CRÍTICA «SERRA D’OR» 

anys reconeixent 
la nostra cultura

Enguany celebrem cinquanta anys dels Pre-
mis Crítica «Serra d’Or». Amb motiu d’aquest 
aniversari, publiquem un repàs històric 
d’aquests guardons, una valoració que en fan 
diversos premiats i membres dels jurats al 
llarg de la història i, també, ens ha semblat 
interessant publicar uns quants testimoniat-
ges d’agraïment rebuts per escrit, d’autors 
guardonats i que ja no són entre nosaltres. 
Finalment, com cada mes de maig, publiquem 
el veredicte dels premis d’enguany.
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El mes d’abril de 1966, «Serra d’Or» –que havia iniciat 
la seva segona etapa al final de 1959– va dedicar un 
dossier als premis literaris catalans, en el qual va parti-
cipar Joaquim Molas, que en aquells moments era un 
dels membres més rellevants del consell de redacció, 
a l’ombra, de la revista. Tot fent referència al Premi 
«Sant Jordi» de novel·la, Molas suggeria que fóra bo 
de «separar netament els mòbils comercials dels intel-
lectuals» als premis literaris. «Així –continuava– pro-
posaria de fer dos tipus de premis: uns de comercials, 
cuinats per les editorials, i sota la despesa i la respon-
sabilitat d’aquestes. I uns altres, diguem-ne oficials, 
que haurien d’ésser concedits a obres ja publicades i 
discernits per un jurat format per crítics professionals, 
competents i responsables. Aquests premis oficials, a 
causa de la nostra escassa demografia i, per tant, pro-
ducció literària original, haurien d’ésser concedits per 
torn. Un any ho podrien ésser a la millor novel·la i a 
la millor biografia aparegudes durant els tres anys pre-
cedents; l’any següent, als millors volums de poemes i 
d’assaigs; el següent, a la millor obra teatral i al millor 
recull de narracions. I així successivament». Aquests 
premis «comptarien amb unes certes garanties –d’au-
tors, de jurats, de temps, etc.– i serien, realment, de 
consagració. De consagració intel·lectual i, a més, eco-
nòmica. (Potser seria una bona cosa de pensar en la 
possibilitat que el premi consistís, més que a amollar 
uns diners, a tramitar la traducció a unes quantes llen-
gües potables. Aleshores, penso, l’obra premiada ho 
seria realment!)».

Mutatis mutandis, aquesta proposta és la que es va 
concretar al cap d’un any, a «Serra d’Or» mateix, amb 
uns Premis crítica (així en minúscula), que van apa-
rèixer a la p. 51 del número corresponent al febrer de 
1967. Un petit davantal sense signar explicava: «Amb 
els Premis Crítica [aquest cop en majúscula], SERRA 
D’OR ha cregut oportú d’establir anualment una llista 
de les obres més destacades que, durant l’any ante-
rior, hagin estat publicades en cadascun dels gèneres 

Cinquanta anys de Premis «Serra d’Or»
per Josep Massot i Muntaner

següents: poesia, novel·la, prosa narrativa, teatre i as-
saig». Una nota amb asterisc després del mot «teatre» 
precisava: «Per al premi de Teatre seran preses en con-
sideració les obres donades a conèixer durant l’any, per 
mitjà de la publicació o de l’estrena». Tot seguit figu-
raven els veredictes corresponents a Literatura i a As-
saig. Pel que fa a Literatura, un jurat de luxe, compost 
pels «crítics Josep M. Castellet, Joan Fuster, Joaquim 
Molas, Joan Triadú i Joan-Lluís Marfany, secretari», ha-
via «establert, per encàrrec de SERRA D’OR, la relació 
següent de les obres que consideren més destacades 
entre les aparegudes durant l’any 1966». En concret, 
es tracta del Premi Crítica 1967 de Poesia (Teoria dels 
cossos, de Gabriel Ferrater), del Premi Crítica 1967 de 
Novel·la (El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodoreda), 
el Premi Crítica 1967 de Prosa Narrativa (El Quadern 
Gris, de Josep Pla), i el Premi Crítica 1967 de Teatre 
(«no atribuït»). Respecte a l’Assaig, «SERRA D’OR, amb 
els assessoraments que corresponen a l’amplitud i a la 
diversitat dels temes», atorgava el Premi Crítica 1967 
d’Assaig a Problemes del nostre cristianisme, de Jaume 
Lorès.

Un darrer advertiment feia constar: «Els premis 
crítica [ara en minúscula i rodona] consisteixen estric-
tament en la publicació que fa SERRA D’OR de la llista 
dels títols escollits.»

L’arxiu de «Serra d’Or» conserva un petit dossier 
sobre alguns dels primers premis donats per la revista, 
però enlloc no hi he sabut trobar cap referència sobre 
els orígens d’aquesta iniciativa. Alguna vegada vaig de-
manar a Joaquim Molas i a Albert Manent si sabien 
de qui havia sortit la proposta d’aquests premis i, amb 
algun dubte, van arribar a la conclusió que es tractava 
de la conjunció de les opinions de Joaquim Molas ma-
teix i d’un altre gran col·laborador de la secció de li-
teratura de la revista, Joan Triadú, cosa perfectament 
lògica atesa la composició del jurat. Les circumstàncies 
de l’època –en plena dictadura franquista– expliquen 
igualment que els premis només consistissin –alesho-
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res i durant molt de temps– en una simple menció a 
«Serra d’Or», sense cap acte públic ni cap propaganda 
especial.

El gener de 1968, p. 59, «Serra d’Or» donava a co-
nèixer els Premis Crítica 1968. en un format similar al 
del 1967. L’única diferència era que el jurat –idèntic– 
atorgava també el premi d’Assaig (al discutit llibre de 
Jordi Solé-Tura, Catalanisme i revolució burgesa) i, com 
passarà sovint al llarg dels anys, ampliava la nòmina 
de premis. Els autors premiats continuaven essent de 
primera categoria: Marià Manent (poesia, per Com un 
núvol lleuger), Manuel de Pedrolo (novel·la, per Totes 
les bèsties de càrrega), Mercè Rodoreda (conte, per La 
meva Cristina i altres contes) i Baltasar Porcel (Arran de 
mar). El premi de Teatre continuava «no atribuït». El 
veredicte duia, excepcionalment, la data 12 de gener 
de 1968. Com l’any anterior –i com serà costum fins 
ara– hi havia també petites fotografies dels guardonats.

El gener de 1969, «Serra d’Or» tornava a repetir la 
fórmula del 1967: el jurat habitual donava els premis 
de «Literatura», amb algun canvi: poesia (Circumstàn-
cies, de Pere Quart), novel·la (Els argonautes, de Bal-
tasar Porcel), prosa (A flor d’oblit, de Marià Manent), 
conte (Tots els contes, de Pere Calders) i obres comple-
tes (al volum I –Poesia– de les Obres completes de Sal-
vador Espriu; una nota advertia: «Només són preses 
en consideració les obres completes d’autors vivents 
i quan aquestes contenen aportacions inèdites impor-
tants»). El premi de Teatre continuava «no adjudicat». 
La revista, «amb els assessoraments que corresponen 
a l’amplitud i a la diversitat dels temes», atorgava el 
Premi Crítica 1969 d’Assaig a Heretgies, revoltes i ser-
mons, de Joan Fuster (membre del jurat de literatura, 
un jurat que aleshores i sovint premiarà molts llibres 
publicats per Edicions 62, tot i que alguns dels seus 
components hi exercien funcions importants).

Els «premis crítica 1970» van aparèixer al número 
de «Serra d’Or» corresponent al mes d’agost (p. 39), tot 
i que no hi consten al sumari inicial. Seguint el model 
de l’any anterior, el jurat de costum dóna els premis 
de Literatura, que correspongueren a Clementina Ar-
deriu (poesia, per L’esperança encara), a Terenci Moix 
(novel·la, per El dia que va morir Marilyn), a Josep Pla 
(prosa, per Notes disperses), a Jordi Sarsanedas –redac-
tor en cap de la revista– (conte, per El balcó) i a Jordi 
Bordas (teatre, concedit per primera vegada per La 
terra es belluga). El Premi Crítica 1970 d’Assaig és do-
nat directament per la revista, amb els assessoraments 
corresponents, a Josep Carner i el Noucentisme, d’Albert 
Manent.

El 1976 se celebrà per primera vegada la proclamació dels premis a 
la llibreria Ona de Barcelona. A la foto hi veiem Jordi Sarsanedas, 
Maur M. Boix, Josep M. Castellet i Jordi Úbeda. (Foto: Barceló)

Els premis Crítica de 1980 es proclamaren en un sopar al restaurant 
Pedralbes Paradís de Barcelona. A la foto, l’abat de Montserrat, 
Cassià M. Just, s’adreça als assistents a l’acte; al seu costat a la 
taula presidencial hi ha Miquel Coll i Alentorn, Max Cahner, Maur M. 
Boix i Albert Manent. (Foto: Barceló)

A partir de 1981 l’acte de proclamació se celebrà a la llibreria Ona. 
Aquest any Quim Monzó fou guardonat en la categoria de narració 
per Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux, et Maury i Francesc Parcerisas, a 
qui veiem al fons de la foto, va fer un parlament sobre la situació de 
la literatura catalana. (Foto: Barceló)
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El 1971 és especial. El mes de juny (p. 37) es parla 
per primer cop dels Premis crítica SERRA D’OR, i per 
algun motiu que no conec –probablement alguna de 
les crisis endèmiques de la revista– hi desapareix el 
nom dels membres del jurat. El davantal inicial pre-
cisa: «“Serra d’Or” publica la llista dels seus Premis 
Crítica 1971 amb la qual pretén atreure l’atenció dels 
lectors cap a les obres que, segons els assessoraments 
rebuts, poden ésser considerades les més destacades 
de cadascun dels gèneres, entre les aparegudes durant 
l’any 1970». La llista conté els premis corresponents a 
novel·la (Amb permís de l’enterramorts, de Vicenç Rie ra 
Llorca), a contes (Difunts sota els ametllers en flor, de 
Baltasar Porcel), a prosa poètica (Darrer comunicat, de 
J.V. Foix), a poesia (Poesia rasa, de Joan Brossa), a me-
mòries (Al llarg de la meva vida, de Ferran Soldevila), 
a assaig (L’art català contemporani, d’Alexandre Cirici) 
i a teatre (Marc i Jofre o els alquimistes de la fortuna, de 
Josep M. Benet i Jornet).

El juny de 1972 (p. 45), els Premis crítica SERRA 
D’OR 1972 tornen a encarrilar-se, però amb una dife-
rència essencial i que es mantindrà a partir d’ara. Els 
premis de Literatura i Assaig són atorgats per un jurat 
parcialment nou (Josep M. Castellet, Josep Faulí, Pere 
Gimferrer, Maurici Serrahima i Joan Triadú) i el de te-
atre se’n separa i és atorgat pels crítics Joan-Anton Be-
nach, Hermann Bonnín i Xavier Fàbregas. En aquesta 
avinentesa, el primer jurat premia Salvador Espriu per 
Setmana Santa (poesia), Manuel de Pedrolo per Situa-
ció analítica (novel·la), Tomàs i Teresa Pàmies per Tes-
tament a Praga (memòries) i ex aequo Alexandre Cirici 
per Miró llegit i Joan Coromines per Lleures i converses 
d’un filòleg (assaig). En una nota es fa constar explíci-
tament: «Naturalment quedaven d’entrada excloses de 
llur debat aquelles [obres] de les quals algun d’ells [dels 
membres del jurat] és autor: Introducció a la poesia de 
Salvador Espriu de Josep M. Castellet, i Marcel Proust 
de Maurici Serrahima». El jurat de Teatre, per la seva 
banda, premia L’ombra de l’escorpí, de Maria-Aurèlia 
Capmany, «després d’una deliberació en la qual, a més 
de l’obra guanyadora, han estat finalistes, i així ells [el 
jurat] desitgen que consti, Una croada d’Alfred Badia, 
Defensa índia de rei de Jaume Melendres i Homenatge a 
Picasso de Josep Palau i Fabre».

El veredicte dels premis aparegut al número de no-
vembre de 1973 (p. 37) presentava alguna novetat im-
portant. En primer lloc, el jurat de Literatura i Assaig 
es mantenia com l’any anterior, amb l’única diferèn-
cia que Maurici Serrahima hi era substituït per Albert 
Manent. Serrahima, segons que em consta per tradició 

El 1982, el parlament sobre la situació de la cultura catalana 
s’encarregà a Oriol Pi de Cabanyes, que veiem al costat de Maur M. 
Boix, que lliura la serreta emblemàtica dels premis a Pere Gimferrer. 
(Foto: Barceló)

L’aparador d’Ona anuncia els Premis de 1982. (Foto: Barceló)

A partir de 1984, coincidint amb el 25è aniversari de la revista, la 
proclamació dels premis se celebrà en un sopar al Pedralbes Paradís 
de Barcelona. A la foto, la taula presidencial, on veiem –d’esquerra a 
dreta– Joan Granados, Antoni M. Badia i Margarit, Maur M. Boix, Max 
Cahner, Antoni Dalmau, Maria-Aurèlia Capmany i Jordi Sarsanedas. 
(Foto: Barceló)

50
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oral, s’havia retirat voluntàriament perquè pensava que 
el seu dietari Del passat quan era present podia obtenir 
el premi de memòries, com efectivament va aconse-
guir. Altres premis correspongueren a Vicent Andrés 
Estellés (poesia, per Recomane tenebres), a Terenci Moix 
(novel·la, per La increada consciència de la raça), a Josep 
Pla (prosa narrativa, per El que hem menjat), a J.V. Foix 
(prosa poètica, per Tocant a mà...) i a Joan Fuster (as-
saig, per Literatura catalana contemporània). En segon 
lloc, s’estableix una nova modalitat de premis, la de 
Recerca, en la qual, un jurat integrat per Enric Casas-
sas, Ernest Lluch, Casimir Martí, Miquel Tarradell i jo 
mateix –que ja era director de les Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, però que encara no formava part del 
consell de redacció de «Serra d’Or»–, havia de «triar 
l’obra més destacada de les publicades durant l’any 
1972, dins el camp de la recerca en les diverses cièn-
cies». Així com el jurat de Literatura i Assaig va adoptar 
el veredicte per majoria –i va voler que així constés–, 
el de Recerca va decidir per unanimitat de premiar la 
tesi doctoral d’Isidre Molas, Lliga Catalana. Finalment, 
el jurat de Teatre va premiar no un llibre publicat, sinó 
l’espectacle Mary d’ous, estrenat pels Joglars a Grano-
llers, amb muntatge dramàtic d’Albert Boadella.

Els Premis Crítica Serra d’Or 1974 foren donats a co-
nèixer el mes de març (p. 33), en les tres categories es-
tablertes el 1973, que es mantindran immutables fins 
que, com veurem, se n’hi afegeixi una quarta, la corres-
ponent a Literatura infantil i juvenil. En aquest cas, el 
jurat de Literatura i Assaig –que continuà donant un 
veredicte per majoria– era el mateix de l’any anterior, 
amb un únic canvi: Albert Manent hi era substituït per 
Joaquim Molas, potser perquè el premi d’Assaig fou 
atorgat a Marià Manent per Poesia, llenguatge, forma. Els 
altres premis continuaven fent variacions respecte als 
veredictes anteriors i correspongueren a Joan Brossa 
(poesia, per Cappare), a Oriol Pi de Cabanyes (novel·la, 
per Oferiu flors als rebels que fracassaren), a Josep Carner 
(llibres de viatges, per Del pròxim Orient) i a Aurora 
Bertrana (memòries, per Memòries fins a 1935). Per pri-
mer cop, es feia una «menció especial» al llibre Poemes 
d’Armand Obiols. El jurat de Recerca, sense canvis, es 
decidí per Barcelona i la seva història. II, d’Agustí Du-
ran i Sanpere, i el de Teatre, ampliat amb Joan Castells 
i Jaume Melendres, trià Poesia escènica 1945-1954, de 
Joan Brossa, que d’aquesta manera obtenia dos premis 
a la mateixa convocatòria.

Els premis de 1975 tornen a aparèixer el mes de 
març (p. 31). El jurat de Literatura i Assaig s’hi manté 
igual que el de l’any anterior, amb premis per a Vicent 

El 1989, Pilar Rahola féu un balanç cultural de l’any força abrandat i 
polèmic. (Foto: Barceló)

El 1990, Modest Prats va pronunciar un dels balanços culturals més 
recordats per la seva gran agudesa.

Miquel Tarradell i Josep Benet, membres del jurat de recerca, a l’acte 
de proclamació de 1991. (Foto: Barceló)
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Andrés Estellés (poesia, per Les pedres de l’àmfora), Mi-
quel-Àngel Riera (novel·la, per Morir quan cal), Manuel 
de Pedrolo (conte, per Contes i narracions, II), J.V. Foix 
(prosa, per 97 notes sobre ficcions poncianes), Eugeni 
Xammar (memòries, per Seixanta anys d’anar pel món), 
Antoni Tàpies (assaig, per L’art contra l’estètica). Aquest 
cop hi havia també dues mencions especials, una de 
Proverbis d’ací i d’allà, de Josep Carner (poesia), i una 
altra de Meditacions en el desert, de Gaziel (memòries). 
El jurat de Recerca substituïa Ernest Lluch per Josep 
Benet, i Miquel Tarradell per Jacint Ros Hombravella, i 
optà per un ex aequo entre El pensament econòmic a Ca-
talunya 1780-1830, d’Ernest Lluch –membre del jurat 
fins aleshores– i Federalisme i autonomia a Catalunya 
1868-1938, de J.A. Gonzàlez Casanova. Finalment el ju-
rat de Teatre, sense canvis respecte a l’any anterior, op-
tava per «desdoblar, d’ara endavant, el Premi de Teatre 
en dos: l’un per a distingir el millor text dramàtic d’au-
tor català fet conèixer mitjançant l’estrena o l’edició 
durant l’any; l’altre, per a distingir el millor espectacle 
teatral català estrenat en el mateix període, qualsevol 
que sigui la procedència del text». D’acord amb aquest 
criteri, foren premiats per unanimitat l’obra Plany en la 
mort d’Enric Ribera, de Rodolf Sirera, i l’espectacle dels 
Joglars Àlias Serrallonga.

El 1976 representa un tombant decisiu en els nos-
tres premis. Després de la mort del general Franco, 
vam considerar que, tot i que la situació política era 
encara lluny de la normalitat democràtica, era conve-
nient d’aprofitar-ne la proclamació per fer-ne «un acte 
de presència pública» de «Serra d’Or», com subratllà 
l’aleshores director de la revista, pare Maur M. Boix, 
durant un «acte senzill» que tingué lloc a la llibreria 
Ona de Barcelona el 24 de maig, durant el qual Jordi 
Sarsanedas llegí els veredictes apareguts «al número 
d’aquell mes, aleshores encara no distribuït», i Josep 
M. Castellet, «en nom dels jurats, glossà la idea que la 
bona qualitat dels títols premiats podia comportar un 
parany fent creure en la realitat d’una normalitat que 
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no hem pas assolit. I féu una crida als nostres escrip-
tors i intel·lectuals, especialment als més joves, per-
què donin a la nova societat catalana la plenitud de la 
cultura nova que mereix». Aquest acte, del qual donà 
una breu notícia –acompanyada d’una fotografia– el 
número de juny de «Serra d’Or» (p. 34), devia provocar 
algun enrenou, atès que el pare Boix, el 25 de maig, va 
escriure una carta al Secretari General del Govern Civil 
de Barcelona en la qual li deia: «Aunque no era precisa 
ninguna autorización especial para la proclamación de 
los “Premios Crítica” de esta revista, celebrada ayer en 
la librería “Ona”, por tratarse de unos premios mera-
mente honoríficos, cúmpleme expresarle nuestra gra-
titud por las facilidades dadas por esa Secretaría para 
la citada celebración». A la p. 37 del número de «Serra 
d’Or» del mes de març hi ha, com de costum, la llista 
dels premis concedits el 1976, pels mateixos jurats de 
l’any anterior. Els de Literatura i Assaig van guardo-
nar Joan Vinyoli (poesia, per Ara que és tard), Baltasar 
Porcel (novel·la, per Cavalls cap a la fosca), Joan Puig i 
Ferreter (prosa, per Ressonàncies), Marià Manent (me-
mòries, per El vel de Maia), Joan-Lluís Marfany (as-
saig, per Aspectes del Modernisme) i Pere Quart (obra 
completa, per Obra poètica). Afegim-hi encara que per 
primer cop donaren un premi dedicat a la traducció, 
en aquest cas a Joan Ferraté per Vuitanta-vuit poemes 
de Cavafis. El jurat de Recerca va donar un premi ex 
aequo a l’Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant 
la II República Espanyola, vol. II, a cura de Miquel Bat-
llori i Víctor Manuel Arbeloa, i a Eivissa cartaginesa, de 
Miquel Tarradell i Matilde Font. Finalment, el jurat de 
Teatre augmentà els seus premis fins a tres: «millor 
text dramàtic d’autor català» (a Teatre complet, vols. I i 
II, de Joan Brossa), «millor espectacle teatral català» (a 
La Setmana Tràgica, dirigit per Lluís Pasqual), i «major 
contribució a la vida del teatre català» (a Martí Olaya).

El mes d’abril de 1978, «Serra d’Or», p. 68, es dis-
culpava per un fet insòlit: «Per raons organitzatives 
que l’explicació no excusaria, els premis crítica “Serra 

A partir de 2005, el sopar de 
proclamació es fa a l’hotel 
Alimara de Barcelona i s’hi 
organitza una roda de premsa 
prèvia al sopar. A la foto, els 
guardonats amb el director 
de la revista, Josep Massot i 
Muntaner. (Foto: A. Galeote)
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d’Or” 1977 no havien estat proclamats fins ara. De fet, 
l’any passat només s’havia reunit el jurat de teatre, i el 
seu veredicte, en espera dels altres, havia romàs inè-
dit.– Enguany, i amb el desig de restablir la continuïtat 
involuntàriament interrompuda, ha semblat oportú de 
demanar als jurats –llevat, és clar, del de teatre– que 
examinessin la producció dels anys 1976 i 1977 i ator-
guessin així els premis crítica “Serra d’Or” 1977 i 1978, 
i això fins i tot per a la literatura infantil i juvenil, ara 
inclosa per primera vegada». Aquesta anomalia devia 
ésser deguda a la crisi que va produir dins el consell 
de la revista l’arribada d’una nova conjuntura política, 
superada gràcies a noves incorporacions i a la decidida 
voluntat de Publicacions de l’Abadia de Montserrat de 
no interrompre la trajectòria d’una revista tan con-
solidada i que exercia una funció que ens semblava 
imprescindible. No vull cansar el lector amb l’enume-
ració de la llarguíssima llista del veredicte dels diver-
sos jurats, que ocupa les pàgines 68-70 del número 
esmentat. Recordaré només que el jurat de Literatura 
i Assaig era el mateix dels anys anteriors, igual que 
el de Teatre, mentre que el de Recerca substitueix Jo-
sep Benet per Ernest Lluch i Casimir Martí per Miquel 
Tarradell (cal tenir en compte que el premi de 1977 va 
correspondre a Barcelona a mitjan segle XIX, redactat 
precisament per Benet i per Martí). El nou premi de 
Literatura infantil i juvenil tenia un jurat en bona part 
relacionat tant amb la revista «Tretzevents» com amb 
«Serra d’Or», editades totes dues per les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Es tractava d’Aurora Díaz-
Plaja, Martí Olaya, Teresa Rovira, Manuel Sayrach i 
Maria-Eulàlia Ventalló. No puc deixar d’esmentar que 
hi foren premiats Montserrat Ginesta, futura directora 
de «Tretzevents» i gran col·laboradora de Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Jordi Sarsanedas i Oriol 
Vergés, tant l’un com l’altre molt relacionats amb l’edi-
torial. Tampoc no puc oblidar que el jurat de Teatre 
va premiar –com tantes altres vegades– un muntatge 
teatral que havia donat lloc a molta polèmica i a molts 
problemes, La torna, dels Joglars. Els mitjans de comu-
nicació es feren ressò d’aquests premis, com ja havien 
fet dos anys abans, i com farien cada cop més a partir 
d’aleshores.

El 1979, «Serra d’Or» publicà puntualment els seus 
premis al número de març, p. 39, sense cap modifica-
ció en els jurats, llevat del de Teatre, en el qual Joan 
Castells i Jaume Melendres eren substituïts per Gonçal 
Pérez de Olaguer i per Joaquim Vilà i Folch.

El 1980, els premis no foren proclamats fins al 
número de maig de «Serra d’Or» (pp. 28-29), i foren 

lliurats el 20 del mateix mes, en un sopar celebrat al 
Pedralbes Paradís, del carrer Manuel Girona de Bar-
celona, durant el qual prengueren la paraula l’abat 
de Montserrat, Cassià M. Just; el conseller adjunt a 
la Presidència, Miquel Coll i Alentorn; el conseller de 
Cultura, Max Cahner, i el P. Maur M. Boix. S’hi man-
tingueren els mateixos jurats de 1979. En els comen-
taris apareguts a la premsa, es féu observar que aquell 
any el jurat de Literatura i Assaig no havia atorgat el 
premi de novel·la, cosa que no havia passat mai ni tor-
naria a passar en endavant. Es destacava també que Jo-
sep Pla hi havia estat guardonat per cinquena vegada, 
xifra superada encara per Marià Manent, que hi rebé 
el seu sisè guardó. «Serra d’Or» mateix donà notícia 
d’aquesta Proclamació dels Premis Crítica “Serra d’Or” 
1980 al seu número de juny (p. 21), amb un parell de 
fotografies, que permeten de conèixer les persones 
que seien a la taula de presidència, entre les quals hi 
havia també Albert Manent, aleshores director general 
d’Activitats artístiques i literàries, i sobretot ens fan sa-
ber que, per primer cop, cada guardonat va rebre una 
petita serra –inicialment de plata daurada, i a partir 
de 1991 d’or–, obra dels orfebres Capdevila. El text, 
redactat sens dubte per Jordi Sarsanedas, feia constar 
que ja el 1976 s’havia considerat oportú de proclamar 
els premis «en un acte modest que se celebrà en una 
llibreria», amb la finalitat d’«establir contacte amb els 
altres mitjans de comunicació perquè ajudessin la re-
vista a eixamplar l’abast de la difusió dels veredictes», 
i que «enguany» (1980), «quan l’ambient de la nostra 
vida col·lectiva ha pogut millorar sensiblement, hom 
ha considerat adient de reprendre aquesta idea amb un 
xic més de solemnitat, proclamant els Premis durant 
un sopar, al qual assistiren, amb els autors guardonats 
i els membres del jurat, representants dels mitjans de 
comunicació i de les cases d’edició i algunes persona-
litats de la vida pública».

D’aleshores ençà s’institucionalitzà, seguint el ma-
teix model, el lliurament anual dels premis, que els 
primers anys consistí en un acte celebrat a la tarda, 
a la llibreria Ona, i després durant molt de temps es 
convertí en un sopar similar al de 1980, primer al ma-
teix restaurant Pedralbes Paradís i després a l’Hotel 
Alimara. Els premis de 1981 aparegueren al número 
de març de «Serra d’Or» (pp. 16-17) i se’n féu la «pro-
clamació» a la llibreria Ona el 25 d’aquell mateix mes, 
segons una breu nota, acompanyada d’una foto, que 
sortí a la revista del mes de maig (p. 27). S’hi repartiren 
les «serretes» que des de l’any anterior es convertiren 
en un guardó d’un gran valor simbòlic per a tots els qui 
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l’anaren rebent, i Francesc Parcerisas hi féu «un par-
lament sobre la situació general de la nostra literatura 
–publicat després a “La Vanguardia”, el 2 d’abril– en 
el qual, “davant les vexacions recents i els trencacolls 
futurs”, propugnà la necessitat de donar per closa una 
etapa de legítima “literatura d’urgència” i la necessitat 
d’una tasca d’afermament i d’enriquiment “amb ànsia 
d’universalitat” fonamentada en l’esforç i el rigor que 
ha de permetre a cadascú de donar, si no l’obra mestra, 
“l’obra honrada i exigent”». Precisament Francesc Par-
cerisas s’havia incorporat aquell any, juntament amb 
Àlex Broch, al jurat de Literatura i Assaig, en el qual 
substituïen Joaquim Molas i Pere Gimferrer. Als altres 
jurats no hi havia cap canvi respecte al 1980.

Els premis de 1982 aparegueren igualment al 

número de març de «Serra d’Or» (pp. 32-33). El ju-
rat de Recerca, iniciant un costum que es va conso-
lidar, va premiar una obra de «ciències» i una altra 
d’«humanitats», i hi va afegir un premi nou «de traduc-
ció d’obres d’investigació relatives als Països Catalans», 
atorgat aquell any a Robert I. Burns, que continua amb 
el nom de «Catalanística». Al jurat de Literatura infan-
til i juvenil, Teresa Rovira fou substituïda per Carme 
Ribé. La proclamació d’aquests premis es va fer el 25 
de març a la llibreria Ona, amb un parlament d’Oriol Pi 
de Cabanyes «sobre la situació actual de la nostra cul-
tura», un tema que serà encarregat al llarg del temps, 
primer a algun intel·lectual destacat i més endavant a 
algun dels premiats de l’any.

El 1983 el lliurament de premis torna a endarre-

L’any 2009, per a commemorar 
els cinquanta anys de «Serra 
d’Or», es va fer una celebració 
especial. Al vestíbul on es 
feia l’aperitiu es va muntar 
l’exposició fotogràfica «Serra 
d’Or 1959-2005». Josep Cuní 
va presentar un acte en què 
es va poder veure un vídeo 
que recollia en pocs minuts la 
història de la revista; el sopar 
va ser amenitzat per un quartet 
de corda. (Fotos: Tina Bagué)
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rir-se. Els veredictes corresponents apareixen al nú-
mero de maig de «Serra d’Or» (pp. 22-23), amb jurats 
idèntics als del 1982. La «proclamació» dels premis va 
tenir lloc un cop més a la llibreria Ona, el 25 de maig 
i hi va fer «un breu parlament», amb «algunes refle-
xions sobre literatura i llengua», Josep M. Llompart.

A partir del 1984, tot coincidint amb el vint-i-cinquè 
aniversari de «Serra d’Or», els premis de la revista tor-
nen a lliurar-se sense interrupció durant un sopar al 
Pedralbes Paradís, fins que el 2005 passen a l’Hotel 
Alimara, on continuaran fins al 2011 inclusivament. 
Els veredictes corresponents al 1984 van sortir a «Serra 
d’Or» el mes de març (pp. 39-40), sense cap variació en 
els jurats. Els del 1985 van aparèixer igualment el mes 
de març (pp. 32-33), amb els premis i els jurats de cos-
tum, llevat que al de Literatura infantil i juvenil Carme 
Ribé fou substituïda per Josep Duran. Aquell any el 
jurat de Teatre premià Els Comediants i La Fura dels 
Baus, que, com ha passat moltes altres vegades, van ex-
pressar sorollosament la seva satisfacció durant el so-
par corresponent. El 1986 els premis apareixen també 
al número de març de «Serra d’Or» (pp. 42-43). El jurat 
de Teatre perd dos dels seus components, Hermann 
Bonnín i Xavier Fàbregas, aquest darrer mort no feia 
gaire, per la qual cosa va rebre pòstumament el premi 

a la millor aportació «en el terreny de la investigació, 
de la crítica i de la promoció de les arts de l’espectacle i 
de les manifestacions parateatrals a Catalunya».

Un cop més, el març de 1987 «Serra d’Or» publicà 
els veredictes dels premis de la Crítica (pp. 38-39). Cal 
assenyalar-hi un reforç del jurat de Teatre, augmentat 
per Francesc Burguet i Ardiaca i per Joan de Sagarra. 
Igualment, el número de març de 1988 n’incloïa els 
veredictes (pp. 28-29), sense cap variació. El març de 
1989 conté també els veredictes dels premis (pp. 32-
33), amb un parell de variacions als jurats: al de Litera-
tura i Assaig, Josep M. Castellet és substituït per Isidor 
Cònsul, i al de teatre, Joan de Sagarra és substituït per 
Joan Casas. Els premis corresponents a 1990 sortiren 
igualment al número de març de «Serra d’Or» (pp. 
34-35) i hi podem observar diverses modificacions als 
jurats: al de Literatura i Assaig, els veterans Francesc 
Parcerisas i Joan Triadú són substituïts per Margarida 
Aritzeta i Julià Guillamon, i al de Recerca, jo mateix 
–que m’hi sentia incòmode perquè massa sovint tenia 
relació directa o indirecta amb els llibres que podien 
ésser triats– deixo el lloc a Josep Benet, tot i que vaig 
continuar assessorant el jurat en temes d’història de la 
literatura i sobretot en el que feia referència al premi 
de catalanística.

Des del 2012, l’acte de proclamació se celebra a les dotze del migdia al Palau Moja de Barcelona.  (Foto: Tina Bagué)
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El 1991 continua la tònica de publicar els veredictes 
el mes de març, amb la finalitat de donar-los a conèixer 
abans de la Festa del Llibre, atès que en aquell moment 
«Serra d’Or» acostumava a aparèixer al final de cada 
mes o fins i tot al començament del següent. Els hi tro-
bem, doncs, a les pp. 44-45, sense cap variació respecte 
als jurats. Constatem el mateix al número de març de 
1992 (pp. 32-33), amb l’única excepció que Margarida 
Aritzeta deixa el jurat de Literatura i Assaig, i hi és 
substituïda per Ramon Pla i Arxé. El número de març 
de 1993 ens duu també els veredictes dels premis de la 
Crítica (pp. 38-39). Hi trobem algunes variacions als ju-
rats: al de Literatura i Assaig, Ramon Pla i Arxé és subs-
tituït per Dolors Oller, i al de Teatre desapareix el nom 
de Joan Casas, que significativament aquell any obté el 
premi al millor text de teatre català. El març de 1994 
de «Serra d’Or» conté també els veredictes dels Premis 
Crítica (pp. 56-57), amb canvis al jurat de Recerca, on 
Jacint Ros Hombravella és substituït per Jordi Castella-
nos. A partir d’ara, aquest jurat institucionalitza els tres 
premis que continuen vigents actualment: Recerca en 
humanitats, Recerca en altres ciències i Catalanística.

El 1995 introdueix novament canvis en els jurats 
dels premis. Els veredictes, apareguts al número de 
març (pp. 40-41), permeten de constatar que, al jurat 
de Literatura i Assaig, Julià Guillamon és substituït 
per Vicenç Llorca, que al de Recerca, Jordi Castellanos 
i Miquel Tarradell són substituïts per Joan B. Culla i 
Manuel Jorba, i que al jurat de Teatre s’hi afegeix Fre-
deric Roda i Pérez. El 1996, els veredictes dels premis, 

apareguts al número d’abril de «Serra d’Or» (pp. 62-
63), assenyalen importants canvis en alguns jurats. Al 
de Literatura i Assaig, Vicenç Llorca i Dolors Oller són 
substituïts per Marta Nadal i Agustí Pons, mentre que 
el de Literatura infantil i juvenil, totalment renovat, 
és compost per Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa 
Mañà, Josep Molist i Núria Ventura. El 31 de març de 
1996, el crític literari Josep Faulí, sempre amatent als 
aniversaris, va publicar al diari «Avui» un article titu-
lat Trenta anys d’uns premis diferents, reproduït a «Serra 
d’Or» el juny del mateix any, p. 42, en el qual glossava 
–amb el seu coneixement de primera mà– la transcen-
dència d’uns premis dels quals havia estat jurat des de 
molt aviat, i en recordava els aspectes positius, sense 
oblidar alguna dura polèmica a què havien donat lloc, 
com quan Maria-Aurèlia Capmany va considerar una 
ofensa a tots els novel·listes de Catalunya el fet que 
–com ja hem assenyalat– una vegada no es va atorgar 
cap premi de novel·la. Igualment, a la festa de lliu-
rament dels premis celebrada la nit del 27 de març, 
Ricard Torrents va pronunciar un vibrant Brindis en 
ocasió dels Premis Crítica «Serra d’Or» 1966, publicat 
igualment al número de juny, pp. 43-44.

El 1997 els veredictes dels premis tornen a aparèi-
xer al número d’abril de «Serra d’Or» (pp. 42-43), com 
és més aviat habitual a partir de 1996, atès que ales-
hores la revista fa un gran esforç per avançar la seva 
aparició al començament de cada mes. Als jurats hi ha 
un únic canvi al de Recerca, en el qual Ernest Lluch és 
substituït per Jordi Castellanos. A partir d’aquest any, 

Aquesta gramàtica recull i integra les aportacions més significatives en 
la matèria a partir de les gramàtiques històriques, avui ja clàssiques, de 
F. de B. Moll i d’A.M. Badia i Margarit, però tenint en compte sobretot 
els treballs més significatius posteriors, com els de J. Coromines i els de J. 
Gulsoy, a més de les publicacions dels mateixos autors.

Gramàtica històrica de la llengua catalana
MAR BATLLE, JOAN MARTÍ I CASTELL, JOSEP MORAN, 
JOAN ANTON RABELLA

Publicacions de l’Abadia de Montserrat Tel. 93 245 03 03 · comanda@pamsa.cat · www.pamsa.cat
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la revista s’ha anat fent ressò anualment, d’una manera 
més extensa, de la festa del lliurament pels premis –en 
aquest cas, al mes de maig, pp. 24-26, amb fotografies 
adequades i parlaments diversos segons les circums-
tàncies, cosa que ens permet de referir-nos-hi una 
única vegada, a fi de no allargar excessivament aquesta 
crònica ja prou feixuga.

Els veredictes dels premis de 1998 foren donats al 
número d’abril de «Serra d’Or» (pp. 30-31), amb una 
modificació respecte a l’any anterior: Joaquim Vilà i 
Folch, membre del jurat de Teatre, traspassat l’octu-
bre de 1997, fou substituït per Francesc Massip. Els 
de 1999 sortiren igualment el mes d’abril (pp. 82-83), 
amb alguns canvis al jurat de Literatura i Assaig, en el 
qual Josep Faulí i Agustí Pons foren substituïts per Se-
bastià Alzamora i Vicenç Llorca. Encara el mes d’abril 
de 2000 (pp. 38-39) trobem els veredictes dels premis 
de l’any, sense cap variació pel que fa als jurats, llevat 
de la substitució d’Enric Casassas per Manuel Castellet 
al de Recerca. Els premis de 2001 continuen al número 
d’abril de «Serra d’Or» (pp. 30-31), amb diversos can-
vis als jurats: al de Literatura i Assaig, Isidor Cònsul 
és substituït per Lluïsa Julià; al de Teatre hi ha dues 
noves incorporacions, Joan Casas i Jordi Coca, i al de 
Literatura infantil i juvenil Montse Ginesta –premiada 
aquell any– és substituïda per Montserrat Franquesa.

El 2002, els veredictes dels premis tornen a sortir al 
número de «Serra d’Or» d’abril (pp. 34-35), amb petites 
variacions als jurats: el nom de Jordi Coca desapareix 
del de Teatre, i Montse Ginesta torna al de Literatura 
infantil i juvenil. Els mateixos jurats atorguen, sense 
novetats, el premis de 2003, apareguts igualment el 
mes d’abril (pp. 26-27), Als veredictes del 2004, apare-
guts al número d’abril (pp. 14-15), hi ha dos canvis als 
jurats: al de Recerca, Josep Benet és substituït per San-
tiago Riera Tuèbols, i al de Literatura infantil i juvenil, 
Teresa Duran –premiada aquell any– és substituïda 
per Joan Portell. 

Com ja he assenyalat abans, a partir del 2005 el lliu-
rament de premis es va celebrar fins al 2011 a l’Hotel 
Alimara. Els veredictes corresponents van sortir al nú-
mero de «Serra d’Or» d’abril (pp. 12-13), sense canvis 
als jurats. El 2006, els veredictes van aparèixer igual-
ment al número d’abril (pp. 22-23) i als jurats hi ha-
gué un sol canvi: al de Recerca, Jordi Castellanos fou 
substituït per Jaume Aulet. El 2007, en canvi, trobem 
els veredictes el mes de maig (pp. 24-25), sense cap 
modificació respecte a l’any anterior. El 2008 els jurats 
continuen essent els mateixos i els seus veredictes sor-
tiren el mes d’abril (pp. 62-63). En canvi, el 2009 hi ha 

dos canvis al jurat de Teatre, d’acord amb els veredictes 
publicats el mes d’abril (pp. 22-23): Joan Casas i Gonçal 
Pérez de Olaguer són substituïts per Juan Carlos Oliva-
res i Núria Santamaria. No hi ha cap canvi als jurats de 
2010, els veredictes dels quals surten el maig (pp. 52-
53), però el 2011 Vicenç Llorca és substituït per Vinyet 
Panyella al jurat de Literatura i Assaig (els veredictes 
corresponents surten al número de maig, pp. 38-39).

A partir del 2012, la crisi econòmica que afectava 
tot el país i que repercutia d’una manera especial sobre 
les editorials i les revistes, ens va obligar a suprimir el 
sopar habitual, dignament substituït per un acte cele-
brat a última hora del matí a la Sala del Vigatà del Palau 
Moja, llevat de l’any 2014, que, per raons pràctiques, 
vam haver-ho de fer al Palau Robert. Els veredictes de 
2012 van sortir al número de maig de «Serra d’Or», 
sense cap canvi als jurats. El 2013 hi ha un canvi al 
jurat de Teatre, en el qual Anna Pérez Pagès substitu-
eix Àlex Broch, d’acord amb els veredictes publicats el 
maig (pp. 36-37). El 2014 hi ha noves modificacions als 
jurats, d’acord amb els veredictes apareguts igualment 
el mes de maig (pp. 26-27): al jurat de Literatura i As-
saig, Josep M. Ripoll substitueix Sebastià Alzamora, i 
al de Recerca, Joandomènec Ros substitueix Manuel 
Castellet. Finalment, el 2015 no hi ha cap modificació, 
i als veredictes publicats el mes de maig (pp. 28-29) 
es mantenen tant els jurats com els premis concedits, 
que els darrers anys han estat sistematitzats per mirar 
d’evitar les vacil·lacions que s’hi havien anat produint 
(establiment d’un nombre determinat de premis, su-
pressió de premis ex aequo i de mencions especials).

A empentes i rodolons, hem passat cinquanta anys 
molt importants per a la cultura i per a la vida de Catalu-
nya i de la resta de terres catalanoparlants, que sempre 
han estat molt presents als nostres premis. El balanç 
de conjunt que en podríem fer és àmpliament positiu i 
hem d’agrair als jurats la tasca que han anat fent –amb 
una independència absoluta– i als premiats l’interès que 
han tingut per fer-se presents als actes de lliurament, 
on hem pogut constatar de moltes maneres la il·lusió  
que els feia rebre un guardó que no havien demanat i 
que des d’un punt de vista material consistia només en 
una serreta d’or. Esperem que tant nosaltres com els 
nostres successors podrem continuar aquesta iniciativa, 
amb la mateixa serietat, el mateix esperit de servei al 
país i el mateix sentit de responsabilitat que fins ara.
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Francesco Ardolino

Les serretes d’or que tinc davant meu, a l’estudi de 
casa, tenen gravades les dates de 2005 i 2007: a les 
vetllades a l’hotel Alimara ens preguntàvem si calia 
forcejar-les per extreure la peça de la base o si hi ha-
via el risc de trencar-les. Fullejo la revista per veure si 
recordo alguna cosa més. En el primer cas, m’hi veig 
amb una cara gegantina de photomaton unes pàgines 
abans d’un article de Jordi Sarsanedas que, aquell ves-
pre, ens acompanyava: el premi l’havia guanyat per un 
llibre sobre la seva obra narrativa. Dos anys més tard, 
vaig rebre el guardó per un estudi sobre Maragall; Sar-
sanedas hi era in absentia, ja que es repartien entre els 
participants els volums de les seves Paraules per a unes 
imatges. Al número corresponent de «Serra d’Or» hi 
trobo una foto de grup entranyable, on allargo el coll 
per emergir entre Carme Portaceli, Vicent Alonso i Ju-

lià de Jòdar. Ara somric i penso que l’única cosa que compta de debò és el reconeixement a l’obra publicada, la in-
clusió dins una nòmina d’autores i autors que, cadascú a la seva manera, han arribat a formar part d’una tradició.

Lolita Bosch

Acabada de retornar a Catalunya, després de molts i 
molts anys fora treballant en la meva feina literària, 
però també amb l’exili català, rebre el Premi Crítica 
«Serra d’Or» de Literatura Juvenil va ser un reconei-
xement inesperat a tots els anys que havia passat fora 
estudiant i una rebuda a casa increïble. El «Serra d’Or» 
representa, per a la meva generació, que és la primera 
que va poder estudiar en català, l’acolliment a una tra-
dició cultural i literària de la qual és un honor formar 
part. Moltíssimes gràcies aleshores i ara.

obtenir un Premi Crítica 
«Serra d’Or»?

Què ha significat per a vosaltres 
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2007. Francesco Ardolino, a qui veiem amb Josep Massot i Muntaner, 
director de la revista, fou guardonat amb la serreta per Una 
literatura entre el dogma i l’heretgia. Les influències dantesques en 
l’obra de Joan Maragall. (Foto: A. Galeote)

Lolita Bosch fou guardonada el 2007 per M en la modalitat de 
literatura juvenil. (Foto: A. Galeote)
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Joaquim Carbó

Un premi sense dotació econòmica, d’honor, concedit al 
marge d’interessos editorials, és aquell copet a l’espatlla 
que t’estimula i confirma que vas pel bon camí. 

En el meu cas, se m’ha atorgat dues vegades i sem-
pre per novel·les d’aire juvenil, sinceres i escrites sense 
concessions: Calidoscopi de l’aigua i del sol (La Magrana, 
1980) i Interfase amb mosca (Barcanova, 1992).

La precarietat del mercat i la inestabilitat del món edi-
torial, amb freqüents canvis en les direccions literàries, 
les han fet desaparèixer del mapa. Sempre em quedarà, 
però, aquella sensació tan agradable que vaig sentir quan 
se’m va comunicar que un jurat d’entesos, triat per l’esti-
mada i imprescindible «Serra d’Or», havia decidit desta-
car-les entre les que es van publicar aquells anys.

Maite Carranza

La meva primera novel·la, Ostres tu, quin cacau!, hu-
morística, transgressora i escrita des de la ingenuïtat 
i la il·lusió de la joventut, va sortir publicada el 15 de 
gener de 1986. La publicació havia estat controvertida 
i sabia que alguns editors i mestres opinaven que era 
una novel·la poc alliçonadora per a la canalla i poc 
adequada per a les escoles. Em van fer dubtar, ho re-
conec. Fins que vaig rebre una trucada de la redacció 
de «Serra d’Or» comunicant-me que m’havien conce-
dit el Premi de la Crítica de Literatura Juvenil 1987. 
Va ser la millor resposta que una escriptora novella, 

com jo era aleshores, pogués somniar. El premi va ser la 
certesa d’una intuïció i la raó per la qual mai no he deixat 

Jaume Cabré

Em fa molta il·lusió, molta, haver rebut aquest premi... 
Rebre’l és un estímul intens. Perquè és un premi que 
no es resol amb diners, sinó amb una injecció de mo-
ral: uns quants crítics s’han posat d’acord per dir-te que 
això que has escrit val la pena. En el fons, malgrat la 
immensa inseguretat amb què treballo, escric i escric 
vés a saber per quina raó inexplicable. Que des de fora 
et diguin que no t’aturis és una gran cosa... La serreta, 
encara que no t’explica per què continues escrivint, et 
fa sentir una mica més segur de la teva feina. Il·lusions 
a banda, crec que els Premis Crítica «Serra d’Or» són 
una referència per a la gent de l’ofici.

Jaume Cabré una de les sis vegades en què ha estat distingit amb 
el premi. A la foto, el 2001 en la modalitat de narració per Viatge 
d’hivern. (Foto: Assumpta Burgués)

El 1980, Joaquim Carbó rep la serreta de mans de Maur M. Boix per 
Calidoscopi de l’aigua i del sol. (Foto: Barceló)

Maite Carranza amb Josep Massot al sopar de proclamació 
dels premis del 2011 en què va ser guardonada per Paraules 
emmetzinades. (Foto: A. Galeote)
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Enric Casasses

Als meus quaranta anys, i amb el primer llibre que 
publico en una editorial normal, em donen el premi 
«Serra d’Or» (amb una bella serreta d’or que encara 
porto a la solapa de la jaqueta preferida). Jo em pen-
sava, era molt criatura (quasi tant com ara), que la di-
fusió real dels meus versos provocaria cops de porta 
i corredisses i finalment la revolució social i l’adveni-
ment de la divina acràcia, i el que va provocar va ser 
que em donessin el premi de la revista dels monjos 
de Montserrat... Del sopar, recordo que seia al costat 
de Robert Pring-Mill, premi de recerca pels seus estu-
dis sobre Llull. Li vaig dedicar un exemplar de La cosa 
aquella: «[...] al sr. Pring-Mill aquests versos i especial-
ment les pàgs. 106-7...», que és el tros del poema «Text 
llest» en què agafo la veu de Ramon lo Foll: «Ramon / 
lo Foll, / genoll / flectit, / m’ha dit / humil / l’estil / que 
val / a cal / veí / i aquí / també, / doncs té: / bandeja / 

l’enveja, / regula / la gula, / treu nervi a / supèrbia, / acull / l’orgull, / enterra / la guerra / canalla, / batalla / de 
cara, / prepara- / te’n una / i enruna / la calç / del fals, / fes ver / el ser / i els béns / que tens / i ets / amb fets / 
i pen- / sament / llampant, / burlant / la rima, / i estima.»

El 2011 van premiar la meva traducció dels poemes en prosa de Max Jacob, que és una cosa de la qual estic 
molt i molt content. Aquell dia vaig xerrar sobretot amb l’extraordinari Albert Vidal, premiat pel conjunt de la 
seva trajectòria. 

Josep Fontana

El Premi Crítica «Serra d’Or» ha estat, des dels anys 
difícils del franquisme, una de les referències més ob-
jectives del desenvolupament de la cultura catalana. Pel 
que fa al meu testimoni personal, la veritat és que el 
premi m’arribava a una edat en què un ha perdut ja la 
sensibilitat pels guardons i els homenatges i que, jus-
tament, la joventut i l’alegria dels qui rebien altres pre-
mis en el mateix any em feia sentir més fora de context. 
Però confesso que, per la companyia en què em situa, 
i per la vàlua que li dóna la seva independència, és un 
dels reconeixements que valoro majorment.

d’escriure allò que desitjo, independentment de les modes, els valors i les convencions. I aquest va ser el motiu 
pel qual vaig gosar transgredir una norma mai no escrita segons la qual determinats temes no són adequats per 
als joves. L’any 2010 vaig publicar Paraules emmetzinades, una novel·la sobre abusos sexuals a menors, i l’any 
següent era novament reconeguda amb el Premi Crítica «Serra d’Or». Un gran reconeixement per a mi i el pri-
mer de molts altres premis, entre els quals el Nacional de Literatura Juvenil concedit pel Ministerio de Cultura.

Puc dir honestament, i des de la pròpia experiència, que el Premi de la Crítica «Serra d’Or» és valent perquè 
obre portes a noves expressions literàries i no tem les noves mirades sobre el nostre món. Per molts anys! 
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Enric Casasses va rebre el 2011 el premi per la traducció d’El gobelet 
dels daus, de Max Jacob. (Foto: A. Galeote)

Intervenció de l’historiador Josep Fontana, premiat el 2015 per La 
formació d’una identitat. Una història de Catalunya, al Palau Moja de 
Barcelona. (Foto: Tina Bagué)
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Gabriel Janer Manila

Quan pens en el Premi Crítica «Serra d’Or» que se’m 
va concedir l’any 1985 per la novel·la juvenil El cor-
sari de l’illa dels conills és com si em remuntàs a un 
altre temps molt allunyat. Un temps remot com aquell 
temps meravellós i màgic de les velles rondalles a l’in-
terior del qual poden succeir tots els prodigis. Els ani-
mals parlen, els arbres produeixen fruites d’or, el mar 
s’omple de camins inesperats i els ocells, vinguts del 
paradís, tenen les ales de colors vius i coneixen els se-
crets de la vida. Quan vaig obtenir-lo i vaig rebre la pe-
tita serra d’or que n’és el distintiu, em vaig commoure. 
Me la vaig posar a la solapa de l’americana i vaig lluir-la 
amb orgull, amb la mica d’orgull d’haver estat guardo-
nat per un jurat que desconeixia i que havia cregut en 
la meva obra. Havia cregut que la meva obra era bella, 
que deia coses noves, que contenia uns valors literaris 
que m’havia esforçat a aconseguir, però dels quals jo 
no tenia la certesa absoluta. Mai no he escrit una sola 
pàgina de la qual n’estigui plenament segur. Llavors, 
aquell premi que m’arribava amb el nom d’un lloc mis-
teriós em va afalagar i em va fer sentir una mica més 
fort. També em féu més exigent. No sé si les pedres 
han deixat de parlar i els ocells han perdut els secrets 
pel camí. M’esforç a escoltar-los, malgrat els silencis. 

Jaume Medina

Diguin el que diguin certes veus contràries als concur-
seigs (qui sap si alliçonades per alguna mala experièn-
cia), guanyar un premi sempre fa il·lusió. També cal 
admetre que sovint l’incentiu més important ofert per 
molts d’ells –i alhora l’interès de molts dels optants– és 
l’esquer de la dotació econòmica o potser la perspec-
tiva de la publicació. Tanmateix, el prestigi d’un premi 
no depèn pas només de les recompenses materials. I, 
d’altra banda, hi ha guardons destinats a obres escrites 
durant un temps determinat sense necessitat de pre-
sentar-s’hi. Aquest és el cas dels Premis Crítica insti-
tuïts per l’abadia de Montserrat. Com a agraciat amb 
un d’ells, confesso que em va satisfer d’una manera 
especial el fet de rebre’n per sorpresa la comunicació 
i de poder entrar així a formar part del grup selecte 
dels afavorits amb una tan alta distinció. No cal dir que 
guardo com un tresor la petita serra daurada amb què 
és simbolitzat i gratificat el premi.

Gabriel Janer Manila va rebre el premi el 1985 per El corsari de l’illa 
dels conills. (Foto: A. Galeote)

1990. Jaume Medina, guardonat pel jurat de recerca per Carles Riba 
(1893-1959).
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Joan F. Mira

En un país i un espai cultural com el nostre –de con-
dicions una mica especials– sovint fa l’efecte que te-
nim una proliferació excessiva de premis literaris i 
que això arriba a disminuir i banalitzar el seu valor. Es 
tracta, potser, d’una apreciació parcialment justa, però 
no aplicable a uns premis com els que porten el nom 
de «Serra d’Or», de pes –diguem-ne– «comercial» 
poc significatiu, però de valor i significat extraordinari 
per la seua trajectòria, per l’historial i per la solvència 
dels jurats successius. Una literatura (i la cultura que 
expressa) segurament es pot mantenir viva si els fo-
naments materials i comercials són consistents, però 
difícilment pot conservar el prestigi necessari sense 
l’aportació dels crítics que l’avaluen; i els premis «Serra 
d’Or», justament per ser premis de la crítica, han fet 

durant mig segle aquesta funció imprescindible. Dos dels camins del meu ofici d’escriptor, l’assaig i la traducció 
literària, han trobat reconeixement en aquests premis, i això m’omple d’agraïment i de satisfacció. 

Montserrat Pagès
El 1992, rebre el Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 
en Humanitats pel llibre Art romànic i feudalisme al 
Baix Llobregat, que era la publicació de la meva tesi doc-
toral, fou per a mi un gran honor, del tot inesperat, que 
em féu el jurat del qual formava part el doctor Miquel 
Tarradell, arqueòleg d’un gran prestigi i humanista 
enyorat de les lletres catalanes, antic professor meu a la 
Universitat de Barcelona, que sempre em demostrà la 
seva estima i la confiança en el meu treball. M’imagino 
que fou ell qui proposà la meva candidatura, perquè 
em coneixia i sabia com treballava, però no m’ho va dir 
mai. Representà per a mi un estímul que em refermava 
en la vocació de continuar treballant, d’estudiar i de 
publicar, sobre la nostra història i la història de l’art del 
nostre país. 

Sergi Pàmies

Guanyar el Premi Crítica «Serra d’Or» és, d’entrada, 
una sorpresa. És un premi al qual no et presentes i no 
forma part de les coses que pots controlar. En el meu 
cas, em va fer recordar la presència de la revista «Serra 
d’Or» a casa. La meva mare, Teresa Pàmies, n’era una 
lectora habitual i, quan arribava a casa, em sorprenia 
tot aquell món de capellans i d’erudits, de patriotes i de 
gent culta. Va ser un dels meus primers contactes amb 
el català escrit, junt amb la revista «Oriflama». Per això 
em va fer il·lusió el premi.
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El 2001, Joan F. Mira va ser guardonat per la traducció de la Divina 
comèdia de Dante Alighieri. (Foto: Assumpta Burgués)

El 1993, Montserrat Pagès obtingué el premi de recerca en la 
modalitat d’humanitats per Art romànic i feudalisme al Baix 
Llobregat.

1998. Sergi Pàmies, guardonat per La gran novel·la sobre Barcelona 
en la categoria de contes, respon les preguntes d’un periodista. 
Al seu costat veiem Jesús Moncada, que aquell mateix any va ser 
guardonat per la novel·la Estremida memòria. (Foto: Assumpta 
Burgués)
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Josep M. Panareda Clopés

Els dos Premis Crítica «Serra d’Or» em van significar 
una empenta i una dosi considerable d’autoestima en 
els dos camps en els quals he esmerçat més esforços: la 
divulgació científica i la recerca. El primer fou el 1978, 
Premi Juvenil (Coneixements), per un llibre sobre la ge-
ografia de Catalunya il·lustrat per Pilarín Bayés en què 
resumeixo d’una manera planera els trets clau del terri-
tori català tant de la geografia física com de la humana; 
em sento tan orgullós d’aquest llibre que encara el relle-
geixo i el regalo als amics al cap de quaranta anys d’ha-
ver-lo escrit. El segon, Premi Recerca 1994, per Flora 
de Montserrat, un treball realitzat juntament amb Josep 
Nuet, és el resultat d’una llarga recerca compartida, que 
em permeté recórrer pam a pam Montserrat per ela-
borar un mapa detallat de cada espècie montserratina.

Lluís Pasqual

Quan vaig començar a fer teatre era molt jove i ho feia  
–fèiem teatre– per canviar el món. I estàvem segurs 
que ho aconseguiríem. Eren temps foscos i «Serra 
d’Or» era una de les poques publicacions que parlava, 
encara que de vegades fos veladament, de coses que 
afectaven la nostra col·lectivitat. I en el cas del teatre, 
en Xavier Fàbregas parlava de nosaltres, amb una se-
riositat i una capacitat d’anàlisi i sovint una solidaritat 
per les quals sento, en el record, una profunda gratitud.

El meu primer espectacle «professional» va ser La 
Setmana Tràgica. Ens van donar el Premi Crítica «Serra 
d’Or». Va ser el primer.

Després van venir molts altres premis, entre els quals, alguns altres «Serra d’Or». Però el que jo conservo com 
si fos un amulet és el primer. Aquell reconeixement, ho recordo, em va fer sentir que potser podia continuar fent 
teatre i tal vegada canviar el món.

August Rafanell

Em demaneu que us expliqui, molt breument, què va 
significar per a mi l’obtenció del Premi Crítica «Serra 
d’Or». No cal que forci gens la memòria per dir-vos 
que en tinc un record viu i alegre. I això és així sobretot 
per dos motius. D’una banda, naturalment, pel prestigi 
(acumulat) del premi. Però hi ha un altre motiu. A di-
ferència de la majoria de guardons literaris, als «Serra 
d’Or» no s’hi «tira», com s’havia dit abans, sinó que 
podríem dir que, a un, l’hi «tiren». De manera que un 
no en sap res fins que no s’hi troba pel tros. Ara que hi 
penso, encara avui no sé qui va proposar el meu treball 
i qui me’l va votar. Aquesta neutralitat honora el premi 
i fa que un el senti més de debò, i més satisfactori. 
Endavant, doncs.

El 1994, Josep Nuet i Josep M. Panareda van ser guardonats per la 
Flora de Montserrat. (Foto: Barceló)

El 1980, un joveníssim Lluís Pasqual recollia el guardó per la direcció 
de Les tres germanes, d’Anton Txèkhov, al Teatre Lliure. (Foto: 
Barceló)

August Rafanell, guardonat el 2007 pel jurat de recerca per La 
il·lusió occitana. (Foto: A. Galeote)
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Francesc Serés

Fa anys, amb els Premis Crítica «Serra d’Or» em pas-
sava el mateix que amb molts altres fets i noms de cul-
tura catalana de les darreres dècades: formaven part 
d’esdeveniments i d’idees que em mirava amb molt 
de respecte. Els veia llunyans, mai no hauria dit que 
podria formar part d’aquesta nissaga d’una manera tan 
directa. Avui, és clar, els sento propers, i la llunyania i 
el respecte els percebo en el temps: en valoro la conti-
nuïtat. Poder formar part de la línia de continuïtat que 
em lliga als altres premiats és un honor. Per valorar-los 
encara més, només he de pensar: «t’imagines que no 
hi fossin?». En un país que té tantes discontinuïtats, 
la constància té molt de mèrit. No, no m’ho imagino. 
Primer de lluny, ara de prop, per molts anys.

Màrius Serra

Tinc molt bons records del Premi Crítica «Serra d’Or» 
que vaig rebre per l’assaig Verbàlia. Com que es tractava 
d’un llibre molt especial sobre el joc verbal i jo em dic 
Serra, vaig estar temptat de venir a recollir-lo amb una 
americana daurada. De fet, vaig anar al Menkel de la 
Gran Via i me’n vaig emprovar unes quantes. Afortuna-
dament, totes m’anaven petites, perquè amb el pas dels 
anys no crec que m’agradés gaire conservar la imatge 
de presentar-me vestit de cambrer de gala, estil Georgie 
Dann, al dinar de lliurament. Per contra, vaig confiar 
en la veritable força que ha caracteritzat sempre «Serra 
d’Or»: la paraula. És a dir, que vaig fer la catarsi explicant 
en el moment de la concessió el que ara poso per escrit. 
Sempre fa goig rebre un premi al qual no t’has presentat. 
Més encara si et dius Serra i et cau un «Serra d’Or».
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Carme Riera

Vaig rebre el Premi Crítica «Serra d’Or» per la meva 
novel·la Cap al cel obert, que, al meu entendre, és la mi-
llor que he escrit o, almenys, la que més m’agrada. El 
llibre, per qüestions de canvis editorials, tot i ser de lec-
tura fàcil, va quedar mig enterrat entre altres novetats 
d’aquelles que venien empaquetades amb un màrque-
ting molt més ben fet. El premi va ésser una sorpresa 
meravellosa que arribava en un moment força oportú.

Cal dir que la feina feta per la revista a favor de la 
cultura catalana em sembla admirable i, això a banda, 
a «Serra d’Or» va sortir el meu primer reportatge, quan 
jo era una joveneta arribada de Mallorca a Barcelona, fa 
quasi un segle, si no dos.El 2001, Carme Riera obtingué el premi de novel·la per Cap al cel 

obert. (Foto: Assumpta Burgués)

Francesc Serés parla el 2015 als assistents a l’acte amb motiu 
del premi a La pell de la frontera, guardonada en la categoria de 
narració. (Foto: Tina Bagué)

Màrius Serra ensenya el guardó obtingut l’any 2001 per Verbàlia en 
la categoria d’estudis literaris. (Foto: Assumpta Burgués)
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Ramon Solsona

Em van donar el premi el 1994 per la novel·la Les hores 
detingudes. El lliurament em va servir per a viure una 
nit d’alt voltatge cultural en un ambient modest, com 
escau a «Serra d’Or» –ora et labora per la cultura amb 
una tenacitat fraresca–, i una cloenda del pare Maur, 
pilar de tantes coses, que potser va fer el seu últim dis-
curs com a director de la revista. Va ser substituït pel 
pare Massot, premiat justament l’any 1994, el meu, 
juntament amb estudiosos de l’obra de Foix (Carles 
Miralles), Espriu (Rosa Delor), Josep Pla (Cristina Ba-
dosa); traductors (Gerard Vergés i Guillem-Jordi Gra-
ells), i els escriptors Sergi Belbel, Valentí Puig i Quim 
Monzó, entre d’altres. Tenir-los a tots com a companys 
de premiatge, si se’m permet l’invent, és un privilegi 
que encara dura. 

Ferran Torrent

Recorde el premi i us n’estic molt agraït, perquè 
sempre he tingut «Serra d’Or» en una gran conside-
ració i perquè, francament, no me l’esperava. A més, 
fou atorgat per una de les meues novel·les que més 
m’estime, Societat limitada, una novel·la que ja avan-
çava el que després, malauradament, ha succeït a la 
societat valenciana i que ens ha posat en el mapa més 
menyspreable, el de la corrupció. Us desitge una llarga 
vida, a la revista i al premi. 

Salut i moltes gràcies!

Rodolf Sirera 

Vaig rebre el primer Premi Crítica «Serra d’Or» fa més 
de quaranta anys per Plany en la mort d’Enric Ribera, 
una de les obres amb què encetava la meua carrera com 
a dramaturg. Era la primera vegada que guanyava un 
premi no competitiu, un premi que atorgava un jurat 
d’experts, i això em va fer sentir important, possible-
ment molt més del que segurament era. Aquest «Serra 
d’Or» i els tres que el van seguir els he exhibit sempre 
amb orgull al meu currículum. També han passat molts 
anys des de l’últim fins ara i en aquests anys s’ha anat 
produint un progressiu afebliment dels llaços entre el 
teatre del Principat i el del País Valencià que algunes 
persones insubstituïbles com Xavier Fàbregas havien 
contribuït a trenar. Per a mi, els «Serra d’Or» sempre 
aniran lligats a aquests records i a aquestes enyorances.

Rodolf Sirera ha estat guardonat dues vegades en solitari —el 1975 
i el 1981 per Plany en la mort d’Enric Ribera i Bloody Mary Show— i 
dues vegades més amb el seu germà Josep-Lluís, desaparegut 
recentment, per El brunzir de les abelles el 1977 i Cavalls de mar  
el 1989.

El 1994, Ramon Solsona, a la foto felicitat per Maur M. Boix, va ser 
guardonat per la novel·la Les hores detingudes. (Foto: Barceló)

Ferran Torrent va obtenir el guardó el 2003 per la novel·la Societat 
limitada. (Foto: Assumpta Burgués)
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Testimoniatges d’agraïment 50

El 1974, Dolors Palau escrivia en nom d’Aurora Bertrana –greument malalta– aquestes paraules d’agraïment pel premi concedit a 
Memòries fins a 1935.

El 1976, Joan Vinyoli rebia el premi de poesia per Ara que és tard i expressava la seva satisfacció, no sense algun retret a la revista.
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El 1976, Joan Oliver –Pere Quart– 
es mostrava satisfet d’haver 
estat guardonat en la categoria 
d’obres completes per la seva 
Obra poètica.

El 1982, Pere Calders agraïa el 
guardó obtingut per Raspall.
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El mateix 1982, Marià Manent obtenia el premi de traducció poètica 
per Poemes d’Archibald MacLeish i adreçava un carta al llavors 
redactor en cap de «Serra d’Or», Jordi Sarsanedas.

Mercè Rodoreda, guardonada el 1982 per la novel·la Quanta, quanta 
guerra..., escrivia a la revista per donar les gràcies.
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ser jurat dels Premis Crítica 
«Serra d’Or»?

Què ha significat per a vosaltres 

Jaume Aulet

Com a estudiós de la literatura, crec que puc afirmar 
que els Premis Crítica «Serra d’Or» s’han convertit en 
un referent del panorama literari català. Poc abans de 
la primera edició, alguns dels crítics de l’època (Josep 
M. Castellet, per exemple) feien veure la conveniència 
d’uns premis d’aquestes característiques. I fou la re-
vista «Serra d’Or» la que va recollir el guant.

Sóc membre del jurat de les modalitats de recerca 
humanística, recerca científica i catalanística des de fa 
uns quants anys. Per a mi és una satisfacció formar-ne 
part. Bàsicament per tres raons: perquè vaig substi-
tuir-hi el doctor Jordi Castellanos –de qui he après bona 
part del que sé–, perquè m’ha permès tenir contacte 
amb grans personalitats del món de les humanitats i de 
les ciències i perquè m’ha fet sentir coparticipant d’una 
iniciativa literària de primer ordre.

Aquesta foto és de la darrera trobada del jurat dels llibres 
infantils el febrer passat. Dels seus membres, quatre en 
formen part des de l’any 1996; l’altre, l’únic membre 
masculí, és més recent: «només» hi porta des del 2004. 
Vint anys o dotze anys són un nombre d’anys suficient 
perquè un jurat es conegui i s’entengui. En el nostre 
cas, cal afegir-hi, a més, que el jurat s’ho passa bé. Ens 
agrada reunir-nos i comentar els llibres possibles a pre-
miar; valorar el que té cadascun de bo i de dolent, in-
tercanviar les nostres experiències de lectura... Som un 
grup variat en el qual cadascú aporta la seva especialitat: 
el Joan Portell i la Teresa Mañà coneixen bé les novel-
les juvenils; la Núria Ventura i la Montse Ginesta estan 
familiaritzades amb la il·lustració i la Mònica Baró és 
qui fa les propostes de llibres de coneixements. Un bon 
equip per a un bon premi. I que sigui per molts anys!

Jaume Aulet, membre del jurat de Recerca des de 2006.

Teresa Mañà, Núria Ventura, Montse Ginesta, Mònica Baró i Joan 
Portell formen el jurat de Literatura Infantil i Juvenil des de fa anys.



39   /   375 Fets i  opinions |  maig / 16

Àlex Broch

Ser jurat dels Premis Crítica «Serra 
d’Or» ha estat una funció que ha acom-
panyat tota o quasi bé tota la meva ac-
tivitat crítica. No ho puc oblidar. Tant 
quan exercia l’activitat crítica setmanal 
a la premsa com quan les vinculacions 
editorials m’aconsellaren deixar aquesta 
funció pública. Seguir, però, sent jurat 
dels Premis Crítica «Serra d’Or» m’ha 
permès copsar igualment els pols cre-
atiu d’aquestes darrers dècades. Vaig 
formar part del jurat de Teatre de 1990 
a 2012, durant, per tant, vint-i-tres anys. 
En complir els meus seixanta-cinc vaig 
pensar que era oportú renunciar a con-
tinuar. Vaig entrar en el jurat de Litera-
tura i Assaig el 1981 amb J. M. Castellet, 

J. Faulí i J. Triadú. F. Parcerisas i jo substituíem J. Molas i P. Gimferrer. Què us he de dir dels records que tot això 
comporta! El 2017 compliré setanta anys. Serà l’hora del relleu definitiu. Hauran estat trenta-set anys de jurat dels 
Premis Crítica «Serra d’Or» de Literatura i Assaig. Tot un honor.

Manuel Castellet

He estat durant uns deu anys membre del jurat dels 
Premis Crítica «Serra d’Or» en la categoria Recerca, 
que inclou tres àmbits: «Catalanística», «Humanitats» 
i «Altres ciències». Junt amb els col·legues dels dos 
primers àmbits, però essent jo moltes vegades l’únic 
científic del jurat, hem hagut de decidir entre obres de 
temàtiques tan variades com el medi ambient, la física, 
la genètica o l’antropologia, per citar-ne algunes. Això 
m’ha permès i m’ha obligat a interessar-me per publi-
cacions en català allunyades de la meva especialitat, les 
matemàtiques, cosa que he fet amb satisfacció, d’una 
banda perquè m’enriquia a mi com a acadèmic, i de l’al-
tra, pel compromís que representa atorgar a un científic 
un premi, el Premi Crítica «Serra d’Or», que ha assolit  
un gran prestigi i renom en l’àmbit cultural i científic 
català. La meva sincera felicitació a Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat per aquestes cinquanta edi cions 
del premi.

50

Àlex Broch és membre del jurat de Literatura i Assaig des de 1981 i ha estat al jurat de 
Teatre de 1990 a 2012. (Foto: Jordi Vidal)

Manuel Castellet, membre del jurat de Recerca de l’any 2000 al 2013.
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Manuel Jorba

Com la revista mateixa que els dóna nom, els Premis 
Crítica «Serra d’Or», més enllà del caràcter substi-
tutori, en l’àmbit cultural català, amb què al llarg de 
molts anys podien ser considerats per manca dels 
premis institucionals adients, han aconseguit, amb la 
naturalitat que l’honestedat intel·lectual proporciona, 
un encaix social necessari en l’hora actual de la cultura 
catalana. Per això i pel caràcter estrictament honorífic 
que els distingeix de la majoria d’altres premis, i per-
què han contribuït, en l’àmbit de la recerca en ciències 
humanes i altres ciències, a donar una millor visibilitat 
a obres valuoses que acostumen a passar desapercebu-
des fora de l’àmbit acadèmic universitari, és satisfactori 
per a mi haver tingut l’oportunitat de participar molts 
anys en l’adjudicació d’aquests premis. Per molts anys 
als premis i als premiats.

Vicenç Llorca
Amb una llarga trajectòria, els Premis Crítica «Serra 
d’Or» constitueixen una referència fonamental 
a l’hora de comprendre la construcció de la lite-
ratura catalana contemporània. Personalment, 
constitueix per a mi un honor i un repte haver 
format part del jurat dels guardons. Un honor 
pel que signifiquen els premis en concret i «Serra 
d’Or» en general com a revista literària que ajuda 
a vertebrar les nostres lletres. I un repte perquè la 
tasca de cercar l’excel·lència del present és sempre 
complexa i difícil. I, malgrat tot, necessària per a 
anar establint el cànon contemporani. Si, a més, 
hi sumem la qualitat crítica de les companyes i els 
companys de jurat, es dedueix que l’experiència 
forma part ja per sempre del propi viatge literari 
personal. 

Manuel Jorba, jurat de Recerca des de 1995.

Vicenç Llorca va ser membre del jurat de Literatura i Assaig el 1995 
i de 1998 a 2010. (Foto: Anna Solans)
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Marta Nadal

Resumir en molt poques paraules què significa per a 
mi ser membre del jurat dels Premis Crítica «Serra 
d’Or» de Literatura i Assaig no em resulta fàcil, perquè 
em passa per davant la pel·lícula de molts anys i, en 
concret, dels meus a la revista com a redactora en cap, 
substituint l’enyorat amic Jordi Sarsanedas. També, 
perquè quan hi penso, inevitablement em retrobo 
amb l’Isidor Cònsul, amb qui vam compartir moltes 
hores de conversa i de veritable crítica literària sobre 
les diferents obres amb opció a premi que cadascun de 
nosaltres defensava i amb les quals no sempre coinci-
díem a l’inici. Jo diria, però, que tant llavors com ara 
els Premis Crítica Serra d’Or, dintre de l’especialitat 
de premiar l’obra publicada durant l’any, han volgut 
apostar per aquelles noves veus que, juntament amb 
les d’autors consagrats, ens alerten per la seva qualitat 
i són, per tant, valorades com l’obra d’un autor que 
cal tenir molt en compte dins el panorama literari ca-
talà. Degustar durant tot un any un seguit d’obres fins 
a destacar-ne una entre totes és un repte. El goig és 
adonar-se, anys després, que aquella veu s’ha conso-
lidat i, encara, s’ha consagrat. Si cinquanta anys més 
tard, malgrat les crisis de tota mena, seguim celebrant 
aquests premis, vol dir que els continuem necessitant. 
Endavant i per molts anys!

Francesc Massip

Sóc membre del jurat dels Premis Crítica «Serra d’Or», 
en la secció de Teatre, des de fa una bona pila d’anys 
(de 1998 ençà), cosa que m’ha permès incidir en l’ac-
tualitat escènica catalana amb la intenció de destacar 
aquells valors menys visibles, més opacs a la cortina de 
fum de l’obvietat televisiva, més vinculats al compro-
mís per l’art dramàtic i per la seva expressió en llengua 
catalana, més arriscats en l’exploració de sendes poc 
fressades, de formes inhabituals, de plantejaments i 
temàtiques que mostren una consciència crítica, cívica 
i ètica sens dubte discordant amb els oratges globals 
de pensament únic. Uns premis, doncs, que per a mi 
han significat una ocasió d’or per a mantenir una re-
lació estimulant amb l’actualitat teatral catalana i per 
a exercir la responsabilitat artística exigible en els qui 
fem de la crítica un fonament de criteri.

50

Francesc Massip és membre del jurat de Teatre des de 1998. 
(Foto: A. Galeote)

 Marta Nadal és membre del jurat de Literatura i Assaig des de 1996.
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Núria Santamaria

Dels sis anys que vaig formar part del jurat dels Premis 
Crítica «Serra d’Or» de Teatre (2009-2015), només en 
servo bons records. Hi tinc present Jordi Coca, exer-
cint d’enllaç amb el consell de redacció de la revista, 
mantenint el posat d’esfinx davant dels nostres debats 
i mossegant-se la llengua quan el burxàvem perquè 
ens digués la seva. Em vénen presents les sagaces ob-
servacions de Joan-Anton Benach, la pulcra discreció 
d’Àlex Broch, la blindada professionalitat de Francesc 
Massip, la indispensable sornegueria de Juan Carlos 
Olivares i l’entusiasme d’Anna Pérez. De vegades dis-
cutíem de valent; vol dir que tots ens escoltàvem molt 
i que intentàvem ser molt honrats en les nostres pro-
postes. També se’m fan avinents mots i gestos de grati-
tud d’alguns dels premiats, alegres i sorpresos de rebre 
un reconeixement que no havien requerit i que potser 
els va compensar una mica dels tràfecs de la feina. Els 
premis han tingut la gràcia de crear en tots nosaltres 
l’estímul per al treball ben fet i de mostrar-nos com pot 
ser d’higiènica la generositat en l’elogi de la labor dels 
altres. Vet aquí un altre dels mèrits que cal assenyalar i 
agrair als qui donen vida a la revista i han ideat els pre-
mis: oferir-nos el tast del que pot fer un país civilitzat, 
culte i decent. 

Manuel Sayrach

El record com a membre del jurat dels Premis «Serra 
d’Or» en el camp infantil i juvenil ha perviscut sempre 
en la meva memòria. I forma part de la meva història 
personal.

Les nits emblemàtiques dels premis van esdevenir 
una plataforma àmplia i transversal en la qual van con-
fluir especialistes, escriptors, artistes, il·lustradors... 
Gent important en la creació del mític i entranyable 
món infantil i juvenil. Quin privilegi compartir di-
àleg amb Aurora Díaz-Plaja, Eulàlia Ventalló, Martí 
Olaya, Teresa Rovira... Quin plaer atorgar el guardó a 
Jordi Sarsanedas, Oriol Vergés, Pep Albanell, Joaquim 
Carbó, Mercè Llimona, Pilarín Bayés, Montse Ginesta, 
Mercè Capdevila... i a tants creadors, avui noms ja clàs-
sics. O lliurar el premi extraordinari a Lola Anglada per 
la seva llarga obra creativa.

Els Premis van ser com la pluja fina i benigna en un 
temps de recerca i recuperació de la identitat catalana.

Núria Santamaria, membre del jurat de Teatre des de l’any 2009 
fins al 2015.

Manuel Sayrach va ser director de la revista «Tretzevents» i membre 
del jurat de Literatura Infantil i Juvenil entre 1977 i 1995.

(Foto: A. Galeote)



Autors del guardó dels premis
“Crítica Serra d’Or”

http://www.capdevilajoiers.com
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Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal, Vinyet Panyella i Josep M. Ripoll, per encàrrec de 
«Serra d’Or», han establert, en veredicte adoptat per majoria, la relació següent de les 
obres que consideren més sobresortints entre les aparegudes l’any 2015:

PREMIS CRÍTICA

LITERATURA  
I ASSAIG

RECERCA

Premi Crítica «Serra d’Or» de Novel·la 2016
LA SEGA
de Martí Domínguez. (1) Foto: Miguel Lorenzo.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Poesia 2016
CAÏM
de Josep-Ramon Bach. (2) Foto: Toni Moreno.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Narració 2016
LES FANTASIES DEL NÀUFRAG
de Pep Albanell. (3) Foto: Alex Rademakers.

Premi Crítica «Serra d’Or» d’Estudis Literaris 
2016
JOAN PERUCHO, CENDRES I DIAMANTS
de Julià Guillamon. (4) Foto: Leopoldo Pomés.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Traducció 2016
IRLANDA INDÒMITA. 150 POEMES DE W.B. YEATS
de Josep Maria Jaumà. (5) 

Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 2016 

(Humanitats)
RAMON LLULL: VIDA I OBRES
de Pere Villalba i Varneda. (1)

Premi Crítica «Serra d’Or» de Recerca 2016  

(Altres Ciències)
LA CIÈNCIA EN LA LITERATURA
de Xavier Duran. (2)

Premi Crítica «Serra d’Or» de Catalanística 2016
MOUNT CANIGÓ. A TALE OF CATALONIA (J. VERDAGUER.
INTRODUCTION AND TRANSLATION BY RONALD PUPPO)
de Ronald Puppo. (3)

Jaume Aulet, Joan B. Culla, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols i Joandomènec Ros, 
encarregats per «Serra d’Or» de triar les obres més destacades dins el camp de la recerca 
en diverses ciències durant l’any 2015, han emès el veredicte següent:

1 3

5

2

4

1
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2



45   /   381 Fets i  opinions |  maig / 16

Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares, Anna Pérez Pagès i Marta 
Monedero, constituïts, per encàrrec de «Serra d’Or», en jurat qualificador per a distingir el 
text de teatre català, l’espectacle teatral i l’aportació més interessants duts a terme l’any 
2015, acorden atorgar els premis següents:

Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura, per encàrrec de 
«Serra d’Or», han seleccionat, per majoria, les obres següents, entre les més destacades 
dins el camp de la literatura infantil i juvenil publicades l’any 2015:

TEATRE

LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL

Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre 2016 al text de teatre català
donat a conèixer per l’estrena o l’edició,
YOU SAY TOMATO
de Joan Yago. (1)

Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre 2016 a l’espectacle teatral
RAGAZZO  
de Lali Álvarez. (2) Foto: Oriol Segon Torra.

Premi Crítica «Serra d’Or» de Teatre 2016 a l’aportació més interessant
a la companyia Parking Shakespeare. (3)

Premi Crítica «Serra d’Or» Infantil 2016
HISTÒRIES DE NASRUDÍN
text de Halil Bárcena (1)

i il·lustració de Mariona Cabassa. (2)

Premi Crítica «Serra d’Or» Juvenil (Creació) 2016
LA NOIA DE LA MITJANIT
de Gisela Pou. (3)

Premi Crítica «Serra d’Or» Juvenil (Coneixements) 2016
ARBRES
de Lemniscates. (4)

1

21

4

2 3

3

«SERRA D’OR» 2016
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