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ins la família dels premis litera-
ris, tan controvertits com im-
prescindibles, coexisteixen dos
grups ben diferenciats: els ano-

menats premis grans, que són la base de
les campanyes mediàtiques, i els consi-
derats premis menors, tan copiosos com
invisibles en els mitjans de comunicació.
Sense renegar dels primers, vull fer un
al·legat a favor dels segons, ni que sigui
per millorar-ne la visibilitat. A part d’es-
tendre’s per tot el territori i generar mo-
viment cultural, el seu principal mèrit és
facilitar l’edició d’autors que s’estrenen
poc o molt i, per tant, són una platafor-
ma d’accés al reconeixement més ampli,
desig de tothom que escriu i no milita en
l’anonimat.

Entre els que ja són força veterans,
ara remarco la trajectòria del premi de
novel·la Valldaura-Memorial Pere Cal-
ders, que ja compta 17 edicions. El Vall-
daura va ser convocat per primer cop el
1995 per l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, i des del 2002 el coorganitza
amb la Universitat Autònoma de Barce-
lona, que fins llavors havia concedit el
premi de narrativa Pere Calders. Des de
la fusió, les obres guanyadores són edita-
des pel Servei de Publicacions de la UAB,
a l’elegant col·lecció Gabriel Ferrater,
amb l’avantatge d’acceptar novel·les a
partir de les 140 pàgines.

Conseqüent amb la vocació de poten-
ciar noves veus, el premi es pot vantar
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d’haver distingit primeres obres d’autors
com ara Francesc Puigpelat i Edgar Can-
tero, quan eren desconeguts, i d’haver
reforçat noms com ara Josep Maria Rie-
ra, Miquel López Crespí i Jordi de Ma-
nuel, que ja tenien obra publicada. Un
cop d’ull al seu historial basta per com-
provar que, lluny de vinculacions comer-
cials, el premi ha projectat novel·les dels
més diversos gèneres, sense excloure
l’experimentació.

Si avui en parlo és perquè tinc a les
mans la novel·la guanyadora del 2011,
un bon exemple d’ambició narrativa. Es
titula L’ombra de Proteu i la signa Núria
Ribalta, que el 2006 va debutar amb la
novel·la Bitllet de tornada, premi de nar-
rativa del Consell Comarcal d’Òmnium
Cultural de Granollers. Si amb el primer
títol ja se la veia preocupada pels canvis
de l’entorn rural i la pèrdua de les arrels,
en un entorn tan saturat com el del Va-

llès Oriental, en el segon lliurament s’en-
dinsa amb decidida empenta en les alar-
mes ecològiques d’abast planetari.

Tanmateix, defugint els tics de la no-
vel·la de tesi, L’ombra de Proteu prefe-
reix centrar-se en un microcosmos ima-
ginari dins del litoral català, que no costa
d’ubicar entre el cap de Begur i el cap
Roig, i ens remet a un futurible 2012
quan l’escalfament global provoca una
insòlita crescuda del nivell del mar, se-
guida d’una plaga de meduses. En aquest
ambient d’alerta apocalíptica, hi trobem
una galeria de personatges d’allò més va-
riats: la gent que ha nascut a l’indret, els
que hi buscaven un refugi de pau, els im-
migrants moguts per la supervivència,
els especuladors del medi natural i els
ecologistes que encara lluiten per la seva
preservació.

Sorprèn l’astúcia en el trenat dels ei-
xos temàtics, de manera que les peripè-
cies individuals se sumen per crear un
panorama que aviat transcendeix de la
categoria local a la universal. Aquesta
traça, junt amb la sensibilitat de la veu
narrativa, la precisa documentació i els
detalls que maneja l’autora, fa que ens
trobem davant d’una obra de càlcul ma-
dur, que supera les modes de la literatu-
ra de catàstrofes. Que aquesta novel·la
vingui avalada per un premi dels me-
nors, encara dóna més sentit al seu pa-
per de detectar autors que mereixen ser
seguits amb atenció. ❋
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Aquests dies, per raons esportives, circula molt el gentilici mirandès. De
fet, el Club Deportivo Mirandés que s’enfronta a l’Espanyol a la Copa és
un club castellano-lleonès ubicat a Miranda de Ebro, província de Burgos.
Els lleonesos són ben capaços de relacionar esport i cultura, tal com ho
demostra el nom del club de futbol de Lleó: la Cultural Leonesa. Però el
mirandès és, també, una llengua romànica tan desconeguda com fàcil
d’entendre. Llegim-ne un text autoal·lusiu escrit en mirandès tal com el
reprodueix la Viquipèdia: “L mirandés ye ua lhéngua falada ne l stremo
nordeste de Pertual, na frunteira cun Spanha, nua region que ten al redor
de 450 (quatro cientos i cinquenta) km2, formada por quaije to l cunceilho
de Miranda de l Douro, i por alguas aldés de l cunceilho de Bomioso, ne l
çtrito de Bregança, region de Trás-ls-Montes. Stima-se que haba acerca
15.000.” És a dir, que la Miranda del mirandès no és pas d’Ebre sinó del
Duero i que els 15.000 parlants de mirandès tenen els seus drets lingüís-
tics reconeguts per una llei portuguesa del 29 de gener del 1999. El reco-
neixement del mirandès com a llengua està en debat. De moment, la
Unesco el situa sota el paraigua de la llengua lleonesa. ❋
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