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A C T U A L I T A T D E L S C O N C U R S O S P O È T I C S

De l’ús i l’abús en els
premis i en els guardons

R O G E R C O S T A - P A U

Oferim un repàs de les

darreres novetats d’alguns

dels premis de poesia més

importants en català, des dels

adreçats als joves fins als

consolidats, com ara l’Ausiàs

March i el Maria Mercè

Marçal

S
obre l’objecte i la
utilitat dels premis i
dels guardons litera-
ris hi ha opinions
diverses, com és lò-

gic; algunes de molt crítiques,
d’altres més escèptiques i en-
cara unes altres de més prag-
màtiques, les quals arriben a
conferir a la política dels cer-
tàmens una màxima confian-
ça, ja sigui en termes de crea-
ció, de publicació, de prestigi
literari o bé de difusió. No és la
intenció de qui signa aquest
article fer cap mena de pane-
gíric sobre el tema. Ni a favor
ni en contra. Més aviat al
contrari: em donaria per sa-
tisfet si fos capaç d’extreure’n
simplement unes poques con-
sideracions.

Els certàmens literaris, com
el seu nom indica, són con-
cursos, i, com a tals, en el seu
entramat –prou complex, per

cert– conviuen autors, edi-
tors, administracions, empre-
ses editorials i també institu-
cions, tant públiques com
privades, en segons quins ca-
sos. Així, doncs, és lògic i
comprensible que els interes-

sos literaris de tothom qui
pretén atansar-s’hi s’hagin de
correspondre de manera ine-
quívoca amb les condicions
que s’estableixen a redós d’u-
na estructura que inclou
molts altres propòsits, no no-

més els estrictament literaris
i/o culturals de promoció que
els serien característics: en-
tren en el joc també propòsits
econòmics, també propòsits
editorials, empresarials, així
com interessos institucionals i
molt sovint polítics.

D’entrada, i en un context
coherent de formulació i
d’expansió literàries, la fór-
mula dels premis, en el seu
component original, té unes
intencions no gens banals. I
fins diríem que en molts
punts bé que deu arribar a sa-
tisfer alguna parcel·la impor-
tant de les expectatives de
normalitat que s’entenen com
a legítimes en aquesta i en to-
tes les literatures: la promoció
i la difusió en la seva mesura,
les vies noves de publicació, la
incorporació de veus noves,
les necessàries pluralitats, les
també urgents desmitificaci-

ons, les eternes superacions
generacionals, els espais nous
de crítica, la incentivació in-
dividual i també col·lectiva, i
un llarg etcètera de bons au-
guris, diferents i enriquidors,
que, plegats, van contribuint,
ben segur, a una suma cada
cop més ampla i plural de
factors en el si dels espais li-
teraris i culturals –i ho apun-
to en el sentit més natural
possible del terme– d’arreu
del país.

DINÀMICA I CONTRARIETATS
Aquesta fóra una lectura ge-
neral i positiva del món dels
guardons. Però hi ha matisos,
naturalment; dubtes, contra-
diccions i alguns aspectes
d’extraordinària rellevància
en aquest àmbit que desvelen
ambigüitats o bé que susciten
irregularitats que podríem

ALGUNES
PUBLICACIONS
RECENTS

A banda, però,
d’aquests i
d’altres
tràngols, i enllà
també d’unes o
altres
contrarietats que
poguéssim
detectar, sí que és
perfectament cert
que avui per avui
els premis
compten, en
aquests nostres
països, amb una
concurrència
extraordinària...
De principis d’any
cap ençà han anat
sortint a la llum
diverses
publicacions –la
nostra tria en
conté tan sols
vuit; n’hi ha
moltes més!– que
responen a un o
altre certamen en
la seva
convocatòria del
2001. Oferim a
continuació una
notícia breu de
cadascuna,
gairebé a tall de
fitxa tècnica, així
com una mostra
il·lustrativa d’un
poema reproduït
en cada cas.

L’hora de Balthus.
Joan Carles González Pujalte.
35è Premi de poesia Joan Teixidor
Ciutat d’Olot 2001.
Ed. Viena. Barcelona, 2002.

■ J.C. González Pujalte (Mataró, 1963)
va donar-se a conèixer com a poeta
el 1996, amb la publicació del seu
primer llibre, titulat Nicotina als lla-
vis (Premi Salvador Espriu de Cala-
fell). Els altres set llibres que han
vingut després han vist tots la llum a
partir d’un o altre guardó. L’hora de
Balthus esbossa tot un món de sen-
sacions que tenen el seu origen en
l’hora del crepuscle i que guarden
sempre una relació amb l’obra i l’u-
nivers creatiu d’aquest pintor fran-
cès, Balthus.

LLADRUCS

Passadissos de silenci.
Enfosquir-me dins d’un novembre
gelat que tenyeix els noms
de lladrucs de ca.
Grumolls de l’aire a la matèria,
pensions en laberint
i jo amb el meu riu torno
sense barques ni pardals.
He acabat els sucs de les espatlles
i la polpa de les pedres
definitivament esberlades.

Res no em resta,
ni tan sols matinades.

Joan Carles González Pujalte

Cants d’Esblada.
Francesc Josep Vélez.
Premi Maria Mercè Marçal 2002.
Pagès Editors. Lleida, 2002.

■ La convocatòria del premi en re-
cord de l’autora de Llengua abolida
arriba amb aquests Cants d’Esblada a
la seva quarta edició. Un llibre sin-
gularment dens, en la forma i també
en els seus continguts, nodrit de re-
ferents literaris i filosòfics: sis cants
que neixen d’uns territoris fecundís-
sims i en els quals conflueixen –amb
destresa i amb una intensitat ben vi-
sible en el llenguatge– el sentit i la
grandesa del paisatge, la vida i l’e-
nigma, la tradició literària clàssica
més punyent, la magnitud de l’amor,
els horrors, el pas del temps, els
averanys, els anhels... així com la ne-
cessitat d’una escriptura com a acti-
tud sempre contraposada als llargs
deserts presents en la vida.

CANT IV (fragment)

Vam viure contra el riu i vam mirar
l’absoluta bellesa de les mans
tocades per l’alquímia dels divins,
vam navegar plegats amb els dofins
tot salvant quatre quadres sobrehumans,
ho vam viure i ens vam saber besar
i en aquest bes ens vàrem diluir.

Francesc Josep Vélez

Un pont sobre l’erm.
Jaume Benavente.
Premi Cadaqués a Rosa Leveroni,
2001. Proa. Barcelona, 2002

■ Jaume Benavente (Barcelona, 1958)
és autor del recull de narracions El
factor climàtic (1990) i de les novel-
les Camps de lava i Masurca de Praia
(2000 i 2001, respectivament). Un
pont sobre l’erm és el seu primer
treball poètic. Un llibre en el qual hi
ha sempre present la idea del viatge,
dels indrets viscuts. El nomadisme,
com reconeix el mateix autor en una
extensa nota introductòria: “Els po-
emes d’Un pont sobre l’erm, diferents
quant a format, mantenen una unitat
pel que fa a l’esperit de nomadisme,
a la preferència pels marges, per la
perifèria, com poden ser els camps i
les ciutats nord-africanes o el mi-
crocosmos del riu”.

RIU DE PEDRA

Ja no hi són les ciutats
I l’oreig llisca
Entre la vegetació i les codines
Allí,
On es perd la petjada
Declinant sobre nius de formigues
I caus revellits
Se sent a l’atmosfera la mudesa
Eixordadora del seu pas
(Multitud de còdols i rocs
que davallen dins del reguer)
I la matèria esdevé
Arquitectura inconscient,
Viarany sinuós
Que cau estàtic sobre el pèlag,
Antic treball
del riu de pedra
Entre dues llengües de terra.

Jaume Benavente

Batecs a cor obert.
Mireia Lleó.
5è Premi Alella a Maria Oleart.
La Comarcal Edicions.

Argentona, 2002.

■ A més d’aquest premi recent, Mi-
reia Lleó (Barcelona, 1960) ha me-
rescut d’altres guardons, entre els
quals el Rosa Leveroni de Cadaqués
en la seva convocatòria del 1998 i el
Joan Teixidor d’Olot, l’any 1999. Ba-
tecs a cor obert és un poemari que es
vertebra bàsicament a partir d’un
únic tema: el pas del temps. De ve-
gades excessivament melangiosa, la
veu poètica de Mireia Lleó parteix
endebades d’un fort caràcter intros-
pectiu.

POEMA I

Duc a les mans pressentiments i auguris,
remor d’un blau intens, mar dels teus ulls.
Garlandes pels carrers oberts al cel
ens fan delir amb uns aires de gran festa.
Estiu al gavadal de buguenvíl·lies.
Les hores se’ns dilaten amb la llum.

Mireia Lleó


