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COMUNIQUEU EL VOSTRE 
GOIG PASQUAL AMB 

LES "MONES DE PASQUA" DE

Sempre fidel a la tradició més exquisida

Supremes especialitats 
de pastisseria i de confiteria. 

"Buffet" de cuina.

Servei de lunchs i de banquets a domicili

Placa Sant Gregori Taumaturg, 4 
Telèfon 239 65 14 - Barcelona
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he yuw'ov
a cura de Joan Colomines

Els premis a la poesia catalana no són massa nombrosos, 
però, malgrat no tenir-ne cap com un «Gran Prix de l’Acadé-
mie», o de la «Ville de Paris», els que posseïm tenen llur 
eficàcia. Nosaltres tenim un «Carles Riba», un «Salvat-Papas- 
seit», la «Flor natural», l’«Englantina» I la «Viola» dels, Jocs 
Florals, i alguns I molt estimables premis comarcals. L’eficà- 
cla ve perquè som pobres, i perquè un premi destaca i posa 
en òrbita un nom, ni que sigui escadusserament. Perquè el que 
ens falla és el muntatge, preocupats com estem per produir. 
La veritat és que estem mancats de plataformes on ventilar els 
nostres noms i des d’on fer-los conèixer. Un premi, a més, 
juga amb l’escala de valors recòndits que tots tenim, i esti-
mula cap a la creació i la participació col·lectiva. Una bona 
cosa.
Però si el premi comporta l’edlcló de l’obra premiada, agafa 
tot un sentit. Un gran sentit. És el cas del «Premi per a poetes 
inèdits joves mossèn Amadeu Oller» que atorga la parròquia de 
Sant Medir, de la Bordeta. Un premi dedicat a la promoció 
de la joventut, i que en les cinc convocatòries ha aconseguit 
un gruix remarcable de participacions de tota condició. La 
poesia no mor. Ho hem vist enguany, que hem donat el premi 
a un guanyador d'excepció: Àlvar Valls, de vint-i-un anys, de 
Barcelona. S’ha endut el premi unànimement, com va ocórrer 
amb l'altre únic guanyador: Isidre Molas, prou conegut. Un 
llibre esplèndid, el de l’Àlvar Valls, que des del punt de vista 
lingüístic és com un miracle (com digué en Triadú), i des del 
poètic una gran esperança. Una poesia entre popular I tendra, 
arrelada a la terra i als sentiments i a la raó.
Enguany la festa de proclamació del veredicte i lliurament 
de l'edició no se celebrarà, segurament, fins a la darreria de 
maig, o al juny. Cada any es feia pels volts del dia de sant 
Medir. Però les coses van com van, i no com volem. La qües-
tió és que tenim un nom nou, que cal atendre, i que des d’ara 
anunciem la pròxima convocatòria, que correspon a l’any 1970. 
I tot arribarà, de la mateixa manera que l’Àlvar ha arribat, d'es- 
quitllentes, a participar a l’any Fabra.

HOMENATGE AL MESTRE FABRA

Adhesió a frec de fer tard, en la 
capvuitada de l’any del centenari.

Calia fer dissabte: t’ho van dir, 
i no t’hi vas pensar dues vegades.
Enguany, reconeguts, t’ho agraïm.

Vas fer foc nou, i a tots ens retornaves 
amb una cara neta, nova i d’ara, 
allò per què hem hagut altra vegada 
el nom de catalans. Enorgullits 
i satisfets de tu per l’alta gesta, 
cuitem a dir-te Mestre, Ordenador 
assenyat de la llengua teva i nostra.
La nova Renaixença treia el nas, 
i vas oferir l’arma que calia 
imprescindiblement per al combat.
T’abocarem, avui, demà i per sempre, 
tota una rècula de mots sincers 
i amables, d’homenatge i de lloança.

ÀLVAR VALLS.

No us preocupeu: el seu temari és variat. I fort. Adequat. Cosa 
que fa més necessària I neguitosa l’espera. Però tot arribarà. 
Arribarà El carro de la brossa, que és el títol del llibre, i arri-
barà un volumet d'accèssit en el qual Ramon Carreté, de 
divuit anys, i de Balsareny, i Enric Cairol, de vint-i-tres anys, 
i de Barcelona, faran conèixer alguns de llurs interessants 
poemes. Cada cosa té un temps. — J. C.

42 [178]


