
Davant els altres 
membres del 

jurat del Premi 
d’Honor de les

Lletres Catalanes, 
Joan Triadú 

llegeix el veredicte 
que Patorga al 

doctor Jordi Rubió 
i Balaguer

(foto: Barceló),

1 8 de maig les nostres lletres van
J T al.tra nit brillant. Aquesta

, de Maig, segurament ho recor- 
nit aJlascut per a «descarregar» la 
nmd,6- Santa Llúcia —en la qual es 
Laaia una acumulació de premis, ex- 
,pJa en opinió de molts— i per a 
nu» „ ne especialment alguns dels 
o ris ?° C0.r.resPonent a literatura d’art 
mpn,¿ea5-°’ semblaven trobar un marc 

als salons del Ritz. Pos-
en ,_®en^,úa tr°bat un centre vistent 
dp be P,r°clamació del Premi d’Honor 
eat no tres Catalanes, enguany ator-

Per prunera vegada.
de??nn aixi els elements substancials 
nifoart °va,celebració, restava als orga- 
d’invontS tasca, prou considerable, 
resuifat f '1 una forma escaient. El 
Nacírmo Í2U’ a la sala del Palau de les 
sessió nn? p Montmic, ben plena, una 
cert m i c°mençà amb un breu con- 
Músipa n qual el Conjunt Català de 
Kotisfanc ontemporània, dirigit per 
úe Xavuln Slmonovitx, executà obres 
' losen iw jBeuguerel, Joaquim Homs 
els secrot . stres-Quadreny. Després, 
Cataiònia nÍs dels jurats dels premis 
tiya p„nó Nova Terra, Antoni Balma- 
Hegiren <.,,aci° Huguet i Carles Cardó 
sobre ]Pa „ Cessivament una memòria 
dels nrpJ^^cteristiques i l’historial

“Us respectius i el veredicte

d’enguany. Seguí la lectura, acompa-
nyada de projeccions, del veredicte, ja 
conegut, dels premis ADI/FAD. Final-
ment pujà a l’escenari el jurat del 
Premi d’Honor, i el seu secretari, Joan 
Triadú, glossà breument el veredicte 
que l’atorga al doctor Jordi Rubió i 
Balaguer. El senyor Riera, president 
d’Òmnium Cultural, clogué aquesta 
part solemne de l’acte. Fou servit ales-
hores un refrigeri en unes altres de-
pendències del Palau, i finalment els 
assistents pogueren tornar a la sala on 
fou projectat, com ja ho havia estat 
a la tarda, el film de Joaquim Jordà 
Maria-Aurèlia Capmany parla d’«Un 
lloc entre els morts».
L’audició musical, potser no afavorida 
per les dimensions de l’indret, fou 
acollida pel públic amb una atenció 
poc més que estrictament cortesa. Com 
que, a parer dels entesos, les peces es-
collides eren ben representatives de 
la música creativa d’avui a la nostra 
terra i foren executades ben satisfac-
tòriament, de tal manera que no cal 
dubtar de l’encert de llur inclusió 
al programa, aquesta reacció en uns 
oients que calia suposar ben disposats 
de cara a totes les manifestacions ar-
tístiques, correspon a un fet de socio-
logia cultural que bé mereix que hom 
hi pensi.

La presentació dels premis ADI/FAD 
semblà massa breu a més d’un assis-
tent al qual li hauria agradat que la 
documentació gràfica aportada ha-
gués estat, sobre els guanyadors i els 
finalistes, considerablement més abun-
dant.
El film de Joaquim Jordà havia estat 
acabat amb el temps tan just que hom 
no havia gosat de fer-lo figurar, prò-
piament, dins el programa on hauria 
tingut un lloc, tant per l’atenció que 
mereix el cinema com, d’una manera 
més precisa, pel seu tema. Aquesta 
prudència, malauradament, no era 
desplaçada. Deixant de banda el que 
pugui tenir de discutible la utilització 
que aquest film fa de la fórmula del 
«cinema vérité», la mala qualitat del 
so — de la còpia, segons que vam sen-
tir aclarir — era certament un incon-
venient ben greu per a una obra que 
pretén de recollir senzillament una 
conversa.
Sobre la manera com fou tractada la 
part central de l’acte, o sigui la pro-
clamació dels veredictes dels cinc pre-
mis ara separats dels de la nit de 
Santa Llúcia, alguns dels assistents 
trobaren desencertat l’arrenglerament 
de les taules dels jurats damunt l’es-
cenari. D’altres jutjaven enutjosa la 
lectura de les memòries, però se sen-
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Les taules dels jurats a l’escenari del Palau de les Nacions It oto: tiarceio).

tien replicar que no hi havia cap raó 
per a dissimular el caràcter quasi aca-
dèmic de la festa i que, d’altra handa, 
tot plegat hauria tingut un to hon xic 
diferent si, pocs dies abans de la data 
fixada, no hagués calgut renunciar als 
parlaments previstos de Pierre Vilar 
i de Joan Fuster. Tothom es dolia que 
la modèstia del doctor Rubió («És tant 
modest — havia dit Joan Triadú —, 
que ni accepta d’ésser considerat l’ho-
me més modest de Catalunya») hagués 
privat el públic del plaer d’aplaudir - 
lo, un plaer al capdavall comprensible, 
legitim i d’acord amb els costums de 
totes les societats. Molts consideraven 
que, tot amb tot, la festa havia estat 
reeixida i que noves edicions perme-
tran d’afinar-ne la forma, i argumen-
taven que ningú no hauria pogut pre-
tendre encertar-la del tot, del primer 
cop, sense que hi caiguessin retocs.
El premi Catalònia, de monografies 
comarcals, fou atorgat, per Agustí Du-
ran i Sanpere, Lluís Solé i Sabarís 
Josep Iglésias, Tomàs Tebé i Enric 
Lluch a l’obra Tortosa i els tortosins, 
de Ramon Miravall. El jurat féu ob-

servar, amb satisfacció, que per pri-
mera vegada aquest premi —que fins 
a la convocatòria anterior havia por-
tat el nom de Maspons i Camarasa'— 
ha estat guanyat per una obra rela-
cionada amb una comarca de la Cata-
lunya Nova.
Miquel Juncadella, Casimir Martí, Jor-
di Nadal, Josep Termes i Rafael Hi-
nojosa atorgaren el premi Nova Ter-
ra, d’assaig o d’investigació sobre el 
món del treball, a El retorn dels emi-
grants, un estudi fet per Àngels Pas-
cual, amb la col·laboració de Carme 
Parramon, sobre el resultat d’una en-
questa entre els metal·lúrgics que tor-
nen d’Alemanya.
Aurora Díaz-Plaja, que ja fou finalis-
ta en l’edició anterior del premi Anto-
ni Balmanya, d’assaig o d’investigació 
sobre un tema pedagògic, l’obtingué, 
aquesta vegada, amb El llibre a l’esco-
la, un estudi sobre l’organització i el 
funcionament de les biblioteques esco-
lars. Componien el jurat Marta Mata, 
Ramon Bassols, Jordi Galí, M. Josepa 
Casanellas i Josep Espinàs i Xivillé.

El premi Fundació Huguet, d’estudis 
sobre la llengua catalana, fou atorgat 
a Albert Sànchez-Pantoja per la seva 
obra La llengua catalana a les comar-
ques castellonenques. Adolf Pizcueta, 
Manuel Sanchis Guarner, Josep Fibla 
i Joan Ballester componien el jurat.
El jurat compost per Joan Carrera, 
Maur M. Boix, Jordi Llimona, Lleonard 
Ramírez i Josep Comas atorgà el pre-
mi Carles Cardó, d’assaig o d’investi-
gació de tema religiós, a Joan Leita, 
per la seva obra El fons irreligios a 
l’Església. Joan Leita és un jesuïta 
barceloní, de la facultat de teologia de 
Sant Cugat.
Tortosa i els tortosins, El retorn 
emigrants, El llibre a l’escola, La llen-
gua catalana a les comarques caste 
nenques, El fons irreligiós de l bsgw» 
i, en un altre nivell, tota l’obra enc 
en progrés del doctor Rubio, aqu 
fou per a tots nosaltres la colll“a 
la nova nit brillant. Volem creur q 
nodrirà moltes nits de quieta . 
suau damunt un llibre obert. Així 
ria d’ésser. — S. V.
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