
la segona edició 
del premi "Prudenci Berírana"

per Mireia Xapelli

Convocat pel Cercle Artístic de Giro-
na, el premi de novel·la «Prudenci Ber- 
trana» ha estat concedit per segona 
vegada, el dia 7 de juny al teatre Mu-
nicipal gironí, en el transcurs d’un 
sopar.
El jurat — presidit per Aurora Bertra- 
na, filla de l’illustre prosista que dóna 
nom al premi'— era constituït per 
mossèn Modest Prats, Maurici Serra-
hima, Josep M. Solà i Camps, Joaquim 
Molas, Osvald Cardona (que havia 
substituït Joan Teixidor) i Fèlix Case-
lles, que actuava de secretari.
Hi havien estat presentades setze 
obres: Fonaments en fals, de Joaquim 
Segura i Lamich; Joc de xocs, de Vi-
cenç Riera i Llorca ; 52 hores a través 
ie la pell, de Robert Saladrigas; El 
secret de la Neus, de Josep Farré i Ma- 
rigó; Barri gòtic, de Montserrat Soler ; 
Jonàs el «hippie», de J. Ressol ; Prohibi-
da l’evasió, d’Avelí Artís i Gener; Bran-
ca sota el torb, de Joaquim Segura i 
Lamich; El concert pot començar, de 
Salvador Ferrer C. Maura; Mista, de Jo-
sep M. Prim i Serentill; Carolina, imat-
ge reiterada, de P. Gimpera i Vidal; 
Recital per a un pecador, d’Andreu 
Blasco i Budi; Anna, de Jordi Cuadras 
¡Mas; A cara i creu, de Xavier Marbà i 
Roca; La casa del Crist, d’Esteve Albert
1 Corp, i El remolí, de Juli Lorente i 
Segura.
A la primera votació formulada pel 
jurat, eren citades Joc de xocs, amb 
7 vots; 52 hores a través de la pell, 
amb 7 vots; Barri gòtic, amb 3 vots; 
Jonàs el «hippie», amb 2 vots; Prohi- 
wda l’evasió, amb 7 vots; El concert 
Pot començar, amb 1 vot ; Mista, amb
2 vots; Carolina, imatge reiterada, 
amb 7 vots; Recital per a un pecador, 
amb 2 vots; Anna, amb 4 vots, i La 
tosa del sant Crist, amb 5 vots. Aques-
tes obres preses inicialment en consi-
deració, foren eliminades successiva-
ment.fins a la cinquena Votació, que 
resulta així: Joc de xocs, 7 vots; 52 ho- 
Ss. a través de la pell, 7 vots ; Prohi-
ba l’evasió, 7 Vots ; Carolina, imatge
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Avelí Artís i Gener, guanyador del «Pru-
denci Bertrana» d’enguany amb Prohibida 
l’evasió.

NARCIS-JORDI ARAGÓ, DIRECTOR 
DEL SETMANARI «PRESÈNCIA»
—Què significa per a Girona aquest 
premi?
—Representa una difusió més ampla 
de les lletres catalanes. Des de feia al-
guns anys, semblava que la cultura ca-
talana era exclusiva de Barcelona, i 
tot hi quedava polaritzat. Ja a la pri-
mera edipió del «Bertrana», l’any pas-
sat, Ramon Folch i Camarasa mani-
festà aquesta mateixa opinió: «Catalu-
nya — digué — no és únicament Bar-
celona, i amb aquest nou premi, que 
enriqueix la cultura catalana, queda 
demostrat.» Així, doncs, el que aquest 
premi pretén és demostrar que la 
cultura del nostre país pot ser tan 
viva a Barcelona com a fora, i si em 
forces potser et diré que encara resul-
ta més interessant que vagi de fora 
cap a Barcelona, que no pas viceversa.

AVELI ARTIS I GENER, AUTOR DE 
L’OBRA GUANYADORA 
—Què és Prohibida l’evasió?
—Aquesta novel·la es basa en una me-
ravellosa citació de Ramon Llull: «Si 
no ens entenem per llenguatge, enten-
guem-nos per amor». En aquesta ma-
teixa frase és implicit el que la novel-
la desenrotlla.

Un aspecte del Teatre Municipal de Gi-
rona durant la festa per a l’atorgament del 
premi.

—La novel·la que vas presentar l’any 
passat, Paraules d’Opton el Vell, i que 
quedà finalista, ¿et va produir satis-
facció malgrat no haver guanyat?
•—Evidentment. El «Prudenci Bertra-
na» és un dels premis més simpàtics 
del país. El mateix fet del seu naixe-
ment, tota la seva trajectòria, tan ne-
ta i tan pura, el fan un premi dels 
més esplèndids de la nostra cultura. 
És un orgull, tirar-hi.
—Dins el tumult, potser excessiu, de 
premis dins les lletres catalanes, ¿què 
creus que pot aportar el «Bertrana»?
—No el veig com un premi més, sinó, 
com he significat abans, com un dels 
més importants.

■—A tu que estàs immergit dins el joc 
literari, ¿què et sembla aquesta nova 
generació d’escriptors catalans?
—Crec que la història de la nostra 
cultura és un rellevament constant: 
una generació cedeix la torxa a la se-
güent. La generació nova, la jove, és 
un magnífic exponent d’aquest relle-
vament. Crec, doncs, rotundament en 
els joves.
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La taula del jurat: Josep M. Solà i Camps, Joaquim Molas, 
Maurici Serrahima, Aurora Bertrana, Osvald Cardona, Modest 
Prats i Fèlix Caselles.

Després de la proclamació del veredicte, Aveli Artís i Gener s’a-
dreça als assistents.

Aurora Bertrana a la festa que honra la 
memòria del seu pare.

—I ara, en què treballes? Perquè ets 
infatigable, inesgotable...
—Preparo una cosa un xic complica-
da: un estudi sobre Mèxic el títol del 
qual és Una radiografia i tot d’instan-
tànies. La «radiografia» és un estudi 
seriós i molt profund, que em sembla 
que ajudarà a fer conèixer aquest país 
tan remot, i les «instantànies» són una 
sèrie d’episodis viscuts que en realitat 
il·lustren la tesi de la «radiografia».
■—Gràcies, Artís, i sort, encara que em 
sembla que no la necessites...

P. GIMPERA VIDAL, AUTOR D’UNA 
DE LES OBRES PRESENTADES
Carolina, imatge reiterada, novel·la 
presentada per P. Gimpera, ha arribat 
a la cinquena votació. L’autor té un 
aspecte agradós, com la seva filla, l’ac-
triu Teresa Gimpera.
—És la vostra primera novel·la?
—Almenys és la primera que presento 
a un premi.

—I per què al «Prudenci Bertrana» i 
no al «Sant Jordi» o al «Josep Pla», 
per exemple?
—Perquè he estudiat a Girona i em 
sento gironí. A més a més, sóc de Tor-
dera, com Prudenci Bertrana, i totes 
aquestes circumstàncies fan que aquest 
premi sigui més atractiu per a mi.

OPINIONS D’EMÍLIA XARGAY
Emília Xargay, pintora, escultora i es-
maltista, ens manifesta la seva satis-
facció pel premi i espera que amb el 
temps no sols tindrà difusió regional, 
sinó a nivell de tot el país.

MOSSÈN MODEST PRATS, MEMBRE 
DEL JURAT
—Des del meu punt de vista —diu 
mossèn Prats — el problema de la vo-
tació final, us el puc explicar tal com 
l’he viscut. Han arribat a la votació 
darrera dues novel·les: Prohibida l’e-
vasió, de l’Artís, i la d’en Saladrigas, 
52 hores a través de la pell. Són dues 
novel·les molt diferents, en el tema i 
en el desenrotllament literari. Al mo-
ment de votar, a mi, potser perquè sóc 
capellà, se m’ha presentat un proble-
ma de consciència: quina havia de 
triar i per què la triava? Hi havia so-
bretot un punt que les diferenciava i 
que les assenyala com a molt diverses. 
L’obra d’en Saladrigas és una novel·la 
realista, és la narració de la vida du-
rant el servei militar, amb un gruix de 
vida molt notable, i la d’Aveli Artís és, 
a mi m’ho pareixia, com la novel·la 
de l’experimentació literària, i el gruix 
no li ve tant d’aquesta realitat directa, 
concreta, quotidiana de la vida, sinó 
de la filigrana literària i de la creació. 
Potser entrar en aquesta novel·la costa, 
a les primeres vuitanta planes, però un 
cop nedes en les seves aigües el que 
et sap greu és sortir-ne. En definitiva, 
crec que és una obra molt digna i que 
la dignitat del «Prudenci Bertrana» ha 
quedat un cop més salvada amb aques-
ta novel·la i també amb la finalista, 
que com heu vist quasi ha empatat 
amb la premiada. En realitat, les no-
vel·les d’enguany han superat en qua-
litat, bé que no en quantitat, les de 
l’any passat, i crec que això confirma

l’oportunitat de la creació del «Pru-
denci Bertrana».

AURORA BERTRANA
L’alcalde de Girona ofereix un ram de 
roses a Aurora Bertrana, i tot seguit 
ens obrim pas cap a ella.
—Satisfeta del resultat?
—Sí, molt satisfeta. Ha guanyat la que 
jo volia.
—Tot ha estat planer?
—Ha anat com una seda.
—Hi ha hagut discrepàncies?
—En tot hem estat d’acord menys en 
la votació, ja que una novel·la ha tin-
gut quatre vots i l’altra tres.
—Quantes novel·les s’han publicat de 
les presentades al premi l’any passat?
—Cinc. L’editorial Cadí ha publicat 
Paraules d’Opton el Vell, de l’Aveli 
Artís, Del dia a la nit, de M. del Carme 
Ribó i El carreró contra Còssima, ie 
Joaquim Carbó. La Selecta ha editat 
Desgavell, de Ferran Planas i Vilella, i 
Edicions 62 publicarà molt aviat El dia 
que morí Marylin, de Terenci Moix. 
Això ha compensat un xic el con-.<¡' 
temps que no fos publicada la novel·la 
guanyadora, Estat d’excepció, de ma-
nuel de Pedrolo.
—Al marge de tot, i des d’un punt de 
vista sentimental, ¿estàs contenta Q 
la creació d’aquest premi a la memo-
ria del teu pare?
—En assabentar-me’n, vaig tenir una 
gran alegria. Aquest gest d’un grup’ 
gironins fidels a la memòria del n 
pare em va commoure profúndame: ■

Per acabar voldríem expressar el d18; 
cara als anys que vindran, que el P . 
Prudenci Bertrana no segueixi la tr j 
tòria d’altres, que pugui adquni' a 
caire més popular, sense sopars p 
«alta societat de consum»; Que 
veritablement a l’abast dels quicatalanes.ressen de debò per les lletres
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