
una mica de tot
CONCURSOS I PREMIS a cura de Joan Colomines
BORSES D’ESTUDI MARIA MACIÀ, 
CONVOCADES PER L’INSTITUT D’ES-
TUDIS CATALANS
Per tal d’estimular i de possibilitar la 
preparació de treballs d’investigació 
científica, l’Institut d’Estudis Catalans 
obre un concurs entre els joves gra-
duats de les terres catalanes per a 
l’adjudicació de quatre borses d’estu-
dis, de 125.000 pessetes cadascuna. Els 
temes de les obres a realitzar hau-
ran de correspondre a alguna de les 
disciplines que constitueixen el camp 
d’estudi de les quatre seccions de què 
l’Institut es compon actualment, o 
sigui :
a) Secció Histórico-Arqueològica: his-
tòria, arqueologia, història de l’art, 
història literària, història del dret, etc. ;
b) Secció de Ciències: física, química, 
matemàtiques, biologia, geologia, etc. ;
c) Secció Filològica: lingüística, filo-
logia;
d) Secció de Filosofia i Ciències so-
cials : filosofia, dret, economia, sociolo-
gia, geografia humana, pedagogia, etc. 
El concurs serà regit per les següents 
bases :
1. Els aspirants a les «Borses d’estu-
di Maria Macià» hauran d’ésser llicen-
ciats o graduats en facultats universi-
tàries o escoles superiors amb una 
antiguitat menor a dotze anys (o sigui, 
que hauran d’haver acabat llurs estudis 
entre els anys 1958 i 1969, inclusiva-
ment), circumstància que haurà d’ésser 
acreditada per mitjà de fotocòpia del 
títol o bé de certificat oficial univer-
sitari.
2. Els aspirants hauran de trametre 
llurs sol·licituds, per correu certificat, 
a la Secretaria General de l’Institut 
(Apartat 1146, Barcelona), o bé pre- 
sentar-les al Palau Dalmases (carrer 
de Montcada núm. 20, Barcelona), 
abans del dia 15 d’octubre de 1969. La 
sol·licitud haurà d’anar acompanyada:
a) d’un curriculum, vitae;
b) d’una llista dels treballs, publicats 
o inèdits, ja realitzats, amb mostres 
d’ells;
c) de l’aval d’un professor universita-
ri o d’escola superior, d’un cap de 
laboratori o centre de treball d’inves-
tigació científica o d’un membre de 
l’Institut, que es responsabilitzi de la 
capacitat tècnica del sol·licitant i, en 
cas necessari, li faciliti o faci les ges-
tions pertinents perquè li siguin faci-
litats els mitjans de recerca indis-
pensables ;
d) d’un pla del treball projectat i 
d’una memòria sobre com hom es 
proposa de dur-lo a terme;
e) del compromís d’executar el tre-
ball, en el cas que la borsa li sigui 
concedida, en el termini màxim de dos 
anys, a partir de la data d’adjudicació.
3. L’Institut d’Estudis Catalans farà 
l’adjudicació de cadascuna de les qua-
tre borses — una corresponent a la Sec-
ció Històrico-Arqueològica, una altra 
a la Secció de Ciències, una altra a 
la Secció Filològica i una altra a la 
Secció de Filosofia i Ciències Socials — 
a proposta d’una ponència formada 
per tres membres de la secció respec-
tiva. El resultat del concurs serà fet 
públic el dia 31 de desembre de 1969.
4. Els estudiosos als quals seran adju-
dicades les borses hauran de preparar 
el treball projectat sota el control cien-
tífic d’un o d’alguns membres de l’Ins-
titut designats per aquest, els quals es 
podran adjuntar, d’acord amb la sec-
ció corresponent, algun tècnic especia-
lista en la matèria objecte d’estudi.
5. Els treballs hauran d’ésser redac-
tats en català.
6. L’import de la borsa serà lliurat a 
cadascun dels guanyadors de la ma-
nera que decidirà la secció correspo-
nent, a proposta del membre o de la 
comissió encarregats del control del 
treball.
7. Cadascuna de les seccions, previ in-
forme de les comissions respectives, po-

drà suspendre o deixar sense efecte la 
subvenció acordada si creu que el tre-
ball en execució no s’ajusta al projecte 
aprovat.
8. Les obres realitzades amb l’ajuda 
de les «Borses d’estudi Maria Macià» 
seran publicades per l’Institut d’Estudis 
Catalans. Ultra aquesta versió original, 
els autors podran, prèvia autorització 
de l’Institut, publicar-ne també una 
versió, íntegra o parcial, o bé un resum, 
en qualsevol altra llengua, sempre que 
siguin inclosos en una revista científica 
o en una publicació o col·lecció de reco-
negut prestigi internacional; si es trac-
ta d’una versió, caldrà fer constar que 
el treball és traduït de l’original català, 
i, en tots els casos, que ha estat sub-
vencionat per l’Institut d’Estudis Ca-
talans.

Ill PREMI MIQUEL CARRERAS 
COSTAJUSSÀ
Aquest premi, convocat per la fundació 
Bosch i Cardellach, de Sabadell, i dotat 
amb 10.000 pessetes, serà adjudicat al 
millor estudi històric o biogràfic, inèdit, 
relacionat amb Sabadell o la seva co-
marca. Caldrà presentar els originals, 
per tot el 30 de setembre vinent, per 
duplicat, mecanografiats a doble espai, 
sense signatura i acompanyats d’un 
sobre clos que contindrà el nom i 
l’adreça de l’autor; hauran de fer com 
a mínim vint-i-cinc folis, i seran 
adreçats al secretari del jurat, Fundació 
Bosch i Cardellach, carrer del Carde-
nal Gomà núm. 1, Sabadell. El jurat, 
que farà públic el veredicte dins la 
segona quinzena del mes d’octubre, serà 
format per Pau Vila, Ramon Vall, Mi-
quel Forrellad, Joan Farell i, com a 
secretari, Ramon Arús. La fundació es 
reserva, durant un any, el dret de fer 
una primera edició de l’obra premiada.

CONCURS DE CARTELLS «ESTUDI 
JOAN LLIMONA», CONVOCAT PEL 
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC

El Cercle Artístic de Sant Lluc, de 
Barcelona, convoca, fent-lo coincidir 
amb una exposició antològica dels ger-
mans Llimona, un concurs de cartells 
sobre el tema: «Estudi Joan Llimona 
de dibuix al natural», al qual podran 
participar tots els artistes gràfics del 
país, i també els estrangers residents. 
El cartell ha de portar el text següent: 
ESTUDI JOAN LLIMONA, CERCLE 
ARTÍSTIC DE SANT LLUC. BARCE-
LONA 1969.
El període d’admissió d’obres concur-
sants començarà el dia 20 de setembre 
pròxim, i serà clausurat el 30 del ma-
teix mes, a les nou del vespre, a 
l’estatge social del Cercle Artístic de 
Sant Lluc, carrer del Pi núm. 16, pral., 
Barcelona (és obert tots els dies fei-
ners, de 7 a 9 del vespre).
Un cop feta la selecció dels cartells 
— la junta directiva del Cercle, cons-
tituïda en jurat d’admissió, podrà ex-
cloure els cartells que no s’ajustin al 
tema —, se celebrarà amb els escollits 
un concurs-exposició, entre els dies 4 
i 11 d’octubre.
Durant l’exposició es reunirà el jurat 
(la composició del qual serà feta públi-
ca pels mitjans normals d’informació), 
el qual premiarà el cartell que el 
Cercle editarà posteriorment.
El premi serà únic, amb una dotació 
de 10.000 pessetes. Hom anunciarà el 
veredicte del jurat a la clausura de 
l’exposició.
Les obres hauran d’ésser presentades en 
un bastidor simple, signades frontal-
ment, i portaran al dors el nom com-
plet de l’autor i l’adreça.
Cada artista gràfic només podrà pre-
sentar una obra.
Els cartells seran presentats amb dues 
tintes planes, en sentit vertical i mi-
des de 50 X 65 cm.

Al número d'abril d'«Oriflama» hi ha una relació de fitxes de 
poetes que és molt útil i que, en certa manera, tipifica la 
poesia jove catalana contemporània. Es tracta de poetes de 
menys de trenta-cinc anys, és a dir: nascuts després de 1934. 
Hi ha Lluís Alpera, Guillem Frontera, Francesc Parcerisas, Pau 
Riba i Francesc Vallverdú. No hi ha dubte que hi ha els qui'són. 
Encara que jo ja sé que la relació no fou feta amb la preten-
sió que fos exhaustiva, crec que cal afegir-hi de seguida el nom 
de Miquel Bauçà. Sense ell queda del tot desfigurat el panora-
ma. Vaig més enllà: crec que, amb llibre publicat, encara cal 
afegir aquests noms: Jaume Pomar, Jaume Melendres, Coloma 
Lleal, Isidre Molas, Josep M. Nadal Farreres i Àlvar Valls. Tot 
plegat, una dotzena de noms. 1 encara, parcialment publicats, 
hi ha els noms de Pius Morera, Carles Miralles, Ferran Fullà 
i Josep Marí i Marí. Tots aquests noms són, més o menys, 
segurs. Encara hi ha uns noms que, no inèdits del tot, val la 
pena de tenir presents: Maria del Carme Oller, Carles-Jordi 
Guardiola, Carles Camps i Mundó, Emili Rodríguez Bernabeu. 
Alguns d’aquests darrers són gent que s’han fet conèixer en 
concursos locals que, cal que ho reconeguem, ara com ara és 
una bona i eficaç manera de fer-se conèixer. Cal tenir cura de 
tota aquesta gent i no oblidar-los. Com tampoc cal no oblidar- 
ne d’altres no anotats ací, però dels qui hom espera tossudes 
i repetides incursions a la palestra poètica. Com puguin. Però 
sense defallir. I en parlar de concursos locals, vull esmentar 
el «Concurs Juvenil de la parròquia de Sant Josep de Badalona». 
Fa tres anys que actua i hi han estat premiats i destacats una 
pila de noms: Pau Riba, Josep M. Melendres, Agustí Pons, Jo-
sep Molí. Recordo haver llegit un poema d’aquest noi, extraor-
dinari. Avui publico un poema del darrer guanyador, Josep Ber-
tran i Bages. Recordem que la convocatòria parla de poesia 
juvenil. Doncs, apa:

A JACK KEROUAC
Jo també he odiat Amèrica, tantes 
nits de selves de rectangles blaus...
I conec bé la lluïssor d’aquesta 
enlluernadora façana; tot i el joc gris 
de sotamà, des d’un país 
d’hortes, i de penombres fidels 
a vells somnis de Nord.

Per això em cal, doncs, encara 
envejar-vos, salvatge i trist, 
malgrat quan dic «si fa no fa»...

I penso: la teva pregunta és, què 
ens han fet als homes, caldrà també 
preguntar-se què és el que els homes 
hem fet? M’agradaria, però, 
cercar com tu una única i definitiva 
resposta. I elegir un paisatge 
gran i obert, la solitud i la fressa 
d’uns mots, per creure, amb els teus 
pòtols místics, en l’home, pobra 
criatura condemnada a viure.

JOSEP BERTRAN I BAGES.

És urgent de fer-ne, d’aquests poemes participants, un recuO 
antològic. Un editor, professional o no —quin dia la P°® 
tindrà editors professionals i generosos?—, s’hauria d adre 
a Maria-Aurèlia Capmany, ànima del concurs i tan vinculad 
Badalona per raons d’ensenyament, o a Joan Argente, o 
resta del jurat, per tal de fer-ho possible. I, a veure. —- J'
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