
tres premis i una I PANORAMA

D UN 25 D OCTUBRE A LA CIUTAT DE URLBHA
per Maria-Antònia Oliver

Sempre he pensat que els premis literaris a 
casa nostra són alguna cosa més que un con
curs I una festa social, mentre que, en una 
situació normalitzada, s’haurien de limitar a ser 
això i potser una plataforma de descobriment 
i de promoció de nous valors. Ara per ara, 
però, els premis són, sobretot, una manera 
d'afirmació d’una identitat trepitjada, una forma 
pacífica i més o menys festiva de donar fe de 
la nostra existència com a poble, un sistema 
d’ajut a una branca de la nostra cultura, per tal 
que no es trenqui i caigui definitivament de 
l'arbre.
És evident que hi ha d'altres motius, diríem 
menys nobles, que a vegades empenyen entitats 
i grups organitzadors a celebrar premis litera
ris, i per això en tenim tants i de tantes menes, 
però estic segura que a la colla de la llibreria 
Tres i Quatre, de València, que organitza i pro
mou els Premis Octubre, la mouen uns Inte
ressos que es decanten més cap a la voluntat 
d'afirmació f d’unió de les terres catalanes que 
cap a la consecució d’un prestigi personal i 
d’una promoció social o comercial.

Això, ho he pogut comprovar, el 25 d'octubre, 
als salons de la Piscina València. Vull dir, abans 
de parlar-ne, que els sopars literaris em fan 
basarda i que preferiria una festa més popular, 
però ja estem prou acostumats a no tenir tot 
el que volem i com ho volem, I, en casos com 
aquest, és millor mirar la banda positiva, objec
tivament positiva, que enguany ho va ser molt.

un dia de rumors, i els Premis Octubre no s’es
capaven d’aquesta tònica general.
També es parlava del còctel. El Molotov, s'en
tén. Una noia que sortia de la llibreria deia: 
«Me'n vaig, i m'ho tornaré a perdre». Afortuna
dament, aquest any no n'hi va haver, i tot va 
lliscar com una seda. Al moment d’anar cap al 
sopar els de fora València ja teníem llocs on 
dormir i tiquets per a entrar.

LA FESTA
L'ambient, a l'edifici de la Piscina València, era, 
si fa no fa, el mateix dels premis de Santa 
Llúcia. Una sala immensa, gairebé vuit-centes 
persones entaulades, senyores amb escots temp
tadors i senyors ben vestits, gent jove més 
informal, salutacions, abraçades, cares conegu
des, d'altres no tant, i un exèrcit de cambrers, 
amb les safates enlaire, que es repartien per 
tota la sala.
Val a dir que de moment la cosa era més aviat 
freda, però va començar a haver-hi caliu quan 
el periodista Francesc de Paula Burguera entre
vistà personalitats valencianes i en Vicent Soler 
Marco va començar a cantar, entre I entre, les 
primeres votacions.
De la meva taula gairebé no s’entenia el que 
deien, però podíem copsar perfectament com 
els assistents gaudien amb les entremaliadures 
de n’Amadeu Fabregat, escoltaven i aplaudien 
n’Alfons Cucó, interrompien amb mamballetes 
els de l'Equip de Didàctica del País Valencià

quan deien que calia ensenyar els xlquets en 
català, murmuraven quan en Burguera demanava 
a n’Andreu Alfaro una estatueta per als Premis 
Octubre, escoltaven expectants les primeres 
votacions... Després parlaren en Josep-Francesc 
Mira i en Josep Piera, i sempre hi havia una 
referència o altra a la polèmica recent, a les 
atzagaiades dels «valencianos», als Països Ca
talans, al significat cívic i patriòtic dels Octu
bre, a la feina feta i a la feinada que encara 
tenim, tots plegats, per endavant.

El caliu es va convertir en flamarada, primer 
hilarant i després respectuosa, quan en San- 
chis-Guarner va parlar. Després de l’ovació 
amb què el vam rebre, en Sanchis-Guarner va 
dir que aquella acollida la devia al senyor Om- 
buena i a la seva brillant afirmació que «la 
lengua valenciana era mozárabe» o alguna cosa 
per l’estil. En aquell moment vaig pensar que, 
arreu dels Països Catalans podríem començar 
a fer monuments: al Principat als regidors del 
«no», a les Illes als «gonellistes», al País Valen
cià als «valencianos de pro» i a Catalunya-Nord 
als francesos, perquè al manco els devem unes 
reaccions populars que és molt possible que 
encara estassin davall pedra sense les seves 
intervencions.

Més votacions i en Vicent Andrés Estellés. Dos 
poemes que van fer aixecar la gent de les ca
dires, que ja sol passar quan algú gosa dir 
aquelles coses que tothom pensa però que es 
guarda, i a més les diu bé i apassionadament.

ABANS DE LA FESTA

A la llibreria Tres i Quatre, devers les set del 
capvespre, tothom anava de bòlit. Gent que 
entraven i sortien, gent de fora València que te
nien cita amb valencians i s’acumulaven entre 
els taulells I els prestatges, gent que hi anava 
a guaitar, gent que volia tiquets per al sopar, 
I els de la llibreria ja no sabien com havien de 
dir que no en quedava ni un... i era que l'èxit, 
com se sol dir, superava totes les previsions. 

N’Eliseu Climent, l'ànima de Tres i Quatre, ha
via temut que aquest any la cosa se n’aniria 
per ull a causa de la polèmica entre valen
cians i «valencianos», a causa de la situació 
general i perquè ningú no estaria per festes. 
Potser sí que no estàvem, tots plegats, per fes
tes i saraus, però ja he dit que els Premis Oc
tubre són alguna cosa més que uns premis 
literaris estrictes i tots estàvem, i molt, per 
aquesta cosa més.

Els jurats deliberaven a l’hotel, i no hi havia 
manera de saber res de res. La gent insinuava 
noms, augurava sorpreses... El 25 d'octubre era

Vicent Andrés Estellés llegeix dos poemes. 
La gent, entusiasmada, s’alçarà 
de les cadires.

Manuel Sanchis-Guarner
fou aplaudit
amb gran cordialitat.
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PREMI D’ASSAIG «JOAN FUSTER»
Posició i funció de la Universitat d'E. d’Eix—4.2 
La via valenciana de Germà Bemàcer (Ernest 
Lluch)—5.5.5
Inici d'una anàlisi crítica de ta producció tea
tral de Faust Hernández Casajuana de Josep- 
Lluís i Rodolf Sirera—4.3
Què és el valencianisme de Vicent Miquel i Die- 
go-2

PREMI DE POESIA 
«VICENT ANDRÉS ESTELLÉS»
Tricicle per a bestioles de Domènec Canet 
Memorial de l’entorn trencat de Pere Comas 
Un món d’avui de Joaquim Segura 
Guardafoc de clocalou podrit de J. Manuel Pa
lomero
Era plena de canoes de Josep Albertí—2.1 
No podran els vorells escapolir els seus centí
metres de Bernat Gallent
Sempre són tres quarts de cinc d'Antoni Royo 
El difícil camí de Josep Palet 
Innocents de pagana decadència de J. M. Palo
mero—2.5.4.2
Adveniment de l'odi de Jaume Pérez Montaner—1 
En primera persona del singular d’Isidre Julià— 
3.5.4.4.2
Sentor d'una estesa de cadàvers que fruitaran
anant a fer el cigaló de Pius Morera
El dinou atac nerviós de Lluís Pau Vilà
Poesies de nens o de tigres de Miquel
Gotes d’enyorança damunt els nostres cossos de
Joana Serra
Poesies recollides pel vent de Rafael Soteras 
D'arpades i xarxes de Josep Vicent Bergón 
La princesa que contempla les belleses del sol 
d’Antoni Veciana
El cicerone d'una pictòrica exposició d’estils ar
quitectònics d’Antoni Veciana 
Assutzena i celestial ambaixadora d’Antoni Ve
ciana
Vent de l'est d’Artur Saqués
Amor, pau i guerra a ribes de l'Ebre d’Oliver
Herrera
Com aquell que es mira al mirall sencer de cos 
i temps; diguem-ne la imatge de Carles Vinyals 
Esquema per una poesia prologada de Josep 
Palet—2.2/no
Impressions d’infantesa i de primera joventut 
d’Àngel Mula
Màscara i retorn d’Alfred Badia—3.2/SÍ.3 
Paraula del vent i del foc de Ferran Crema
des—1
Poemes de Josep M. Marlés 
De pressa, que s'esmicola de Roser Inglada 
Poesies de mort i de vida i els Encants de 
Joan J. Sena
De quins cavalls són aquests clots a la memòria 
de Ramon Salve
Cadells de la fosca trencada de Gaspar J. Ur- 
ban—1
Xarxa d’estels i fang d’Andreu Morell
Els caires de l'estany de Francesc Vera
El solc de l’absència de Francesc d’A. Sales—1
Néixer, tanmateix, créixer de Carles Cascante—1
Acta de males anyades de Jordi Pàmias
Fruites del temps de Ricard Creus —1
Poemes... de Claudi Josep Hernández
Quan fa llevant l’aigua al davant de Gabriel Mas
Montagut
Africa de Francesc López—3.5.4.4.3
Fets i vivències de Rafael Vicent Arnal
Els crancs de la por belluguen les potes de
Rafael Esteve Casanova
Mirall d'estrassa de Josep Ortí Ponsa 
Poeta en bicicleta de Guillem d’Efak—1 
Les sabates d'en Jaume de Josep Gual—1 
Poesia cíclica de Màrius Sampere—1

PREMI DE NARRATIVA «ANDRÒMINA»
Estructura de ventall de Joan M. Monjo—2.1
La filiada de Ximeta d’Antoni Bartrina—3.3.3
La barraca enderrocada de Domènec Valls—1
La divisòria de Beatriu Civera—2.2
Un oncle malvat d’Enric Forcada—2
Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cu-
tilla-3.3.4.5.4
Vint-i-tres plats empalustrats de Ricard Ave- 
Uan-2.1
Maquila de Martí Pacheco Gil—2.2 
Les altres meuques d’Emília Queralt—2.2 
Masia d'anèmones de Ferran Cremades—3.3.4.2.1 
Ens pasta 1: Els déus de Pep Laguarda—3.3.4.3 
Ens pasta 2: Exercir com a ésser vivent de 
PeP Laguarda

Vicent
López,
guanyador
del
«Vicent
Andrés
Estellés»
amb
Àfrica.

ELS VEREDICTES
Amb tot això ja s'havia establert un corrent 
d’entesa entre les mil persones, o més, que 
érem al local, moltes de les quals havien anat 
arribant i acaramullant-se a l'entrada per a l’hora 
dels cafès. I ara és el moment dels veredictes: 
El premi d’assaig «Joan Fuster», per a «La via 
valenciana» de Germà Bemàcer... un economista 
del segle passat! Però no, sota el Germà hi ha
via n’Ernest i sota el Bemàcer hi havia en 
Lluch. Finalista: «Inici d'una anàlisi crítica de 
la producció teatral de Faust Hernández Casa
juana» de Josep-Lluís i Rodolf Sirera.
El premi de poesia «Vicent Andrés Estellés», 
per a «Àfrica» de Francesc López, un noi jove- 
níssim i desconegut, allò que se’n diu un des
cobriment. Finalista: «En primera persona del 
singular» d’Isidre Julià.
El premi «Andròmina» de narrativa per a «Ma
tèria de Bretanya» de Carmelina Sánchez Cuti
lias; finalista: «Ens pasta 1: Els Déus» de Pep 
Laguarda.

ELS GUANYADORS I ELS JURATS

Jo encalçava els guanyadors, jugant a periodista, 
per fer-los xerrar una mica per als lectors de 
«Serra d'Or», però entre el batibull, les felici
tacions, l’alegria I tota l’altra gent que també 
els volia entrevistar, em vaig fer un embolic 
formidable i n’he pogut treure poc aguller. 
A més, un representant de cada jurat va par
lar pel micròfon i n'Alan Yates i en Pierre Vilar 
enviaren missatges enregistrats, que la gent va 
aplaudir molt i que una servidora no va sentir. 
No res, que vaig poder parlar poc amb els gua
nyadors i vaig sentir menys encara els jurats, 
però com que el meu deure és informar, inten
taré fer-ne cinc cèntims.

Les obres presentades als diferents premis, 
amb els sufragis obtinguts a les votacions 
successives. L'esment «sí» o «no» darrera 
una xifra reflecteix el resultat d'un desempat. 
Els jurats eren constituïts de la manera següent: 
«Joan Fuster»: Pierre Vilar, Max Cahner,
Oriol Bohigas, Vicent Pitarch i Manuel Ibáñez- 
Escofet; «Vicent Andrés Estellés»: Joan Brossa, 
Xavier Bru de Sala, Joan Navarro,
Joan-Miquel Romà i Mas i Albert Manent, 
i «Andròmina»: Terenci Moix, Alan Yates, 
Antoni Comas, Antoni Seva i Josep Gandia 
Casimiro.

Em digueren, després, que els senyors Yates 
i Vilar havien dit unes paraules plenes de ci
visme i d'encoratjament, que estaven al costat 
dels qui intentàvem fer del nostre país una 
realitat normal i que no havien vengut a Valèn
cia pels motius que exposa la nota de premsa 
dels organitzadors. *
Dels jurats assistents parlaren n’Oriol Bohigas, 
en Joan Brossa i en Terenci Moix, fent un re
sum de les obres presentades a cada premi i un 
comentari de les guanyadores.
Els guanyadors, com passa en aquests casos, 
no sabien on girar-se. A n’Ernest Lluch no li 
cal presentació, i estam segurs que «La via 
valenciana» serà una aportació important a l'es
tudi global de l’economia del País Valencià. Algú 
li va preguntar si el treball era «una tercera 
via», i ell, molt somrient i força tranquil, va 
dir que era una primera via.
En Francesc López exultava, no cabia a la pell, 
i no era per a menys. Un al·lot de disset anys, 
que escriu, pinta, canta, fa teatre i que guanya 
un premi com el «Vicent Andrés Estellés» té 
prou motius per estar content. Quan li vaig dir 
que jo era mallorquina em va dir: «Visquen els 
Països Catalans!», i jo em vaig emocionar. Em 
sembla que en sentirem parlar, d’en Francesc 
López, perquè té empenta i ganes de treballar. 
La senyora Carmelina Sánchez Cutilles estava 
nerviosa. Va dir que s'havia presentat al premi 
«Andròmina» per fer «bulto», i ja ho veieu, el 
va guanyar, amb «Matèria de Bretanya». Em va 
dir, així molt a corre-cuita, que pensava que 
l’any internacional de la dona era una burla, 
una manera de marginar més la dona i que ja 
n’hi havia prou... i vam haver de deixar la xer
rada per a un altre moment, perquè ara els 
aplaudiments eren tan eixordadors que no hi 
havia manera d’entendre'ns.

EL FINAL DE LA FESTA
Els aplaudiments eren per a en Joan Fuster. 
«Una acollida de president, li han fet», va dir un 
valencià a la meva vora. I era veritat. En aquell 
moment, la presència d’en Fuster agombolava 
I representava totes les aspiracions, lluites, In
tencions i voluntats d'un poble, i els aplaudi
ments no eren només de mil persones i escaig, 
i no eren només per a ell. Tenien un ressò i un 
significat molt més ampli.
En Fuster va ser, com ell mateix va dir, breu 
i insistent. Parlà poc i clar: els Premis Octubre 
són una recerca de la nostra identitat, signifi
quen molt per al País Valencià i són una afir
mació de la nostra personalitat.
Una hora després, al carrer, molts de nosaltres 
encara comentàvem el significat d’aquella tro
bada i ens alegràvem, amb els organitzadors, 
retuts i feliços, del resultat cívic d’aquesta 
quarta convocatòria dels Premis Octubre.

MARIA-ANTÒNIA OLIVER 
Fotos: Joan Rendé.

* NOTA DE PREMSA DELS ORGANITZADORS 
DELS IV PREMIS OCTUBRE.-Els senyors Pierre 
Vilar i Alan Yates, membres dels jurats dels 
Premis Octubre d’enguany, donades les especials 
circumstàncies creades les darreres setmanes, ens 
preguen de comunicar que no els era oportú 
creuar els Pirineus i, per tant, d’estar aquí. 
Malgrat aquesta absència física, tots dos han ex
pressat la seua voluntat de trobar-se moralment 
al nostre costat i així mateix la seua adhesió plena 
i més sincera a l’acte i a tot el que els premis 
signifiquen.
Els senyors Vilar i Yates han volgut tanmateix 
continuar la tasca que els havia estat encomanada 
i que molt amablement havien acceptat i han par
ticipat activament fins a l’últim moment en els 
treballs dels jurats, llegint els originals i opi- 
nant-hi.
Els organtzadors volem expressar el respecte que 
ens mereix aquesta voluntària decisió de dues 
personalitats tan íntimament lligades per la seua 
obra als problemes de la nostra cultura. — Ciutat 
de València, 25 d’octubre de 1975.
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