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XV Premi "Sant Jordi" VOTACIONS

Cjpsep ALBANELL. Pinyol tot salivat,7 
Xesca ENSENYAT. Consta nça Passola 

i els seus ulls submarins.
Núria MÍNGUEZ. Tots no som uns 

assassins.
Teresa PÀMIES i BERTRAN. La senyo

reta Godàs.
J. PASQUAL i GALCERAN. Poblel 
Lluís UTRILLA i ROBERT. Un dolç 

negoci...
Domènec VALLS i MASSIP. La barra

ca enderrocada.
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XV Premi "Carles Riba"

Núria ALBÓ. El meu poble i tu.
Joaquim AULADELL. Estiu. Cartes

'l 968.
Joan BARCELÓ i CULLERÉS. Im

mortal mort que et mors..
Teresa BERTRAN i ROSSELL. Eor. 
Norber M. BILBENY. LI.
Ramon BOTINES i MORROS. Flors 

i violes i ciència ficció.
Jem CABANES. Versots i festes de 

pollancs i aurores.
David CIRICI. Dia diari.
Josep COLET i Gl RALT. Silenci acau 

d'orella.
Joan COLOMINES. Crònica.
Gil CORREA i MARÍN. El fet de la 

fugida.
Gil CORREA ¡ MARIN. Soliloquis.
Gil CORREA i MARIN. L'expressió 

alliberada.
Gil CORREA i MARIN. Poemes de 

terra endins.
Josep M. FABRA. L'estel fugaç.
Oriol FARRÉ. L'ombra de l'olivera. 
Enric FARRENY i SISTAC. Trànsit 
Pere FONS i VILARDELL. Estreno

daus.
Art FORTUNY MARIANO. Qui té el

tret...
Jaume MEDINA. L'iris i l'herba.
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Jacint MUNTANYOLA. Setembre 

1912. f
Josep PALET.... Pluja...
Jordi PÀMIAS i GRAU. Acte d'un 

temps perdut 1
Joan PERELLÓ - GUINARD. Com 

llenya. í
/"Ramon PINYOL i BALASCH. OccrK 

-enyor.__________________________ — 4 4 5 3
Miquel DE RENZI i DE LA FUENTE.

Els torrents segellats.
Albert ROSSICH i ESTRAGÓ. Creixen 

focs follets. i
Antoni SALA i CORNADÓ. Llibre 

del treball.
Jordi SALOMÓ. Valls enllà.
Xavier VALDIVIESO i FONT. Balbu

ceigs.
Xavier VALDIVIESO i FONT. Diari 

de primavera.
Rafael VENTU RA-MELIÀ. Corrents 

de fons.
Vicenç VILLATORO i LAMOLLA. Tu, 

el silenci i els mots.
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XXII Premi "Víctor Català"

Arnau de BELLÇAIRE. Pluja de sang. 
Francesc CARAFI. El senyor Bimbell 

i els altres.

1? 2? 3? 4? 5?
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(^Beatriu Cl VERA. Vides alienes.
Lluís GIL. Narracions i altres coses. 
Joaquim MONZÓ. Superlatius rutinaris. 
Joan RIU. Petits contes de la meva 

vida grisa.
Francesc ROSETTI. Follies del seny. 
Dolors SISTAC. La vall de les ruines i 

les roses.
Gabriel TOMÀS. Immigrats i vilatans.
A. TONA i NADALMAI. Vents de 

Fogony.
Tomàs VERGÉS. Contes d'ací i d'allà.
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«A Lleida, la nit del dia 13 de desembre 
de 1974...» Poc més, poc menys, paraules 
com aquestes, repetides amb nervlosisme 
cert —dissimulat o no— pels secretaris 
dels jurats que havien d’atorgar els pre
mis de novella, de poesia, de contes I nar
racions, de novelles per a nois I noles I de 
biografia, eren escampades pels altaveus 
a l’espaiosa sala de festes «Joker’s», ata

PANORAMA

peïda d'espectadors ben disposats a cele
brar la solemnitat. Lleida esdevenia dada 
característica a les actes que reconeixen, 
públiçament, el valor d’unes obres I d'unes 
persones que treballen de manera efectiva: 
Josep Albanell, Teresa Pàmies, Ramon Pi
nyol, Jem Cabanes, Beatriu Clvera, Jo
sep M. Cervià... I altres noms —aquests, 
amb no tanta fortuna, o amb menys grapa,

Reflectides a l’imprès distribuït als assistents a la festa, les votacions amb les quals foren 
atribuïts els premis. El jurat del «Sant Jordi» era constituït per Josep M. Castellet, Josep Faulí, 
Domènec Guansé, Josep M. Llompart i Joan Oliver. El del «Carles Riba», sota la presidència 
honoraria de Clementina Arderiu, per Albert Manent, Josep M. Llompart (i no Blai Bonet, 
com deia l’imprès), Francesc Vallverdú, Jordi Sarsanedas i Josep Pedreira. El del «Víctor Català», 
per Leandre Amigó, Maria-Aurèlia Capmany, Fèlix Cucurull, Víctor Mora i Vicenç Riera Llorca. 
Teresa Rovira, Maria Martorell, Maria-Eulàlia Valeri, Josep M. Cormand i Martí Olaya 
constituïen el jurat del «Josep M. Folch i Torres», declarat desert.
Miquel Coll i Alentorn, Joaquim de Camps i Arboix, Josep M. Ainaud, Jordi Ventura 
i Maria Borràs també hagueren de declarar desert el premi «Aedos».
A sota, la taula dels jurats. (Foto: Barceló.)
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SANTA LLUQA 
HA PASSAT PB LLEIDA
per Francesc Castells

o amb l'ofici no tan ben après—, tots ells, 
però, havent realitzat projectes. Això és 
el que compta i, potser, podrem disposar 
d'allò que han fet, per a lectura, per a 
fer-ho servir, per a esgrimir, per a esbot
zar, per a oblidar, per a ignorar...

CONSIDERACIONS POC BRILLANTS 
QUE NO VULL EMPASSAR-ME
Enguany és ei tercer de la festa en ruta 
per terres del Principat. Quan hom va pren
dre la decisió d’agafar els trastets per anar 
a sopar a Tarragona —i l’any passat, a 
Vic— en la nit d’angúnies dels escriptors 
que s’avenen al joc emocionant del «tot o 
res» —que n’és de prim, relatiu i compli
cat, algun veredicte!—, molts ho van cele
brar i acceptaren el bon acudit amb la con
fiança que tot plegat, a poc a poc, esde
vindria popular. Si la muntanya no va a 
Mahoma... A Lleida s'ha confirmat un xic 
més la petita esperança. L'entusiasme va 
presidir la manifestació.

L'assistència a l’acte va ser massiva. Hom 
havia pensat que calia acomodar l’espai 
per a cinc-centes persones; vam ésser 
vuit-centes, i els organitzadors hagueren 
de negar tiquets a més de quatre-cents al
tres interessats. Ja és significatiu.

La festa de Lleida va tenir un to caracterís
tic i, a despit de qualsevol altre efecte o 
comoditat, va evidenciar els matisos deter
minants de la forma de ser i de fer d'a
quell tros del país. Del país que és real, 
i no pas un somni d'altíssíms desigs.

La campanya d’ínformacíó i de sensibilitza
ció duta a terme pel motiu que ens ocupa 
va fer que el dia 13 de desembre proppas
sat, a Lleida i a la seva contrada, tothom 
hagués sentit campanes; i no només això: 
era fàcil saber d’on venien. Així, posem per 
cas, a la sintonia de Ràdio Lleida, un dia 
qualsevol, a les tres de la tarda podíeu 
escoltar: ... el que per damunt de tot cal 
valorar és l'afirmació de catalanitat que, 
al redós de la nostra cultura, va repetint-

se de manera pública i comunitària, des 
del 1950, amb un caliu cada vegada més 
intens per part del nostre poble. Perquè 
quan un acte, any rera any, es torna a fer 
fins arribar al quart de segle, i té sempre 
una assistència massiva, i un any surt de 
Barcelona per a celebrarse a T'arragona, 
i el següent a Vic, i enguany, a Lleida, el 
que és indiscutible és que no és l’obra 
d’un grup d'intel·lectuals, ni d'escriptors, ni 
de mecenes. Sinó que subsisteix represen
tant la voluntat d'un poble que, perquè l'es
tima, lluita per fer-ne la seva voluntat co
munitària abans que tot; articles al diari; 
cartells enganxats a les parets que inten
taven foradar la boira espessa més mal
intencionada...

Malgrat aquestes i altres circumstàncies 
altament positives, fruit indubtable de la 
condició viatgera de l’acte, un rumor in
sistent, no sense base, corria i insinuava 
que l'aniversari dels vlnt-i-cinc anys, que 
s’escauen el 1975, portaria novament el 
muntatge a Barcelona, segurament per a no 
moure-se'n més. Per quins set sous? A sant 
de què? Mal averany! Ja ens n’hem cansat? 
Ens trobàvem tan lluny de les nits del Ritz, 
encarcarades, fredes, tan professionals en 
el que fa referència al servei gastronòmic...

L’ANY QUE FA CINC-CENTS

Quan vam arribar a la capital de la Terra 
Ferma, un ventitjol esmolava les orelles. 
Els lleidatans, tement que no ens esborro
nés, asseguraven: «Avui ha fet un dia asso
lellat, d’allò tan bonic».

Els actes començaren amb una conferèn
cia de l’advocat i historiador Josep M. 
Ainaud de Lasarte, presentat pel president 
d’Òmnium Cultural a Lleida, Simeó Miquel, 
a la sala d’actes del nou edifici que la 
Caixa de Pensions ha inaugurat a Lleida. 
El conferenciant parlà sobre els cinc-cents 
anys de llibre català fent una referència 
especial al primer llibre imprès en llengua 
catalana —les Trobes en llaors de la Verge

Acompanyats pels locutors de Ràdio Lleida 
que havien llegit les votacions,
Vicenç Riera Llorca, Francesc Vallverdú 
i Josep Faulí llegeixen els veredictes 
dels jurats als quals pertanyien.
(Fotos: Barceló.)

Maria, estampades a València el 1474—, 
i després d'unes consideracions sobre l’am
bient social i cultural de València al se-
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El servei fou assegurat per un grup de joves 
voluntaris. (Foto: Barceló.)

Beatriu Civera.

Josep M. Cervià, «Arnau de Bellcaire» 
(foto: Barceló).

La presència de la joventut fou una característica notable de la nit de Santa Llúcia a Lleida. 
(Foto: Barceló.)

gle XV, es referí especialment a l'activitat 
valenciana actual. Al mateix temps, enllaçà 
el fet del llibre amb l'ensenyament de la 
llengua i, amb un coneixement molt directe 
del tema, explicà l’actuació del Secretariat 
per a l'Ensenyament de l'Idioma, que des 
de fa un temps funciona al País Valencià. 
Finalment, recordà que la millor edició de 
les Trobes, precisament, és la que ha en
llestit el professor Manuel Sanchis Guarner 
—Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
d’enguany—, subvencionada per la Caixa 
d'Estalvis de València.

Una exposició del llibre valencià actual 
—amb uns tres-cents títols— oberta al 
mateix local i molt visitada i comentada 
pel públic, fou la il·lustració més contun
dent de les paraules del conferenciant.

ELS JUGADORS ESPEREN
QUE CAIGUIN ELS DAUS
Poc abans de l’hora prevista per a encetar 
el sopar literari ja ens esperàvem a l'en
trada de la sala triada per a acollir tanta 
gent. Habitualment hi actuen artistes com 
Luis Aguilé, la Mary Santpere... i s’hi fa 
ball. És un lloc molt conegut, sobretot per 
la gent jove, la qual, aquesta vegada, també 
es feia notar.

Un dels organitzadors, sense acabar d'o
brir la porta, ens advertí:

—Us haureu d'esperar; tot just acabem de 
posar-ho tot a punt.
—Haurem de fer coveta, doncs —va saltar 
un senyor de Balaguer, mentre s’alçava el 
coll de l’abric per protegir-se de l’airet que 
pela.
—Si triguen gaire, aquest porxo semblarà 
un barril d'arengades rovellades —consi
derava un amic seu. La mosca ja ens pu
java al nas.
Finalment van desbarrar, i el porter va 
poder acomplir la feina assignada:
—Que només entrin els qui tinguin tiquet! 
—recomanava.
Només faltava això! Érem molts els qui 
no en disposàvem. Alguns havíem intentat 
d’adquirir-lo una setmana abans. Quan feia 
una estona que bregàvem, el senyor Joan 
Ballester ens els va repartir.
Ja dins el local, nois i noies uniformats 
atenien tots els serveis. Aquest és un altre 
dels detalls, a parer meu positiu, que vol
dria destacar. L’organització va anar a càr
rec de personal no assalariat, voluntaris 
—la majoria sardanistes— sota la direcció 
de Mateu Huguet, Ramon Barrull, Jaume 
Auqué i Joaquim Colell. Ens van fer oblidar 
petites falles. Treballaren de valent perquè 
volien, i vaig poder comprendre una mica 
més el perquè del fet que a les comarques 
lleidatanes moviments com els dels mes
tres d’escola nova funcionen molt de debò. 
Els ganyips els formaven: uns entreteni-

ments; coca de recapte; plat «gualda», pa- 
tatones fredes, calamars, llom, gambetes...; 
vi «caliu»; cervesa de Lleida; fruita del Se
grià; torrons d’Agramunt; cafè i licors. Bon 
profit. Gràcies.

Quan s'iniciaren les votacions, els resultats 
de les quals serien llegits per una locutora 
i un locutor de Ràdio Lleida, s’accentuà 
l’interès. Ja havien acabat d'instal·lar les 
bombetes especials, per a fer més o menys 
claror segons les necessitats, i una veu 
havia donat la benvinguda a tots els assis
tents. Els afeccionats al vaticini havien fet 
córrer rumors amb noms de possibles agra- 
ciats, i hom procurava localitzar el punt 
exacte on es trobava el poeta, el novel·lis
ta, el contista, el narrador.

ELS DOS PREMIS DESERTS,
I EL «VÍCTOR CATALÀ»

És decebedor haver d'escoltar decisions 
tan magres. Jaume Planes en va llegir una, 
que deia així: Reunit el jurat nomenat per 
atorgar el premi «Josep M. Folch i Torres, 
1974», després d'haver considerat l’única
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Lluís Virgili dirigeix l'Orfeó Lleidatà. (Foto: Barceló.)

obra presentada, entenent que no reuneix 
els mèrits suficients, ha acordat, per una
nimitat, declarar el premi desert. Signat: 
Marti Olaya i Galceran, secretari. Massa 
vegades aquesta convocatòria és desatesa 
□els escriptors. Això indica un desequilibri 
esfereïdor. En nom del jurat i dels editors, 
hom manifestava que comprenien les difi
cultats d'aquest tipus de literatura, i con
vidaven «els qui en saben i poden» a es
criure per als infants, encara que costi. 
La dotació econòmica que enguany no ha 
estat atribuïda queda acumulada a l’ha
bitual de l'any 1975, la qual esdevindrà, 
doncs, de cinquanta mil pessetes.

Poc després, Josep M. Ainaud desinflava 
el segon globus, manifestant que el jurat 
del premi Aedos havia mantingut un canvi 
d’impressions, i acordava que, per no ha
ver arribat el material presentat al nivell 
necessari, calia no concedir-lo. També ex
plicava: Davant aquest resultat que pot atri
buirse a la manca de temps per haver apa
regut la convocatòria en data massa tarda
na, Editorial Aedos, convoca /a des d’ara 
el seu premi de biografia catalana, dotat 
amb cent mil pessetes per a l'any 1975, 
fent vots perquè en aquesta nova edició 
la concurrència d'originals sigui més no
drida que la d'enguany, d'una qualitat i d'un 
interès superiors. El premi Aedos no havia 
estat convocat des de l’any 1968, en què 
s'hi van presentar quatre originals, d’entre 
els quals resultà guanyador el titulat El 
doctor Robert i el seu temps d’Enric Jardí 
La competició continuava. Unes obres es 
destacaven, unes altres queien eliminades 
sense remei. La primera notícia d’un vere
dicte que havia arribat fins al final amb 
tots els ets i uts, la portava escrita el se
nyor Riera Llorca, i ho anuncià. L'obra gua

nyadora del «Víctor Català» havia estat 
Vides alienes de Beatriu Civera; la finalis
ta, Pluja de sang, signada per Arnau de 
Bellcaire. Quan el resultat fou públic vam 
demanar l’opinió de Fèlix Cucurull, membre 
del jurat: En general —digué— el nivell 
era força baix. S'han presentat tres obres 
o quatre, però, que estan realment bé. So
bretot la guanyadora i la que ha quedat 
finalista s'han destacat clarament. Hi ha

Josep Albanell (foto: Barceló).

hagut unanimitat absoluta a considerar que 
totes dues eren les millors. Ara, hi ha 
hagut divisió de criteris a l’hora de con
siderar quina de les dues era la millor. 
Dos hem cregut que era la finalista; en 
canvi n'hi han hagut tres que han cregut 
que era més bona l’obra de Beatriu Civera, 
i ha guanyat.
Beatriu Civera és del País Valencià. S'ha
via presentat, ja, dues vegades al premi

Teresa Pàmies (foto: Toni Vidal).
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W&MEZ47S CATALANES
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

MEMÒRIES SOBRE LA JOC A CATALUNYA, 1932/1970, Josep Castaño. 
Col·lecció «Saurí», 21. 236 pàgines. 275 ptes.
OBRA SELECTA, Rabindranath Tagore.
Col·lecció «Biblioteca Serra d’Or», 1. 264 pàgines.
CALENDARI SERRA D’OR 1975.
Piaces dels Països Catalans, 180 ptes., mides 49x34 cm.
DIETARI RELLA 1975, d’escriptori. Tota la setmana a la vista.
Informació socioeconómica completa i al dia. 450 ptes., relligat amb guaflex.

LLIBRES RECENTS
ALGÚ QUE NO HI HAVIA DE SER, Manuel de Pedrolo (Aymà), 200 ptes.
ELS FETS, Blai Bonet (Col·lecció «Óssa Menor), Aymà, 180 ptes.
ELS FURS DE VALÈNCIA, II (Barcino). Els nostres clàssics.
QUAN ÉREM CAPITANS (3.’ edició), Teresa Pàmies (Edit. Dopesa), 225 ptes. 
PONÇ PILAT, Joaquim Isern (Editorial Dopesa), 250 ptes.
NOVELLA DEL FUTUR, Anais Nin (Editorial Dopesa), 280 ptes.
TEXT CÀNCER, Manuel de Pedrolo (Editorial Dopesa), 250 ptes.
HISTÒRIA GRÀFICA DE LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA, Edmon Vallès. 
L’ART ROMÀNIC A CATALUNYA, segle XII, E. Carbonell i J. Gumí (Ed. 62). 
NOVA FRONTERA ECONÒMICA (País Valencià 1974), autors diversos (Gorg). 
SALVADOR SEGUÍ «EL NOI DEL SUCRE», Josep M. Huertas (Editorial Laia). 
VILANOVA I LA GELTRÚ, Albert Virella. Premi Catalònia (Editorial Selecta). 
LES MILLORS RONDALLES CATALANES, Joan Amades (Editorial Selecta). ' 
VIATGE A L’ÍNDIA (Amb el món dels hippies), Baldiri Ferrer (Edit. Selecta). 
PROFESSIÓ I RESPONSABILITAT, Qüestions Vida Cristiana (PAM).
PREGÀRIES INDIVIDUALS, EN FAMÍLIA, EN GRUP, S. Bardulet (PAM).
EN RAMON, Ivà (L’Ocell de Paper, 26). Publicacions Abadia Montserrat. 
L’EDUCACIÓ PERMANENT, AVUI, Lengrand (Editorial Teide), 80 ptes.
A ON VA L’EDUCACIÓ?, Piaget (Editorial Teide), 100 ptes.
GRESOL, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes), 120 ptes.
ABANS DE L’ALBA, Ferran de Pol, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes).

DE VENDA A TOTES LES LLIBRERIES

VOTES EN C4Z/Z4'

Sant Jordi —l’any 1969 que el premi fou 
declarat desert hi presentà Les altres fron
teres; l’any 1971, Vells i novells. Com que 
aquella nit la comunicació telefònica amb 
València des de Lleida era deficient, vam 
esperar l’endemà per a parlar amb ella de 
la seva obra. Ens va dir: El text presentat 
és un conjunt de narracions, cadascuna 
amb el seu protagonista, on apareixen do
nes d’edats i de condicions socials dife
rents, i, també, homes de característiques 
ben diverses. Aquestes persones estan de
sitjoses de felicitat, les unes; de justícia, 
les altres. Experimenten frustracions de 
cara a la vida, però cap d'elles no perd 
l'esperança. En preguntar-li si té alguna 
obra en projecte, manifesta que, de mo
ment, es dedica a l’ensenyament de la 
llengua valenciana i de la història del país 
a xiquets i nenes d’Educació General Bà
sica.
Josep M. Cervià és Arnau de Bellcaire, el 
finalista. L’any 1971 va obtenir el premi 
de narrativa de les Festes de Cultura Pom
peu Fabra. Em sembla un xicot apassionat. 
En aquest moment no puc dir res, tremolo 
de cames —ha contestat, quan acabaven de 
cantar el premi, i l’hem assaltat per co
nèixer les seves primeres impressions. És 
empordanès, de Palamós, llicenciat en dret 
i en periodisme. Becat pel CIFE —organit
zació del Mercat Comú—, marxà a Niça a 
preparar-hi la tesi doctoral sobre «Les na
cionalitats no sobiranes i la futura unitat 
d’Europa». Li dic: Escolta, ja et veig una 
mica més tranquil. I es complau explicant- 
me: Evidentment el que m'agrada més és 
escriure. I treballar per Catalunya és el 
més important de la meva existència. Pluja 
de sang recull una temàtica on abunda la 
violència física i la violència moral de 
la societat. Aquesta és una de les carac
terístiques de la majoria de textos que s’hi 
apleguen. La resta són més sorneguers, 
d'humor empordanès. Res del que he es
crit no ha estat publicat. Ara, però, una 
obra meva, Catalunya, tres generacions, és 
a punt d'aparèixer al mercat; és una sèrie 
de diàlegs amb unes trenta personalitats 
del país, sobre diversos temes.
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Un servei dedicat exclusivament a
TOTS ELS LLIBRES I DISCS CATALANS

Té puntualment a la ’vostra disposició 
totes les edicions en la nostra llengua

EL «CARLES RIBA» I EL «SANT JORDI». 
VENCEDORS I VENÇUTS?
Francesc Vallverdú havia llegit per al pú
blic atent l’acta final del premi de poesia. 
La seva opinió ens acosta als textos més 
destacats: Tots coincidíem que hi havia 
tres obres que tenien mèrits determinats. 
Han quedat classificades, precisament per 
aquest ordre: la guanyadora és Occit enyor 
de Ramon Pinyol; ha quedat segona, Ver
sots i festes de pollancs i aurores de Jem 
Cabanes; i l'altra, Crònica de Joan Colo
raines. Totes tres tenen qualitats impor
tants, interessants, diferents, molt dife
rents una obra amb les altres. La d'en Co
loraines és una obra narrativa, èpica, per 
dir-ne així. La d’en Jem Cabanes és una 
obra lírica molt personal, molt viva, molt 
rica. La d'en Ramon Pinyol és una obra 
formalment molt acurada i d’una gran força 
en aquest sentit. Ara no vull entrar en de
talls de preferències personals; sembla 
que són sobreres. Cal acatar el resultat 
del jurat.
De les novel·les que aspiraven a lluir la 
faixeta amb la inscripció: «Premi Sant Jor
di, 1974», ens en parla Josep Faulí: La pri
mera cosa que destaca aquest any és que 
es presentaven poques obres; n'hi havia
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set, només. Això potser resta compensat 
pel fet que d'aquestes, penso que n'hi ha 
quatre —estirant molt, cinc— que són pu
blicables. Amb tot, cap no és un chef- 
d’ceuvre. Indubtablement destaca la de l'AI- 
banell perquè és l'única que es planteja un 
renoveilament de les tècniques, i que es 
planteja l'obra literària no només com una 
simple transcripció de vivències, sinó que 
hi ha una elaboració, hi ha un plantejament 
tècnic i expressiu total. Per tot això, és 
l'obra més destacada. L’obra de la Pàmies 
correspon a la seva literatura de testimoni, 
amb el desavantatge que aquesta vegada 
explica menys fets viscuts que altres cops 
i l'obra queda netament inferior a les que 
ja li coneixíem. Potser cal destacar l'ofici 
de Lluís Utrilla, que l'any passat ja va que
dar finalista. És un home que ha demostrat 
que sap construir molt bé un argument; 
després, potser, els seus personatges te
nen poc gruix i les coses que passen que
den poc justificades.
Coneguts els veredictes, el neguit ja no 
val. Normalment, l’alegria als ulls del ven
cedor s'encomana, i al vençut li caldrà em- 
passar-se la decepció. Aquesta vegada, la 
lluita ha estat dura fins al darrer moment. 
La recompensa és del tot parca: la que rep 
el guardonat ■—malgrat els duros que en
guany han augmentat algunes dotacions—, 
i el copet de condol a l'esquena del fina
lista.
Jem Cabanes ja havia quedat semifinalista 
del premi Carles Riba, l’any 1971. S’hi ha
via presentat, sota el nom de Jem Chafey 
i Cabanes, amb Sant s'ha acabat. Aleshores 
li havien assegurat que, si quedava dels 
tres primers classificats, veuria l’obra edi
tada. Res. Jem no hi creu, en els premis. 
Aquesta vegada s'hi presentava interessat 
per la qüestió financera. Res. Em va dir: 
Aquesta cosa concreta que he presentat, 
vol ser una exploració poètica en el camp 
eròtic. Tots el poemes de la col·lecció trac
ten aquest tema, menys el primer, que 
utilitzo a tall de justificació explicant allò 
que et deia: que m'he presentat al concurs 
per raons purament econòmiques. Per a 
l'exposició dels temes faig servir imatges 
del món rural de muntanya. M’interessa la 
poesia popular, dels grecs, Shakespeare, 
la poesia popular anglesa, tota la poesia 
popular dels clàssics antics. El poeta de 
fora del país que prefereixo és Pavese. 
L'interessa molt —m’ha confessat— la poe
sia de Joan Salvat-Papasseit, i considera 
que Versots i festes de pollancs i aurores 
és una altra temptativa pel mateix camí 
que Salvat-Papasseit segueix amb El poema 
de la rosa als llavis. Jem Cabanes va baixar 
del Berguedà. És de la Pobla de Lillet, però 
quan tenia deu anys ja en va marxar.

Ramon Pinyol, aquella nit que li atorgaren 
e! «Carles Riba» no apareixia enlloc. Algú 
especulava que els nervis l’havien retin
gut al Mas Florenç, de Seana —poblet molt 
a prop de Lleida—, on treballa el seu so
gre. Quan vam localitzar-lo, uns quants 
dies després, ens va assegurar que es 
trobava en una impremta de Barcelona 
col·locant camises i faixes als Himnes ho
mèrics i encartant un gravat d’en Tàpies 
al llibre de Joan Baixes el titellaire, les 
obres més recents, calentes encara, de la 
col·lecció Llibres del Mall. Pinyol, fa un 
any que no ha escrit cap vers; el darrer 
el va construir el dia de Sant Esteve de 
l’any 1973. Aquesta època coincideix amb 
feines que realitza de direcció de Llibres

Ramon Pinyol (foto: Barceló).

Jem Cabanes.

del Mall, i en la promoció d'altres poetes 
nous. Al noi de Cornellà, però, no li ha 
mancat del tot la sort: ha vist publicades 
les seves obres Remor de rems, Aigües 
d’enlloc —recull de dos llibres— i Rovell 
de mala plata. Pròximament li imprimiran 
Occit enyor —a la col·lecció «Óssa me
nor»— i Foc al timbal —«Tres i Quatre», 
de València. Li queden al calaix: Falcone- 
jant —Premi «Ciutat de Palma»— i Escala 
de cargol...

Em va dir: Sembla que molta gent gairebé 
només es fixa amb els meus poemes polí
tics; en canvi en tinc d'altres que tracten 
d’altres temes i han estat ben poc consi
derats. També hi ha qui només s'adona pre
ferentment del formalisme, de les parau
les, en l’obra que he produït. Penso que, 
a la llarga, aquest aspecte ha de quedar 
com una pura anècdota. L'obra que ha estat 
premiada vol ser un llibre curt i mesurat.

Els tres novel·listes del «Sant Jordi», en
guany amb més puntuació, ja s'havien des
tacat, també, en anys anteriors. Utrilla l'any

1973 va quedar finalista amb Una llosa de 
marbre negre; Teresa Pàmies, l’any 1971, hi 
quedà semifinalista amb La dona del pres. 
En aquella ocasió, Joan Oliver escrivia: 
...la tinc per la més impressionant, més 
dramàtica, més viva i més actual de totes 
les presentades. Allò que li falla és l’estil, 
però té, penso jo, un valor i un mèrit rarís- 
sims: és clara i nua com les coses natu
rals, no gens mistificada. Aquest mateix 
any 71, Albanell temptava la sort presen
tant Compreu-vos una neurosi i sigueu fe
liç al «Víctor Català». L’any següent l’ob
tindria amb Les parets de l'insomni.
Josep Albanell m’ha parlat de Pinyol tot 
salivat quan a la sala encara ressonaven, 
a honor seu, els aplaudiments generals i 
els crits entusiastes dels assistents més 
joves: Mira, és una obra experimental. Par
teix de quan feia els exercicis de Les pa
rets de l’insomni. Me'n van sortir una sèrie 
més, que formaven una història unitària. 
Estaven agrupats per una idea comuna, fins 
i tot per un argument comú, però cada 
grup, cada història era com un conte que 
tenia una unitat independent. Aleshores els 
vaig agrupar sota aquest títol: Pinyol tot 
salivat perquè, en general, el to dels con
tes és una mica amarg, una mica trist, 
desesperançat, una mica com algun vers 
d’en Ferrater, precisament com el vers que 
diu: pinyol tot salivat, pelat de plata pol
pa, fora nit...»
Albert Manent, feia poca estona, havia co
mentat, mostrant cara de satisfet: L'Alba- 
nell ha pujat molt, eh? Amb molt poc temps. 
És un noi que té talent.
Teresa Pàmies em sorprèn en dir-me: La 
senyoreta Godàs, la novel·la finalista a Llei
da, és La dona del pres refeta i posada al 
dia. La vaig voler polir; cada dia que passa, 
aprenc una mica més l'ofici.
La novel·la parla d’una noia lleidatana, pre
cisament, sense inquietuds, ni preocupa
cions polítiques. És filla d'un botiguer de 
roba. Per una rauxa d’amor es veu immer
gida al combat. Tanquen el seu company a 
la presó. En definitiva, presento la lluita 
d’aquesta dona per ajudar el seu home. 
A l’entorn d'ells es mouen la gent solidà
ria, bona; són els qui constitueixen la ma
joria silenciosa.

QUASI PROU
Al final de la vetllada feren acte de pre
sència una representació de les quaranta 
colles sardanistes de les comarques de 
Lleida, i el grup «Remembrança» —de la 
ciutat de Lleida— va puntejar La Santa Es
pina.
Pau Riera, convidat a parlar, manifestava: 
... e/ desig de tots plegats que no trigui 
pas gaire a ser veritat l'ensenyament del 
català a les escoles de Catalunya per a 
tots els infants: els nats aquí, i els ben
vinguts de fora. L'ensenyament del català, 
perquè ben aviat sigui ensenyat en català... 
La feina, la consigna del moment, seria 
aquesta: escola catalana.
Com a cloenda, l'Orfeó Lleidatà, dirigit 
per Lluís Virgili, oferí un concert inte
grat per obres d’autors romàntics —Men- 
delssohn, Schumann— i obres representa
tives de la tradició coral catalana: Pérez 
Moya, Morera, Millet, Pau Casals. Que 
quedi constància de la gràcia i la intel·li
gència del mestre Virgili, que va ser capaç 
—ens recordava Oriol Martorell— de fer 
cantar tota la concurrència.

FRANCESC CASTELLS
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