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L· DIU... :

no pas de la nota feta pública en-
guany. Tanmateix, ¿no és desorien-
tador que la convocatòria mateixa 
vagi encapçalada amb el títol «Pre-
mi Josep M. Folch i Torres de no-
vel·les per a nois i noies»?

Fabricats per GRELO'F S. A.

Rubí (Vallès Occidental) i Solsona (Solsonès)

Es pot objectar, també, que les 
obres de la col·lecció «Els grumets 
de la Galera», on ha de ser publi-
cat el llibre que obtingui el premi, 
mantenen una tònica que el con-
cursant no ha de desconèixer; però 
no hi ha dubte que aquest concur-
sant pot, per molts motius, no es-
tar al corrent d'aquesta tònica, 
com pot pensar que, de la ma-
teixa manera que a la col·lecció 
esmentada hi ha dos apartats 
(obres per a infants de 9 a 11 
anys i obres per a infants de 12 i 
13 anys), podria crear-se'n un altre 
que cobrís des dels dotze o tretze 
anys fins als quinze i fins i tot 
més enllà...
Un altre motiu de desorientació és 
el nom mateix del premi; «Josep M. 
Folch i Torres». Les possibles obres 
que faci generar aquest nom, ¿no 
seran més obres «per a nois i 
noies» que obres «per a petits lec-
tors catalans»?

La realitat és que falta un premi 
(un premi evidentment «per a nois 
I noies») que podria cobrir des 
dels dotze anys en amunt, i que 
complementaria l’actual «Folch i 
Torres» que hauria de ser, només, 
per a infants de vuit a dotze anys. 
Premi que ja existia, amb el nom 
de «Joaquim Ruyra» i que, si no 
recordo malament, va desaparèi-
xer per un motiu lamentable: per 
manca de participants.

I aquí és, em penso, on rau la 
confusió que crec que caldria cor-
regir: én el fet d'haver volgut re-
fondre, en un de sol, dos premis 
que tenien unes característiques 
molt pròpies.

Tinc a la mà la convocatòria d'a-
quests dos premis corresponent a 
l'any 1964. Diuen: «Premi Joaquim 
Ruyra-Literatura Juvenil», «Premi 
Josep M. Folch i Torres-Llibres 
per a infants».

Aquells dos premis (convocats en 
aquella avinentesa per «Franciscà- 
lia», el primer, i per «Spes», el 
segon) no oferien, doncs, cap me-
na de dubte. L'escriptor «sabia» 
què podia escriure per a l'un i 
per a l'altre. Ara, tal com he in-
dicat anteriorment, la convocatòria 
I els comentaris relacionats amb 
el «Folch i Torres», són un verita-
ble embull.

Un embull que no costaria gens de 
solucionar canviant el subtítol ac-
tual de «novel·les per a nois i 
noies» pel de «llibres per a infants» 
(afegint, fins i tot, l'edat exacta), 
o bé fent renéixer el premi «Joa-
quim Ruyra», o bé, per tal d’evitar 
la nova desaparició d’aquest darrer 
(i àdhuc la del «Folch i Torres»), 
convocar sota el nom de «Folch i 
Torres», precisament, obres que 
poguessin ser dedicades a un dels 
tres grups esmentats —de 8 a 
11 anys, de 12 i 13 anys i de 
13 anys en amunt— a criteri del 
concursant, malgrat que això re-
presentés una certa alteració en el 
programa d'edicions de La Galera. 
Les solucions podrien ser aquestes 
o unes altres, evidentment, però 
ei que s'hauria de procurar, em 
sembla, és de corregir d’una ve-
gada per sempre una nociva —i la-
mentable— confusió. — ESTANIS- 
LAU TORRES (Barcelona).

«SANTA LLÚCIA», MÒBIL?
Sr. Director de SERRA D’OR:
Vaig anar a Lleida per la «nit de 
santa Llúcia». Trobo que el caràcter 
«nòmada» que ara té la festa dels 
premis li dóna una vitalitat que no 
tenia quan era monòtonament bar-
celonina. En una ciutat després de 
l’altra, esperona i encoratja els qui 
més s’hi preocupen de la vida 
cultural i els facilita el suport d’una 
efímera però cordial «invasió» bar 
celonina. Tanmateix, dissabte al 
matí jo havia d’ésser a Barcelona, 
i tornar de nit, amb el fred i la por 
del glaç a la carretera, no va ésser 
agradable del tot. D’altra banda, 
això explica, bé que no la justifica 
del tot, l’absència a la festa de 
membres del jurat —perquè molts 
ja són gent d’edat i encara són po-
ques les persones per a les quals 
el dissabte no és un dia de feina—, 
i aquestes absències són de dol-
dre. Suggeriria, doncs, als organit-
zadors de la festa que, ja que l’han 
feta mòbil damunt la nostra geo-
grafia, bé podrien gosar fer-la tam-
bé mòbil dins el calendari. Per què , 
ha d'ésser, precisament, la nit del 
dia 13? Què passaria si, quan 
el dia 13 no sigui —com ho serà 
l'any que ve— un dissabte, la festa 
quedés desplaçada ai dissabte se- I 
güent o a l'anterior? Em sembla 
que només hi guanyaríem. L’assis-
tència de gent d’arreu de Catalu-
nya quedaria considerablement fa-
cilitada. — NARCÍS TUÈBOLS I CA- 
SAMADA (Barcelona).

RECTIFICACIÓ A UN ARTICLE
DE FERRAN DE POL
Sr. Director de SERRA D'OR:
Us prego d’advertir els lectors 
d'un error aparegut al meu article 
«Eugeni d'Ors parla de Guimerà», 
a la pàgina 35 del número de ge-
ner, i que és el següent: On diu I 
«primer Apèndix del Guimerà de 
Miracle», ha de dir: «Apèndixs IV,
V i VI». Moltes gràcies. — LLUÍS 
FERRAN DE POL (Arenys de Mar, 
Maresme).
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