
per Àlvar Valls

«El jurat del Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, instituït 
per Òmnium Cultural, s’ha re
unit, per primera i única ve
gada, el dia 9 de maig de 1975 
a Barcelona. Assisteixen a la 
reunió els senyors Joan Ainaud 
i de Lasarte, Maria-Aurèlia Cap
many, Jordi Carbonell, Josep M. 
Castellet, Alexandre Cirici, Al
fons Cucó, Josep Faulí, Josep M. 
Llompart i Josep-Lluís Sureda. 
D'acord amb les bases del pre
mi, dotat amb 500.000 pessetes, 
ha de ser atorgat a una persona 
que per la seva obra literària 
o científica escrita en llengua 
catalana i per la importància

i Lexemplaritat de la seva tasca 
intel·lectual hagi contribuït de 
manera notable i continuada a 
la vida cultural dels Països Ca
talans. El jurat ha cregut, des
prés de deliberar, que aquestes 
condicions concorren en l’obra 
del senyor Joan Fuster i Ortells, 
i per tant, acorda de concedir-li 
el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.»

Quan, la nit del 14 de maig, al 
Palau de la Música Catalana, 
Josep-Lluís Sureda, en presèn
cia de tot el jurat, llegia aques
tes paraules, la Festa de Maig, 
ja molt avançada, culminava.

«EM COMPRARÉ
UNA BICICLETA»
Aquesta va ser una de les pri
meres respostes que Joan Fus
ter va etzibar, en saber que el 
premi fóra per a ell. Si no cre
guéssim que la personalitat i 
l’obra de Fuster són prou cone
gudes de tothom, diríem que 
aquesta sola resposta ja és for
ça reveladora del tarannà del 
personatge, per al qual la tasca 
intel·lectual i cívica, l'acció se
riosa i responsable pel redreça
ment d’un país, no està renyida 
amb l’exercici habitual —«perti
naç», per dir-ho amb un mot 
que ell mateix empra sovint—

de la relativització, de la des
mitificació, del sarcasme, de la 
sàtira, de l’humor.

BALANÇ D’UN ANY
Tornem a la Festa. Havia co
mençat amb un parlament de 
Josep M. Ainaud i de Lasarte, 
que féu el «Balanç cultural de 
l’any» comprès entre maig i 
maig. «Els darrers mesos —di
gué Ainaud—• s’han assenyalat 
per una presència massiva i no
tòria, tant a la premsa com al 
carrer, del fet indefugible de 
la llengua i la cultura catalana. 
Hem deixat les catacombes per 
a sortir a la plaça pública.»
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A l'escenari del Palau de la Música Catalana, 
Joan Fuster i el jurat que li ha atorgat el premi.

Més tard, però, el dissertador 
matisaria, amb justesa, les se
ves tan optimistes paraules ini
cials dient que encara resta 
molt dc camí per fer. Després 
de lloar la iniciativa del Con
grés de Defensa de la Cultura 
Catalana, centrà el balanç de 
l’any, per una banda, en la 
commemoració del cinquè cen
tenari del primer llibre imprès 
en llengua catalana, i, d’altra 
banda, en l’esforç per la difu
sió i l’ensenyament de la llen
gua. Es referí també a tota la 
rècula de realitats culturals que 
durant els últims dotze mesos 
s’han produït, des dels premis 
literaris fins a la producció tea
tral, des de l’edició, en un any, 
de set-cents llibres fins al Ci
cle de conferències sobre cultu
ra catalana, des de la creació 
del Departament de Llengua i 
cultura catalana a la Universitat 
de València fins a la celebra
ció de la Universitat Catalana

d’Estiu de Prada. No oblidà, 
tampoc, d’esmentar els qui ens 
han deixat: Bosch i Gimpera, 
Duran i Sanpere, Camps i Ar- 
boix, Ambrosi Carrión, Rafael 
Catardi, Conxita Badia. I lloà el 
pas important que representa 
l’establiment, en alguns bisbats, 
de l’oficialitat de la llengua ca
talana.

CANTANT ELS PREMIS 
D’HONOR
Dolors Laffitte, Marina Rossell 
i Ferran Torrents, acompa
nyats al piano per Mercè Tor
rents, interpretaren poemes 
d’autors guardonats en anys an
teriors amb el Premi d’Honor: 
Joan Oliver, Salvador Espriu i 
J. V. Foix. La tongada corres
ponent a cada poeta anà prece
dida d’uns mots extrets d’es
crits de Joan Fuster sobre l’au
tor. En aquest curt recital hom 
va poder comprovar un cop més

que, en la interpretació de poe
mes que no han estat escrits 
especialment per a ésser musi
cats, hom corre el risc que, al 
costat d’autèntics encerts, en al
tres casos en resultin cançons 
massa llargues, reiteratives o 
senzillament inintel·ligibles. Dei
xeu que destaquem, però, la ve
ritable creació que Ferran Tor
rents féu, cantant-lo i gairebé 
«escenificant-lo», del poema «És 
quan dormo que hi veig clar» 
de J. V. Foix.

LA VEU DE CATALUNYA-NORD
Va ésser un encert de convidar 
a intervenir a la Festa de Maig 
Gerard Vassalls, catedràtic de 
Física a la Universitat francesa 
i president dc la Universitat 
Catalana d’Estiu dc Prada, un 
dels homes més actius i més re
presentatius de l’activitat cultu
ral, científica i cívica a les ter
res catalanes sobrepirinenques. 
La inflexió rossellonesa del doc
tor Vassalls ha completat en
cara més, al Palau, la presència 
vistent dels diversos països ca
talans com un tot.
Vassalls parlà de la presència 
i de l’evolució de la nostra 
cultura —entès el mot cultura 
en la seva accepció més àm
plia— a Catalunya-Nord. No 
amagà l’amenaça que hi pesa 
d’extinció de la pròpia identifi
cació com a poble, per l’accio 
—sobretot a través de l’escola 
i dels mitjans de comunicació 
moderns— d’un Estat francès 
totpoderós que, «pel que toca 
a les llengües i cultures minori
tàries incloses damunt del seu 
territori, s’és revelat com el 
més antidemocràtic d’Europa».
Va fer un balanç, centrant-lo al 
seu just punt d’àmbits encara 
molt minoritaris, del redreça
ment que de quinze anys ençà 
ha experimentat l’acció cultural 
i la consciència nacional a les 
terres del Nord, i no s’estigué 
de dir que la tasca que hi ha 
per fer és molt àrdua, si bé el 
coratge i l’esperança són també 
ben grans, i ïndèfallents.

PAÍS VALENCIÀ: REALITATS, 
AMENACES, ESPERANCES
La Festa de Maig d’enguany, 
com la de l’any passat, ha tin
gut regust valencià. No pas a 
causa d’una manipulació tute
lar del tan bescantat —i sovint 
suposat— centralisme barceloní, 
sinó com a resultant del fet que 
el País Valencià ha irromput, 
als últims temps, amb una em
penta considerable al conjunt 
de les nostres manifestacions 
culturals.
El fet que durant dos anys con
secutius el Premi d’Honor hagi 
recaigut en valencians —M. San- 
chis Guarner i J. Fuster—, ja 
té, com afirmà Fuster mateix a 
la Festa, «valor indiciari». Però

si hi afegim, com també remar
cà Fuster, «la Lletra d’Or recent 
a Vicent Andrés Estellés, i, al 
marge de premis, la materiali
tat, gairebé regular, de produc
ció intel·lectual diversa al País 
Valencià, de la història a l’eco
nomia, del teatre a la cançó», 
bé cal concloure que es trac
ta, ben clarament, d’«una volun
tat explícita d’incorporació als 
circuits normals de la cultura 
catalana i no sols a través de 
la llengua ni per parar-se en la 
llengua».
En definitiva, es tracta del des
envolupament de la nova di
mensió que, sobretot als últims 
anys, l’expressió col·lectiva cata 
lana ha cobrat, o, més ben dii 
ha recobrat: la dimensió Païso' 
Catalans.
És precisament Joan Fuster qui 
més destacadament ha contri
buït a forjar aquest desvetlla
ment. Josep M. Castellet, a la 
glossa que féu del solitari de 
Sueca, digué: «La generació 
de la postguerra, a través de 
les idees de Fuster, va ampliar, 
més enllà dels límits habituals, 
la pròpia imatge de les terres 
catalanes. (...) D’un Principat 
que vivia d’esquena al País Va
lencià i d’un País Valencià que 
navegava sense rumbs, en l’es
pai de pocs anys trobàrem, 
malgrat els entrebancs oficials 
i les dificultats reals, una iden
titat bàsica, que no cal idealit
zar, però que donà noves pers
pectives d’acció i que ens ajudà 
a retrobar-nos».
Fuster mateix concretà aques
tes «perspectives d’acció» en la 
«represa de les premisses úni
ques a partir de les quals és 
possible una cultura en el propi 
idioma al País Valencià». En de
finitiva, «sortir del provincia
nisme».
Aquesta sortida del provincia
nisme, que, cada cop amb més 
força, va superant els cercles 
intel·lectuals estrictes i s’endin
sa en àmbits més amples, autèn
ticament populars, és el que 
darrerament ha atemorit els qui 
voldrien veure el País Valencià 
per sempre més convertit en 
una gran paella voltada dc po- 
mells de tarongina —ramos de 
azahar— i de cors de xiquetes 
abillades de fallera.
Precisament els dies anteriors 
a la Festa de Maig, una cam
panya —paral·lela a la de la caça 
i extinció de «Gorg» i a la del 
repetit «Farenheit» Tres i Qua
tre— hi ha estat desencadena
da, amb la complicitat de certa 
premsa, contra persones i insti
tucions del país, contra la iden
titat catalana de la llengua, con
tra qui sap quins afanys impe
rialistes per part dels catalans 
del Principat que proclamen la 
identitat cultural i col·lectiva 
dels Països Catalans.
En la lectura d’adhesions valen-
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ciancs a Joan Fuster aflora la 
crispació del moment i la ferma 
decisió de continuar endavant.
«La Cooperativa d’Habitatges 
Populars de Valencia —deia una 
de ics adhesions—, els principis 
polítics de la qual en gran part 
es nodreixen de la teva ideolo
gia, vol manifestar, en aquest 
moment decisiu per al nostre 
poble, que sofreix Ies contínues 
agressions de la reacció, la seva 
més decidida adhesió al que re
presentes per a tols els pobles 
catalans.»
Quaranta-dos professors no nu
meraris de la Facultat de Cièn
cies de la Universitat de Valèn
cia, manifestaren, també, «la 
nostra total adhesió a la seua 
obra de redreçament cultural 
i cívic dels Països Catalans».
Cent persones, representatives 
d’amplis sectors d’opinió i les 
signatures de les quals foren 
recollides en unes hores —i en
tre les quals figurava la del pro
fessor Sanchis Guarner—, van 
enviar un text, que hom llegí 
sencer i que ens sembla prou 
revelador per a reproduir-lo lite
ralment :
«Joan Fuster ha guanyat el Pre
mi d'Honor de les Lletres Ca
talanes. L’adhesió i l'homenat
ge són obligats, per bé que ell 
se’ls coneix i sc’ls mereix ja 
d’antic, si més no els que vénen 
de la nostra banda. Volem, 
però, aprofitar l’avinentesa per 
a fer-li una adhesió diferent, en 
la seua línia, en la línia de la 
scua obra de lluita cívica, de 
lluita per la unitat i per l'alli
berament. Des dels anys 60, des
prés d’una nit de tants anys, es 
produeix al País Valencià una 
redescoberta de la nostra reali
tat nacional per mà de Fuster 
i un grapat de joves. La feina 
és molta, i una mínima infras
tructura cultural va creant-se, 
la qual, a banda d'altres xarxes 
organitzades amb més o menys 
durada, ha permès que el feno
men de la nostra represa com 
a poble arribés, a l'inici dels 70, 
a amples sectors populars. Del 
74 ençà els valencians estem pa
tint la més forta ofensiva de 
totes les que han estat sistemà
ticament organitzades per les 
mentalitats més reaccionàries, 
lligades des de sempre als sec
tors socials dominants. Aquesta 
tenebrosa campanya de calúm
nies, d’atacs, i per ara impunes 
atacs personals, no pot aturar 
el que cada cop esdevé més 
evident i que podríem sintetit
zar en una ja famosa frase: 
Dir-nos valencians és la nostra 

manera de dir-nos catalans". 
I ara va per vosaltres, com
panys del Principat. El fet d’ex- 
plicar-vos tot això no té altra 
intencionalitat que la d’apropar- 
vos una mica als problemes 
amb què ensopega, per les ter
res del sud, la nostra —i en dir

nostra volem dir de tots— mar
xa cap a la plenitud nacional. 
D'aquests atacs furibunds, tam
bé en sabeu per ací. Això no 
obstant, gairebé mai no us ha
veu plantejat de donar una res
posta comuna. Potser caldra 
que us recordem allò que deia 
el professor Vicens Vives, que 
la Catalunya estricta no és prou 
gran demogràficament per a 
transformar les estructures de 
l'Estat espanyol, i la història 
ho demostra a bastament. Per 
què ens oblideu? De cas us con
sidereu prou forts? La presèn
cia, avui, de valencians entre 
vosaltres, físicament o per mit
jà d’aquestes paraules, potser 
us complaga i us fassa pensar. 
Després marxareu a casa, i sols 
restarem una aparença llunya
na i un tant distanciada. Tor
narem a restar fora a l’hora 
d'elaborar els vostres projectes 
culturals, cívics o polítics. 
Amics, s'han d’acabar les timi
deses o les ignoràncies. No po
dem ajornar per més temps la 
definitiva construcció del nos
tre país: els Països Catalans. 
Continuarem infatigablement la 
lluita, com diu Fuster, "contra 
la rutina creada en els temps 
de la nostra disgregació com a 
poble”.»
Més clar, l’aigua.

LA FESTA DE MAIG, FESTA?
El pati de butaques i el primer 
pis del Palau eren plens, pero 
el galliner, val a dir-ho, no. En 
conjunt, uns dos terços justos 
d’entrada. ¿Li manca adhesió 
popular, a la nostra cultura, a 
la nostra reivindicació cultural 
i cívica?
Evidentment, no. Pocs dies 
abans, en Raimon i en Lluís 
Llach havien omplert repetida
ment el mateix local. I el Pa
lau de les Nacions de Montjuïc 
també era ple a l’última de les 
sessions del Cicle de conferèn
cies sobre cultura catalana. No
més cal recordar la tirallonga 
de realitats relacionades al «Ba
lanç» fet per Josep M. Ainaud, 
per veure que la cultura cata
lana avui «omple» a tot arreu.
La qüestió, a parer nostre, esta 
en l'essència mateixa de la Fes
ta de Maig, que hom presenta 
i munta —malgrat els esforços 
evidents perquè no ho sigui— 
com un acte acadèmic. I si anys 
enrera l’assistència a qualsevol 
acte, per acadèmic que fos, era 
obligada per allò de la tasca de 
«salvar els mots», avui que els 
mots, almenys els bàsics de la 
més estricta continuïtat, estan 
salvats, o semblen haver estat

Davant els micròfons, 
successivament,

Josep M. Ainaud i de Lasarte. 
Gerard Vassalls i Joan Fuster.
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Dolors Laffitte, Ferran Torrents i Marina Rossell canten cançons sobre poemes d’autors que han rebut el Premi d'Honor: 
Joan Oliver, Salvador Espriu i J. V. Foix.

salvats, molta gent estableix un 
ordre de prioritats i deixa d’as
sistir allí on, amb raó o sense, 
presumeix que s’hi ha d’ensopir.

És contra aquesta imatge d’en
sopiment que han de lluitar els 
organitzadors de la Festa de 
Maig. Potser contra l’existèn

cia mateixa de la Festa amb 
pretensió d’acte multitudinari. 
O això, o capgirar del tot la 
concepció de l’acte, fent-ne,

autènticament i en tots sentits, 
una manifestació popular.

ÀLVAR VALLS 
Fotos: Barceló.

El Viatge de l'aristòcrata francès Alexandre de Laborde, redactat al començament del segle passat, ès conegut 
arreu del món pel seu text i sobretot per les seves magnífiques il·lustracions. Les Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat han cregut indispensable d'oferir una traducció dels capítols d'aquest Viatge referents als Països Cata
lans, amb tots els gravats de l'edició original i acompanyats d’una abundosa anotació..
El primer volum contenia una «noticia històrica» del Principat i s’ocupava de Barcelona, Montserrat, Tarragona, 
Lleida, Girona, Poblet i molts altres indrets.
El volum segon, que acaba d’aparèixer, conté la descripció del País Valencià -acompanyada de nombroses 
làmines— i la de les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, etc.). Completa l’obra un 
apèndix de dibuixos inèdits o molt poc divulgats fets pels col·laboradors de Laborde, on tornem a trobar Barcelona, 
Montserrat, Poblet, Tarragona, València, Sagunt...
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