
PREMI D’ASSAIG 
«JOAN FUSTER»

■w.
LA MATA DE JONC Vicent Martí------
. _„l SENYALS „ Pere Sisè ---------- -
LA POLÍTICA DE LA C.N.T. AL PAIS VALENCIA 
1936-1937 Terencl M. Smyth
TROBADES PRESENCIALS D'UN CONEIXEMENT 
FÀCTIC Jaume Puig--------

PREMI DE POESIA 
«VICENT ANDRÉS ESTELLÉS»

Enric Marsol 
Joaquim Segura Lamlch 
Joaquim Segura Lamich 
Enric Balaguer Mestres 
Josep Ciará I Roca 
Isidre Julià i Avellaneda 
Francesc Prat Figueras 
Rafael Socias I Company 
Montserrat Prats de Ponces 
Francesc Burguet I Ardiaca 
Ramon Ferrerons

EL CELA MIQUES 
BESTIARI 
BONES TARDES 
l’ESGUARDAL PUNT 
PÈTALS D'UNA SOLA FLOR 
CERCANT EL JO 
DELA PLUJA ALA CENDRA 
TERRA DE CAVALLERIES 
PEDRUSCALL
MADRID RESIDENCIA A LA FORÇA 
EINA LLÚENT 
GITAT DE PAU I TREVA 
ELS COMPANYS 
DESCLOSA 
TERRES DE LLUM 
NADALENCA 
AL PASSAR 
ICEBERG
PAPALLONA DE FERRO iviaiuy d c h

CALLAR A VEGADES NO ES SILENCI Jean Serra 
ESFORÇA, MIRALL DE TENEBRES Joan Fechlnè 

, CANÇONS DE LA NIT BENIGNA
^CLLARG CAMÍLLARG 
' PARAULES DE CARA I CREU 

POEMA EXCESSIU,
D'ALTRES I TAMBE DE LLUITA 
AIRE ACONDICIONAT 
PRÀCTIQUES
PLOUEN PIGUES 
UNA PETITA HISTORIA 
LES EINES SERAN NOSTRES 
PER UN JORN D'ESPERANÇA 
PARANY DE L'ALBA 
INVITAClíS AL VALS 
GASGROC

Bonaventura Nualart I Serrats
OlgaXIrinacs --------------------------
Josep Palet
Miquel Escudero I Clavaguera 
Emili Piera i Feliu 
J. Garés Crespo
Rafael Matoses Cuquerella 
Maluy Benet

Jordi Pàmies 
Marc Granell
Eudald D'Osona
Jordi Gil I Alava --------------
Alfred Alberola I Candel
Josep Albert! -----------------
Josep-Lluls Segui -----------
Fina Cardona i Bosch „— 
Ollvler Herrera
Francesc Codonyer --------
Morè Lleial
Josep M* Sala-Valldaura
Francesc Pallàs Serra__
Josep Ortí Ponsa

CARTES A UN EXILAT I ALTRES POEMES DE 
LA CONFIANÇA I LA DESCONFIANÇA Daniel Nomen 
UN SOMNI MASSA LLARG,
LA PROGRAMACIÓ DELS ESSERS 
PAÍS ENLLOC 
POEMES INTEGRATS 
LA TARONJA DEL TEMPS 
REFUGI D'OCELLS NOCTURNS 
MASTEGANT EL BUIT 
CAPSULAR
QUATRE LLUNES I MIG SOL 
ARA US VOLDRIA DIR 
INELOQÜENTMENT 
OH, PETITA SALLY BUCK 
XAROP DE FOLLIA 
CRÒNICA D'UN SILENCI 
TEMPS D’ESMA

Francesc Mezquida Broch 
Màrius Sempere i Passarell. 
Josèp Mir
Bernat Asins 
Lluis Fernández
Frederic Almela 4---------------
El Persa 
Emili Marti
Joan Martínez Sala 
Francesc Muñoz 
Héctor Moret i Coso 
Francesc Agramunt Lacruz 
Pasqual Ortells 
Eduard Miquel

i civiro u» Lomm I. Socias Botet
SENZILLS POEMES D’UN CURT ESTIU Rosa M8 Serrano Llàcer

Mercè Marçal I Serra - 
Nicolás David
MCAU DE LLUNES 

POESIES I CRITS DOLORITS

PREMI DE NARRATIVA 
«ANDRÒMINA»

i r

'»PI

PREMEDITADAMENT TRENCAREM
EL JOC
FEBRE
[SEMPRE LA POR...I 
DELIRI, MASTEGA EN SOLITUD EL 
TAXI DE LA MORT 0 LLENÇA LES 
SABATES PER LA FINESTRA DE 
L'EXCORXADOR MUNICIPAL 
LES ACABALLÈS D'UNA NISSAGA 
ESPAI D'UN RITUAL
TEMPS DURS D’INFANTS ENTRE 
DUES BANDERES 
TAN SALVATGE TERRA 

AMONA ROSBIF 
FLAIRE ALS PINS
NOSALTRES TAMBE SOM CRISTIANS
RETALLS-DICTATS
LA GUERRA COMENÇA ARA

Tomàs Escuder I Palau 
Cremades i Arlandls 
Beatriu Civera

Joan M. Monjo -------------
Antoni Bartrlna Castejon. 
Josep-Lluls Segui_______

Vicent Balaguer Bisquert
Vicent Simbor Roig---------
IsaTrolec
^osep-Lluis Aguirre 
Josep Ridaura 
Josep Piera
Josep Rausell Malonda -
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a València

A l'esquerra, les votacions successives
dels tres premis atorgats.
A la primera foto, el jurat del premi Joan Fuster. 
D'esquerra a dreta, Koldo Mitxelena, Rafael-LI. Ninyoles, 
Josep Termes, Vicent Rosselló i Màrius Garcés.
A la foto del mig, el jurat del premi
Vicent Andrés Estellés: Eduard Verger, Josep Iborra, 
Jordi Carbonell i Giuseppe Tavani.
A la darrera foto, el jurat del premi Andròmina:
Jaume Fuster, Guillem-Jordi Graells, Joan Oleza 
i Jordi Sarsanedas. (Fotos: Forteza i Jançà.)
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ESPREMIS
OCTOBRE
per Jaume Rodés

Un aspecte de ¡a sala 
de la Piscina Valencia 

mentre parla
Francesc de P. Burguera. 

(Foto: Forteza i Jançà.)

D'uns quants anys ençà, la data de la con-
cessió dels Premis Octubre ha esdevingut 
una de les fites cabdals de la vida cultural 
al País Valencià, amb repercussions evi-
dents i simptomàtiques a la resta de Paï-
sos Catalans. Enguany la repetida prohi-
bició d'actes cívics i polítics —com la 
Diada Nacional del País Valencià— ha do-
nat ben naturalment a la festa un caràc-
ter especial.

A l’escenari habitual de la Piscina Valèn-
cia, on s’aplegà un miler de persones per 
al sopar i uns quants centenars més a 
l’hora del cafè, hom visqué unes hores 
d’exaltació i que reflectien principalment 
els desigs d’un poble al qual ha estat im-
possibilitat l'exercici d’uns drets, seguint 
unes tècniques que alguns consideraven 
superades des de ja fa prop d'un any. Així, 
la celebració d’uns guardons literaris ha 
cedit, enguany, el principal relleu de la 
vetllada a unes manifestacions que tothom 
duia dins. La comunicació de les delibera-
cions dels jurats va alternar amb parla-
ments que atreien tant o potser més l’aten-
ció dels presents. Acompanyats per una 
àmplia representació de forces d’arreu 
dels Països Catalans, els valencians col- 
locaren una nova fita al seu camí d’afir-
mació.

Entremig de les intervencions dels oradors, 
foren anunciades successivament les vota-
cions fruit de la deliberació dels tres jurats 
encarregats d’atorgar els premis. I els re-
sultats foren aquests: El premi d’assaig 
«Joan Fuster», els jurats Josep Termes, 
Joan E. Garcés, Koldo Mitxelena, Rafael-LI. 
Nlnyoles i Vicent Rosselló decidiren conce- 
dir-lo a Pèls i senyals, obra d'un col·lectiu 
que signà «Pere Sisè» i del qual formen 
part Dolors Bremon, Teresa Carnero, J. A. 
Martínez Serrano, Màrius Garcia Bonafè i 
Vicent Soler. L’obra vol ser una argumenta-
ció i una resposta a les darreres campa-
nyes desnaturalitzadores de la personali-
tat històrica, lingüística i col·lectiva dels 
valencians orquestrades per elements del 
«bunker-barraqueta». El jurat del premi 
de poesia «Vicent Andrés Estellés», for-
mat per Josep Iborra, Jordi Carbonell, 
Eduard Verger, Giuseppe Tavanl i Antoni 
Tàpies, hagué d’analitzar una cinquantena 
llarga d’obres, d'entre les quals premià

Llarg camí llarg, de Marc Granell, un poe-
ta d’expressió castellana fins fa ben poc 
temps i que, com tants d'altres dels joves 
escriptors valencians, ha decidit retornar 
a la llengua pròpia pel que fa a l'expres-
sió literària. El finalista fou el barceloní 
Daniel Nomen, mentre que el jurat des-
tacava en el seu veredicte l'obra presen-
tada per J. Garés Crespo, escrita des de 
la presó, circumstància que fou motiu d’u-
na petició unànime d'amnistia total. Final-
ment, el jurat del premi de narrativa «An-
dròmina», compost per Joan Oleza, Jordi 
Sarsanedas, Jaume Fuster, Pere Verdaguer 
i Guillem-Jordi Graells, atorgà el guardó 
a Ramona Rosbif, presentada sota el pseu-
dònim d'Isa Trolec, que resultà correspon-
dre al metge psiquiatre J. B. Mengual Lull. 
Quedà finalista la novel·la de Josep-Lluís 
Seguí, i el jurat recomanà que siguin edi-
tades, a més de l’obra finalista, les de 
Josep Piera, Josep Raurell i Vicent Sim- 
bor, per diverses raons, alhora que valo-
rava l'alt nivell mitjà assolit, prova de la 
consolidació que els gèneres narratius 
aconsegueixen entre els nous escriptors 
valencians.
La desfilada d’oradors s’inicià amb Fran-
cesc de P. Burguera, presentador habitual 
de l’acte, que cedí el lloc a un seguit de 
personalitats valencianes de significació 
molt diversa: el comentarista Rafael Esteve 
Casanova, Joan Brines, l’economista i ca-
tedràtic Ernest Lluch —valencià adoptiu—, 
el sociòleg Josep-Vicent Marquès, el lin-
güista Manuel Sanchis Guarner, el polític 
Vicent Ventura i l’escultor Andreu Alfaro. 
Foren uns parlaments caracteritzats per 
una anàlisi abrandada de la situació actual 
al País Valencià i per un ferm compromís 
en la construcció d'un esdevenidor imme-
diat marcat per la recuperació de la per-
sonalitat col·lectiva, defugint els paranys 
que les forces immobilistes (l’inefable 
«bunker-barraqueta») articulen per inten-
tar de frenar aquest procés.
Seguidament, fou el torn dels invitats de 
la resta de Països Catalans. L’ex-presí- 
dent del Tribunal de Cassació de Ca-
talunya, Josep Andreu i Abelló, obrí el 
torn remarcant la seva satisfacció perso-
nal en comprovar la significació i el con-
tingut de l’acte. L'escriptor rossellonès 
Pere Verdaguer constatà l’alt nivell de

participació valenciana en aquella gran 
empresa col·lectiva que ha estat la Uni-
versitat Catalana d'Estiu. Ramon Planes 
—per l'Assemblea de Catalunya-—, Miquel 
Sellarès —pel Consell de Forces Políti-
ques de Catalunya— i Rafael Ribó apor-
taren la solidaritat dels organismes del 
Principat al procés de lluita dels germans 
del País Valencià, mentre que Josep M. 
Llompart ho feia en nom de l'Assemblea 
Democràtica de Mallorca. Arrodonia el ca-
pítol Josep-Lluís Blasco, en representació 
de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals 
del País Valencià. Tot seguit, Xavier Bru de 
Sala, Antoni Serra i Joan-Francesc Mira, 
representants de les Assemblees d’Intel- 
lectuals del Principat, les Illes i el País 
Valencià, donaven un nou element d'entu-
siasme en coincidir, amb les respectives 
intervencions, en la formulació de la ne-
cessitat d’arribar a la constitució de l’As-
semblea d’Intel·lectuals dels Països Cata-
lans.
El capítol final, pel que fa a les interven-
cions, fou integrat novament per la pre-
sència d'invitats d'assenyalada significa-
ció. Amb el preludi d’uns versos de Vicent 
Andrés Estellés, llegits pel poeta, Jordi 
Carbonell, Giuseppe Tavani i els bascos 
Koldo Mitxelena i Ibon Sarasola afegien 
nous aspectes solidaris i acabaven d’es-
calfar l’ambient, que assolia el seu clímax 
amb les darreres intervencions. Joan Fus-
ter, inevitable i insubstituïble, concloïa

Giuseppe 
Tavani, 

de la
Universitat 

de Roma, 
durant 
el seu 

parlament.
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Quatre dels oradors que s'adreçaren al públic. D'esquerra a dreta: «ntoni Serra, Rafael Planes.
Koldo Mitxelena i Josep M. Llompart.

l'acte amb paraules sornegueres i conven-
çudes.

En diverses ocasions al llarg de l'acte els 
oradors es referiren als artífexs de la nit 
i dels premis, Eliseu Climent i la llibreria 
Tres i Quatre. Un esment que anava molt 
més enllà de la polidesa i fins de l’estricta 
justícia, ja que aquests premis, que han 
arribat a la cinquena edició, han estat i 
són, alhora, símptoma í esperó d’aquesta 
àmplia mobilització valenciana cap a la 
recuperació de la pròpia identitat. I, com 
cada any, els auguris per a l'edició vinent

formulats per Joan Fuster a la cloenda de 
l’acte foren àmpliament compartits pels 
assistents. Símptoma de la indeclinable 
voluntat valenciana de ser.

Després, el dia 3 de novembre, el senyor 
Mariano Nicolás, governador civil de Va-
lència, feia aplicació de la Llei Antiterro- 
risme per imposar a Eliseu Climent, com 
a organitzador de la festa, una multa de 
500.000 pessetes, i, durant la nit entre el 
4 i el 5, la llibreria Tres i Quatre era par-
cialment destruïda per l'explosió d’una 
bomba potent.

Tant contra la mesura administrativa com 
contra l’atemptat terrorista, s’ha manifes-
tat des d'aleshores un ample moviment de 
condemna i de solidaritat. Ha pres espe-
cialment la forma de declaracions de cor-
poracions i d’entitats i, després que els 
organitzadors dels premis Octubre hague-
ren rebutjat la renúncia als guardons feta 
per tots els guanyadors, d’una recapta de 
fons encapçalada a València per Joan Fus-
ter, a les Illes per Josep M. Llompart i al 
Principat per Jordi Carbonell.

JAUME RODÉS

LA UlCO DE JAUME PEAS
per Enric Jardí

Cinc anys de tracte gairebé diari a la 
Facultat de Dret barcelonina i una amis-
tat només truncada per la mort, per bé 
que les vides respectives foren natural-
ment divergents per l’adquisició.de nous 
interessos i relacions, em donarien prou 
justificació per parlar de Jaume Picas 
en un pla anecdòtic. Em permetrien de 
contar una infinitat de detalls divertits 
de la seva vida i un enfilall inacabable 
d’acudits d’aquesta excel·lent persona 
que la premsa, unànimement, ha lloat 
pel seu tarannà bondadós, per l’agudesa 
i per la intel·ligència, la cultura i la sen-
sibilitat. Anècdotes com les del dia en 
què anà a veure un editor amic seu per 
demanar-li una quantitat irrisòria «a 
compte de les meves obres completes», 
proposta que produí en l’altre tanta sor-
presa i tanta hilaritat que li féu afluixar 
els cordons de la bossa, que tothom sa-
bia que mantenia ben lligada. Que cons-
ti que Jaume Picas mai no va practicar 
«el cop de sabre». Ho refereixo tan sola-
ment com una mostra del seu acreditat 
enginy. No vull, però, entrar en aquest 
terreny divertit, sinó parlar-ne seriosa-

ment i tractar de deduir —com diu l’en-
capçalament d’aquestes ratlles— l’alliço-
nament de la seva vida i la seva obra. 
Una producció polimòrfica i un xic dis-
persa que ja ha estat inventariada a bas-
tament a les necrològiques de diaris i 
revistes.
Jaume Picas, home d’una gran curiosi-
tat intel·lectual i d’extenses lectures, va 
proposar-se —i per sort de tots nosal-
tres ho assolí— de difondre la nostra 
cultura, de «salvar els mots» segons el 
primordial objectiu que va fixar-se Sal-
vador Espriu el 1939.
Aprofità les menors escletxes de la per- 
missivitat administrativa per adaptar la 
lletra anglesa de moltes músiques de 
moda, fer textos per a cançons en ca-
talà, escriure en la nostra parla el lli-
bret d’una òpera que va representar-se 
al Liceu, estrenar dues obres de teatre, 
publicar dues novel·les i redactar una 
«Història de Catalunya» per a un disc 
d’infants, complint, en definitiva, amb 
la comesa, importantíssima, d’acostu-
mar novament un públic a la utilització 
«normal» de la nostra llengua.

També muntà amb molta traça especta-
cles televisius amb obres de Narcís 
Oller, Joaquim Ruyra, Miquel Llor... 
sempre que li fou donada l’oportunitat 
de fer-ho (m’imagino que li calgué rega-
tejar incansablement per poder intro-
duir aquests espais).
Era conscient que, sovint, es veia obli-
gat a expressar-se d’una manera poc 
congruent amb la seva formació i les 
seves aspiracions. «Faig art comercial», 
em confessà un dia amb una engruna 
de recança; però afegí, tot seguit, amb 
una d’aquelles bou.tad.es que feren de 
Jaume Picas una persona adorable: 
«Ben mirat, tanmateix Shakespeare i 
Beethoven també feren art comercial».
Deliberadament s’acostà al poble. Com 
en un acte de servei. Mai, però, no es 
mostrà vulgar ni xaró. Precisament va 
rompre amb els de «La Trinca» perquè 
no tolerà incorreccions gramaticals ni 
caigudes en el mal gust. Al meu enten-
dre, aquesta fou la feina que per Cata-
lunya realitzà el nostre estimat amic. 
Que Déu li ho pagui.
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