
Un fet amb poquíssims precedents:
Olga Xirinachs, guanyadora de la Flor Natural, 
és també la Reina de la Festa.

A la taula presidencial de la Festa d'esquerra a dreta: 
Xavier Fàbregas, Ramon Sugranyes de Franch, Albert Manent, 

Joan Triadú, Alexandre Cirici, Pau Mas i Albert G. Tàpies.
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ELS JOCS FLORALS A LAUSANA
per J. Te pell

La comunitat dels catalans a Suïssa és viva 
i jove. Sota el nom de «Casa Nostra» s'a-
pleguen gent dispersa per una geografia 
tan variada i amb contrastos lingüístics 
semblants a la Península Ibèrica, però dins 
un marc de llibertat. Enguany es feren càr-
rec per tercera vegada d’organitzar una 
festa pelegrina entre Amèrica i Europa, 
nascuda el 1941, en plena opressió nacio-
nal de Catalunya, quan els exiliats eren els 
únics tornaveus del país.
El grup de Lausana és petit: no creiem 
que passi de la cinquantena. Però s'arriscà, 
amb l’ajut d’altres comunitats catalanes de 
l’exterior i d'entitats de l’interior, a dur 
endavant una tasca mal agraïda, ingrata i 
poc lluïda. Sempre es parla molt més dels 
guanyadors o del Consistori que no pas 
del comitè organitzador. Els catalans de 
Suïssa no són en llur majoria exiliats, sinó 
emigrats econòmics i pertanyen sobretot 
a la mesocràcia. No hi ha ni milionaris ni 
indianos. L'esmerç que aporten als Jocs 
Florals no és, doncs, només de temps, sinó 
de diners, atès que viuen a Suïssa per 
guanyar-s’hi la vida, no per imperatius d’un 
bandejament polític. Cal valorar deguda-
ment aquest aspecte d’una festa que arriba 
després d’un treball costós i unes despe-
ses no sempre fàcils de cobrir.
Com d’altres vegades, la celebració final 
anà precedida d’uns actes culturals, el pri-
mer dels quals —el 8 d'octubre—, una con-
ferència en francès d’Alexandre Cirici, fou 
substituït per una pel·lícula sobre Pau Ca-
sals, atès que el conferenciant tenia pana 
al cotxe a França. El mateix dia ens pas-
saren una altra pel·lícula sobre com neixen, 
de mans amoroses i expertes, els titelles 
a Catalunya.

El dissabte, Xavier Fàbregas; amb la senzi-
llesa del conferenciant que se les sap totes 
i que, en poca estona, dibuixa tota una 
època, parlà de Vida i obra d'Ignasi Igle-
sias. Al vespre, el Grup Artístic del Centre 
Català de Lausana, junt amb el Grup Tea-
tral de Casa Nostra de Ginebra, representà 
La Mare Eterna, d’Iglésias, una obra d'un 
gran sabor d’època, atrevida sens dubte 
quan l’escriví el dramaturg i que fou inter-
pretada d'acord amb els cànons del Moder-
nisme, literari i fins religiós, que traspua.
El dia 10, a les tres, al «Palais Rumi-ne» 
de la Universitat, ple de gom a gom, entre 
sis i set-centes persones —algunes vingu-
des de Mèxic i de Veneçuela, un bon estol 
de les terres catalanes— assistiren a la 
festa tradicional.
Sabem que el jurat tingué —i no és tò-
pic— una llarga deliberació per atorgar 
alguns premis. La Flor Natural, guanyada 
per Olga Xirinachs, de Tarragona, comportà 
com a escreix que hom la nomenés Reina 
de la Festa, esdeveniment que només s’ha-
via escaigut el 1859 i un cop durant la 
Generalitat. El dibuixant Joan Ferràndiz ob-
tingué, amb un poema una mica bartrià, 
l’Englantina, i Ramon Folch, la Viola, amb 
uns versos que semblaven escrits per un 
seminarista lúcid i crític. A remarcar la 
constància de Joan Pelegrí i Josep Maria 
Poblet, que, any rera any i durant més de 
deu, han estat els vencedors de premis 
en prosa, generalment de caire històric.
Una intel·ligent presentació de la festa, en 
un francès Impecable, a càrrec de Ramon 
Sugranyes de Franch i el discurs presiden-
cial de Joan Triadú —que també havia es-
tat president a Zuric (1968) i a Ginebra

(1972)—, a cavall de la cultura i de la po-
lítica, totes dues en funció d'un país que 
cal, en part, reconstruir, foren les peces 
més intencionades de la festa. A més a 
més, Sílvia Gasset, amb gràcia i traça, can-
tà un repèrtori, en general prou conegut, 
de cançons tradicionals catalanes, que en-
riquí la festa. Cal esperar que, si les finan-
ces o els mecenatges ho permeten, els 
catalans de Suïssa publicaran, com ha 
pensat un dels organitzadors, un volum 
amb una selecció dels treballs dels tres 
Jocs Florals de la Llengua Catalana.

E! dia abans de la Festa, al vespre, 
representació de La mare eterna, 
d'Ignasi Iglésias.

[731] 27



LA FUNDACIÓ 

BERNAT METGE
anuncia l’aparició dels seus volums

195 - Cèsar. ■ Guerra de les
Gàl·Iies, vol. III

(traductor Joaquim Icart)

196 - Hipócrates. ■ Tractats
mèdics, vol. II

(traductors Josep Alsina 
i Eulàlia Vintró)

i a la vegada dóna compte d’haver 
reeditat tota l’obra de SÈNECA.

EDITORIAL ALPHA 

Via Laietana, 30. Tel. 310 02 44

VEREDICTE
Reunits els mantenidors dels Jocs Florals de la Llengua Catalana en l’any CXVI1I de llur res-
tauració, Joan Triadú, president, Josep M. Castellet, Alexandre Cirici Pellicer, Fèlix Cucurull, 
Ramon Sugranyes de Franch, membres, i Xavier Fàbregas, secretari, i després d’examinar els 
treballs que hi concorren, en nombre que s’aproxima a cent cinquanta, acorden atorgar-los de 
la manera següent:

.Flor Natural, al recull de poemes Botons de tiges grises, d’OIga Xirinachs, de Tarragona.
Englantina d’Or, al poema EI cel vermell encès d’espigues rosses, de Joan Ferràndiz i Castells, 
de Barcelona.
Viola d’Or i Argent, a Confiteor, de Ramon Folch i Camarasa, resident a Meyrin (Suissa).
Premi Prat de la Riba, a Fracàs social de la Mancomunitat de Catalunya, de Joan Pelegrí i Par- 
tagàs, de Barcelona.
Premi Pompeu Fabra, a Una lectura de «Formes i paraules» de Salvador Espriu, de Josep Grau 
i Colell, de Zuric.
Premi President Companys, al treball La catalanitat de Marcel·lí Domingo, de Josep M. Poblet, 
de Barcelona.
Premi President Macià, al recull de poemes Homenatges, de Josep Pedreira i Ferràndiz, de 
Barcelona.
Premi Salvador Seguí, a l'estudi Anys decisius en la industrialització de Catalunya (1840-1848), 
de Josep Marimon i Cayrol, de París.
Premi Pau Casals, al treball Cantant a la vora del foc, d’Àngel Colomer, de Barcelona.
Premi Emili Vilanova, a l’obra Mans enlaire, de Ramon Folch i Camarasa, resident a Meyrin 
(Suïssa).
Premi Víctor Català, a Vuit narracions, de Maria Oleart de Bel, de Barcelona.
Premi Anglo-Catalan Society, a les traduccions dels poemes de W. H. Auden, de les quals és 
autor Eduard Feliu i Mabres, de Barcelona.
Premi l’AIguer, a Margarida Kirchner, de Barcelona, autora del treball EI carril de Mataró.
Premi August i Carles Pi i Sunyer, a La pesta de 1582-1583 a l’AIguer, de Pasqual Scanu, de 
Sàsser.
El Premi Catalònia és declarat desert.

Seran els darrers? La pregunta era formu-
lada per més d’un. Miquel Guinart, puntal 
del Patronat dels Jocs Florals a l’exili, di-
gué al sopar de germanor que encara no 
hi havia les circumstàncies avinents per-
què se celebressin a Catalunya. Però, ¿no 
caldrà desglossar eis Jocs Florals de Bar-
celona, celebrats ja amb més garanties, 
per bé que amb poca participació de joves, 
dels de l’exili? Aquests podrien reconver-
tir-se en una setmana de cultura catalana, 
sense premis, amb algun conferenciant de

l’interior i una projecció de cara al país 
on se celebrarien. Altrament, les fortes 
despeses els faran inviables.
D’altra banda, potser ni cai recordar que 
el jurat de Lausana (llevat d’un membre) 
era el mateix que ei 1972 fou multat, amb 
una penyora individual de dues-centes mil 
pessetes, pel govern Carrero Blanco.

J. TEGELL

Fotos: Roger Tarradas
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Manuel de Pedrolo
i, 3 Novel·les curtes
í I - I (1.1952-1955)

Manuel de Pèdrolo 
Novel·les curtes

1952/1055
Lee quatre obres que comprèn el present volum 

-*E. Km una «ang fàcil". "Mista- Chase, podeu sortir" 
*L'inspector fa tard* 1 ‘Nou pams de terra"-

foren la revelació d'un gran novel·lista, 
particularment dotat per a lea narraoions dlntriga.

EDICIONS 62

Col·lecció Clàssics Catalans del segle XX

Manuel de Pedrolo començà a escriure des de 
molt jove i ara ja té més de quaranta llibres publicats, 
entre novel·la,teatre i poesia. Ha guanyat els premis 
"Sant Jordi"i "Prudenci Bertrana" entre dàltres. Les 
quatre obres que comprèn el present volum-Es 
vessa una sang fàcil" "Mister Chase, podeu sortir," 
"[¿inspector fa tard"i "Nou pams de terra- foren la 
seva revelació com a gran novel·lista, particularment 
dotat pera les narracions d'intriga.
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