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VINT I CINQUENA NÏT DE PREMIS
per Francesc Castells

Un home influent dins l’àmbit dels actes 
de cultura del país m’havia dit: «L’ex-
pectació és considerable. Moltes perso-
nes m'han trucat a casa i, gairebé per 
favor, m’han demanat invitacions per a 
la nit dels premis de Santa Llúcia». Ell, 
que, si pot excusar-se’n, cada any esqui-
va el tràngol, no hi anirà. I concloïa: 
«Diu que dilluns passat ja s’havien ve-
nut tots els tiquets per al sopar».
Devia ser veritat. L’endemà de la Festa, 
un periodista explicava, al diari: «Se 
n’haurien omplert un tou, de Palaus, 
com el Nacional de Montjuïc».

A dalt, l’acte final de la Nit: l’audició oferta 
per una gran massa coral aplegada 
pel Secretariat dels Orfeons.

12 DE DESEMBRE DE 1975, 
PUNTUALMENT
Em van esquinçar la invitació i em van 
donar una targeta; hi llegeixo: «Sigueu 
benvingut. Estimat amic, us correspon 
la taula número... cadira número...» 
M’hi assec.
Havia arribat tard. La majoria ja s'ha-
vien entaulat. Nombroses estufes de 
propà cremaven contra el fred, i una 
senyora es va queixar al seu marit per-
què un corrent d’aire l’envestia.
—Noia —li replicà, impotent, el con-
sort—, què vols que hi fem?, aquest 
Palau és molt gran.
Al meu costat va instal·lar-se una noia 
de Bell-lloc d’Urgell, i en tenia una altra 
al davant que havia baixat d’Arbeca;

trobaves gent de Tarragona, de Vic, de 
Lleida; hi havia valencians, mallorquins 
i rossellonesos.
Vaig malendrapar (per allò de la feina) 
les mongetes amb suc, ceba i vinagre: 
el tallet de tomàtiga; l’ou dur; les ro- 
danxetes d’embotit; vaig tastar el po-
llastre, les patates i les carxofes; em 
vaig beure un got de vi —tot plegat pro-
veït, endegat i diligentment amanit pel 
personal del Casal de TEspluga de Fran-
colí—, i som-hi.
Maria-Antònia Oliver i Jordi Mir, tal-
ment dos locutors (en llengua catalana, 
això sí) de qualsevol emissora del país, 
eren els encarregats de dir pels altaveus 
les notícies i incidències:
—Bona nit.
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XVI Premi «Sant Jordi»

Lluís BIGAS i MARSELLÈS, Benvolgut riu 
de mar.

Francesc CARAFl, El Sr. Bimbell i els altres.

Marta CARDONA i VALLS. Deu anys de la 
vida d'una dona.

Joan CARRERAS i SALA. La consigna.
^mTf ANER. Un regñe per a ml.~^^

Núria MÍNGUEZ. S. A. Pin o un botiguer de 
Barcelona.

Ramon SEGURA i LAMICH, El meu univers.

Joaquim SOLER. Violada violència.

Lluís UTRILLA i ROBERT. L'estiu acaba per 
a tothom.
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C^Xayler ROMEU. LsTmort en puntT  ̂

Francesc ROSSETTI, Relats imaginaris. 

Francesc ROSSETTI, Cròniques del temps.

5- 5 4 4 3
í

XVII Premi «Carles Riba»

¿'Joan ARGENTE. Semlnocturn, semidiürn^

Rosa ARTIGAS. Deu anys de poesia.

Antoni CABALLÉ. L'absència I els camins

Jem CABANES. Mes de Maria.

David CIRICI i ALOMAR. Mosaic.

Ricard CREUS. De fac trempat al foc.

Anton CARRERA. Pertret per sojornar a la 
vida.

Tomàs DECLOS i JUANOLA, Fa temps a pro- 
satallada.

J. ESRUNYES I ESTEVE, Viatge al record.

Josep-Enric DALLERES. Despertar variacions 
sobre un tema.

Ramon FERRERONS. Bufar i fúmer versots.

Joan FEU. D'arrels i cards I pedruscall.

Ramon GARCIA i GALVANY. Ressentiment.

Jordi GIL i ALAVA, Poema excessiu.

Francesc GORDO-GUARINOS. A l'horitzó 
blaves paraules.

Rosalia JANE i RIUS, Resum d'una adoles-
cència.

Conrad MARESCH i FERRAN. Esplais.

Maria MOIX i FARIGOLA. Vent de llevant.

Gabriel MORA i ARANA, A redós de l'oblit.

Màxim MUÑOZ-DURAN, Paraula en solitud.

Jordi °ÀMIES, Cançons de la nit benigna.

Cecilia PAOUIN i GARRIGA. Poemes del 
record i del res.

Lluís PAU I VILA, Com un estúpid vel.

Josep PIERA, Presoners d'un parèntesi.

Agustí PONS. Cossos i fets.

Albert RÀFOLS i CASAMADA. Els límits del 
dia.

Francesc PRAT i FIGUERES. De la pluja a 
la cendra.

Miquel DE RENZI i DE LA FUENTE. Ocell 
de cercles.

Antoni ROCA i PINEDA. Bon vespre. Glòria 
Jackson.

Emili RODRIGUEZ i BERNABEU. El setge.

Joan DE LA RÚBIA. Jardí subterrani. 

Francesc d'A. SALES i CODERC. L’embat de 
l'esperança.

Joaquim SEGURA i LAMIEL. Bestiari.

Alex SUSANNA. Pas en falç.

O. XIRINACHS. Esquema per una poesia pro-
longada.
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XIII Premi «Josep M. Folch i

Esteve ALBERT i COFP, Aigua per Barce-
lona.

Vicenç CAMBRA i BERNAUS. Sercus el 
bargusl.

Vicenç CAMBRA i BERNAUS. Viatge al cla-
tell de la lluna.

Mercè CANELA i GARAYOA, La colla del 
Pep i el Pla dels roures.

Joan B. CASANOVAS, El meravellós rescat 
del rel minyó.

Joan B. CASANOVAS. EJ cavaller de la bar-
ba negra.

Jordi CETRA i PRUNERA. Històries de l'àn-
gel Piruli.

M. Dolors CORTEY, Memòries d'en Nitus 
Resmés, gat de teulada.

Pere D'ESPATOTXl. D'Aquí al Més Enllà.

Núria ‘ESPINELVES, L'aprenent de caçador. 

Sebastià ESTRADÉ i RODOREDA. Aplec a 
Tot.

Josep GIFREU, La ruta del Gran Sant Bernat.

(Gabriel JANER I MANILA. El Rel Gaspar.
MIsericòrdia MARIMON i COCA. Interes• 

sants aventures d'en Jordi i els seus 
amics al Canadà.

Renata MATHIEU i VALETTE. El fugitiu de 
Queragut.

Neus OLIVERAS I SAMITIER. Caputxetes. 

Montserrat OLLER i TORRES. El capità Toni. 

Albert PALACÍN i ARTIGA, Eudald.

RIKKI-TIKKI-TAVI, Aventures... i encara més) 

Joaquim SEGURA i LAMICH. ¿Contem una 
rondalla?

Joaquim SEGURA i LAMICH. Gamberrismo 
aventurer.

Joles SENNELL, Els tres cavallers del 
Segre.

Francesc SERRA i Jacint TORRENTS. La 
cuca Japonesa.

M. Lluïsa SOLA i LLOPIS. Aventures d'en 
Jordi Pigat o el misteri de la casa deserta.

Manuel TORT 1 MARTI. La colla del carrer 
Verdi (L'Oriol fa el que vol).

Francesc UBACH DE SANTA EUGÈNIA, La 
colla dels endarrerits

Maria S. VENTURA, Jo i dues... igual a cinc. 

Jaume VUITE, Naufragi al Pacific.

Torres»
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XVII Premi «Aedos»

Glòria BULBENA. Vivint i recordant.

Jordi GALOFRÉ. Rossend Arús i Arderiu. 

Josep M. LLADÓ. Amadeu Vives, músic, es-
criptor i politic.

^Jgnasi PUJADES, -loan Alsina: Xile al ~cor)

Santiago i Jaume SOBREOUES, Joan Marga- 
rit I la guerra civil catalana del segle XV.

Rafael TORRENT, Abdó Terrades i Narcis 
Monturiol.

X
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Premi d'Estudis Verdaguerians

XXIII Premi «Víctor Català»

Miquel ARIMANY. Tendència teatralitzant en 
l'obra poètica de Verdaguer.

Ricard TORRENTS. Verdaguer davant del mi-
rall (Aproximacions als escrits autobio-
gràfics).

Guillem D'AULIVA. El més dur sempre 
guanya.

Josep ELIAS. La dona del capità.

J. ESPUNYES i ESTEVE. De mel i mató i un 
pols de pebre.

Pau FANER, El camp de les tulipes.

Joan Ramon FONT. La història d'una història.

Núria MÍNGUEZ, Assaig de crim.

Maria MOIX, Relats.

Ouim MONZÓ. Manta necrología i alguns 
núvols.

Antoni MUS. Les denúncies.

Pere PUIGDOMENEC. Recerques no acadè-
miques.

4 4 z z
Z 4
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Premi «Avui»

Josep M. FIGUERES, La premsa catalana a 
l'Europa regional actual.

Xavier GARCIA i SOLER. El diari català, 
una escola adulta per a la comprensió de

Ja llengua.----------- __
xJbume GUILLAMET. Premsa catalana i prenv'S 

sa regional: premsa per a la democràcia, z 
~ÀTvar MADUELL. S'ha de servir cuinada » 

casa.
Ramon PLANAS. Els arbres i dl bosc.

/ Josep M. PUIGJANtH, La premsa catalana 
. pel camí del futur. ... ._____

Jaume SINDREU i ERBÓS. Grillats com una 
ceba.

—Que si això, que si allò. Que si naps, 
que si cols.
—Res no és mesquí, ni cap hora és 
isarda.
—Si us plau, el senyor del plat pla que 
tingui la bondat d’enretirar el cotxe, 
matrícula M o B... (si fa o no fa).
I llegiren les votacions que havien de 
donar color i emoció a l’àpat i a la so-
bretaula.
La primera informació al respecte 
deia més o menys així: «El jurat del 
XVII Premi “Aedos” de biografia cata-
lana, tot i reconeixent la seva gran qua-
litat científica, no ha pogut admetre 
l’obra Joan Margarit i la guerra civil 
catalana del segle XV de Santiago i Jau-
me Sobrequés, perquè no respecta ínte-
grament les bases del concurs».
Poc després, en nom del jurat del premi 
«Josep M. Folch i Torres», hom agraïa 
públicament als autors l’extraordinària 
concurrència d’obres per a nois i noies, 
altres anys tan migrada.
El programa de la festa i l’ambient en-
tre bastidors permetien d’endevinar que 
la nit seria enfarfegada.
Tres locutors de «Radio Nacional y Te-
levisión Española» procuraven caçar per-
sonatges. Vaig sentir com Francesc de 
B. Moll els deia:
—És una de les festes més esplèndides 
a què he pogut assistir en la meva llarga 
vida, per la quantitat de gent que hi ha 
vingut i per la que no hi ha pogut assis-
tir per manca de lloc. És una gran festa 
literària, també, per l'interès del pro-
grama.
Vicent Andrés Estellés —un altre inter-
viuat—■ els recordava:
—Jo vaig participar a la nit de Santa 
Llúcia, fa vint anys, me’n recordo, amb 
un llibre que va quedar finalista —del 
premi «Ossa menor». I, com aquell qui 
res, él poeta els etziba: —Sóc molt vell, 
tinc 205 anys—. En comprovar que no 
l’havien entès, que en feien bromes mal-
grat que es queixava d’uns anys de si-
lenci, d’injust silenci, afegia: —Em trobo 
vell, molt cansat, molt fotut—. Sabem 
que, fa pocs dies, al poeta l’han ame-
naçat greument. I ell continuava dient: 
—A València, però, aquests darrers anys, 
sense triomfalismes, es viu un moment 
molt bo, molt sa.
Les votacions continuaven. El jurat del 
premi extraordinari d’« Estudis Verda-

Les votacions reflectides a l’imprès distribuït 
als assistents a la festa.
Els jurats estaven constituïts de la manera se-
güent:
«Sant Jordi»: J. M. Castellet, J. Faulí, D. Guansé, 
J. M. Llompart i J. Oliver.
«Carles Riba», sota la presidència d’honor de 
Clementina Arderiu: A. Manent, J. M. Llompart, 
F. Vallverdú, J. Sarsanedas i J. Pedreira.
«Víctor Català»: M. A. Capmany, L. Amigó,
F. Cucurull, V. Mora i V. Riera Llorca.
«Josep M. Folch i Torres»: T. Rovira, M. E. Va-
leri, J. Vallverdú, F. Garriga i Martí Olaya. 
«Aedos»: M. Coll i Alentorn, M. Dolç, Josep M. 
Ainaud i de Lasarte, J. Ventura i M. Borràs. 
Premi d'Estudis Verdaguerians: J. M. Casacu- 
berta, E. Junyent, J. Molas, S. Serrallonga i 
J. TriadÚ.
«Avui»: M. Ibànez Escofet, J. Ventalló, L. Gomis,
G. Espina, E. Vallès, J. M. Cadena i J. Maluquer. 
El premi «Avui» fou atorgat sense fer votacions.
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guerians» es va pronunciar: acordava, 
per majoria, ide no atribuir el premi, 
i, per unanimitat, de proposar a la de-
legació d’Òmnium Cultural de Vic que 
doti, amb un ajut de treball de la ma-
teixa quantitat —100.000 pessetes—, l’au-
tor de Verdaguer davant del mirall, Ri-
card Torrents, perquè, en el termini 
d'un any, prepari l’estudi i una visió 
crítica, com a ampliació de la segona 
part de l'obra presentada. En el cas que 
la delegació d’Òmnium Cultural de Vic 
accepti la proposta, el jurat designarà 
un ponent per tall d’assessorar l’autor 
del treball.

MÉS MATÈRIA PER A UNA FESTA 
«EXCEPCIONAL»
Jaume Planas puja a l'escenari i pro-
clama el veredicte del concurs d’apara-

L’acte és emotiu. El senyor Carulla ex-
plica, amb profusió de detalls, les peri-
pècies sofertes pel bust del músic que 
ben aviat serà destapat. Presideix Tacte 
el germà de Thomenatjat, Enric Casals; 
l’agraeix amb paraules sentides i dient 
que el gran violoncel·lista, «que va obte-
nir la Creu d'Isabel la Catòlica a l’edat 
de dinou anys», portava Catalunya al 
cor.

El cap de cerimònies indica al públic: 
Poseu-vos tots dempeus per escoltar «El 
cant dels ocells».

La Nena Immaculada (de Meridians i 
paral·lels) aparegué de sobte al Palau 
Nacional. Vaig notar-la, també, tot se-
guit, en sentir Joan Capri comentar als 
locutors d’ofici, a la seva manera, la 
problemàtica que pateix el teatre d’aquí.

festa de la definitiva consolidació de 
la nostra entitat, en virtut de l'exercici 
dels seus drets, és a dir, hauria de ser 
la festa que, per aconseguir tot el que 
volia, permetés d'enterrar la festa ma-
teixa (Josep Faulí).
—Sobretot crec que ha de ser un recor-
datori. La festa de Santa Llúcia ha anat 
perdent «sistemàticament» el sentit ini-
cial. S’ha anat quedant una mica folk- 
loritzada, ha passat, ja, a un nivell de 
cosa massa sabuda, diguem-ne de cosa 
poc considerada, no sé com dir-ho... És 
el matís. I penso que, antigament, no 
estava pas en la línia més progressista 
de la cultura catalana, sinó que tenia 
un sentit més bé tradicional. Penso què 
l’ha feta i què la fa tributària de tenir 
un sentit recordatori: des de fa vint-i- 
cinc anys hem hagut de ser testimonis

Els membres de jurats assistents a l’acte. D’esquerra a dreta. Drets: Francesc Garriga, Leandre Amigó, Albert Manent, Josep Vallverdú, 
Francesc Vallverdú, Josep Pedreira, Joan Oliver, Jordi Ventura, Martí Olaya, Josep Faulí, Jordi Sarsanedas, Fèlix Cucurull, Segimon Serrallonga 
i Joaquim Molas. Asseguts: Vicenç Riera Llorca, Miquel Dolç, Maria Borràs vídua Cruzet, Maria-Aurèlía Capmany, María-Eulàlia Valeri,
Teresa Rovira i Domènec Guansé.

dors dedicats al llibre català, convocat 
per L'Arc de Berà d’acord amb òmnium 
Cultural i amb les editorials que ator-
guen els premis literaris. Sonen els 
noms de les llibreries Signe, Ona, Do-
cumenta i Herder, de Barcelona; Drac, 
d’Olot; Les Voltes, de Girona; L'Àmfora, 
de Terrassa, i Burriac, de Mataró.
A la presidència, amb la immensa ban-
dera catalana, una llegenda evoca Pau 
Casals. No pas gratuïtament. Lluís Ca-
rulla, per «alertar a les joventuts que 
cal homenatjar aquest gran patriota i 
gran artista», ha pres la iniciativa d’in-
cloure a la festa literària la celebració 
del centenari del Mestre, amb divuit dies 
d’anticipació.

Emmudiren els cants, i els aplaudiments 
van cloure aquest apart.

QUATRE OPINIONS SOBRE 
LA SIGNIFICACIÓ DEL 
XXV ANIVERSARI
Abans de seguir el curs del sopar, desit-
jant obtenir els efectes d’un bon got de 
sal de fruita, publiquem alguna de les 
opinions recollides entre els partici-
pants :
—En aquest moment, la Festa de Santa 
Llúcia hauria de ser la festa del canvi. 
Encara que hi ha indicis que pugui ser- 
ho, sabem que no ho ha estat, i per tant, 
continuem esperant. Hauria de ser la

d'una anormalitat i d'una manca de lli-
bertat. Però fa molt més de vint-i-cinc 
anys que esperem. Desitjo que no pas-
sin vint-i-cinc mesos, que no passin vint- 
i-cinc setmanes, i ja tinguem allò que 
no tenim. M’agradaria que d’aquí a un 
any haguessin passat tantes coses, que 
aquesta excepció fos com un acte qual-
sevol de cada dia; que no fos una cosa, 
aparentment, tan transcendental (Jaume 
Guillamet).
—Hi ha un aspecte que cal tenir present 
aquest any. És l’aspecte cívic, l’aspecte 
d’afirmació cívica, per dir-ho així. Jo 
crec que, a partir d’ara, aquest aspecte 
no tindrà tant de pes com tenia. Es de-
cantarà més sobre l'aspecte literari. Si
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A dalt, l’escriptor Joan Oliver dirigeix als 
assistents unes paraules d'homenatge 
als peoners dels nostres premis literaris.
Diu, amb senzillesa i amb exactitud, «una petita 
I exemplar història», ben significativa.

A sota, els presentadors de la Festa, 
Maria-Antònia Oliver i Jordi Mir, 
i dos membres del jurat, Riera Llorca i 
Josep Pedreira, esperen el moment, 
culminant, de dir els veredictes.

A la dreta, els nombrosos fotògrafs assistents 
al sopar literari capten el moment 

que Enric Casals, acompanyat pel senyor
Lluís Carulla, destapa la imatge del seu germà.

realment arribés a succeir, hauríem en-
trat en la via de la normalització. Si es 
produeix aquesta situació més normalit-
zada, això d'ara ja no tindrà sentit. La 
«festa» haurà passat a ser un concurs 
literari normal, i fins i tot jo agrairia 
que no tingués un aire típic de festa de 
societat. Aquest any, per exemple, hi ha 
hagut coses que no m'han acabat de 
convèncer. Potser hi ha hagut ganes 
de ficar-hi massa coses. Concretament, 
no calia tanta diversitat. La figura d’en 
Pau Casals és molt respectable, però 
potser no hi calia. Fa la impressió que 
la hi han ficada amb calçador (Francesc 
Vallverdú).
—Preferiria que fos una festa estricta-
ment dedicada a la literatura, a la pro-
moció dels autors, amb explicació de 
qui són. Una mica més preparada, pot-
ser (Josep Vallverdú).

L’HOMENATGE
Els organitzadors havien programat un 
acte de justícia, en demanar que la se-
nyora Maria Borràs, vídua de Cruzet, 
i l’escriptor Joan Oliver rememoressin 
els peoners dels nostres premis literaris. 
Josep M. Cruzet fou qui en va fer pos-
sible la represa. La seva companya ho 
recorda públicament, i acaba la seva in-
tervenció llegint aquests mots que Josep 
Ferrater i Mora dedicà al seu marit, fa 
uns quants anys: «La futura història de 
la literatura catalana, caldrà que parli, 
a més d’autors, d’editors. De fet, d’ún 
editor: Josep M. Cruzet, que ha contri-
buït, més que molts dels quals es parla, 
a salvar allò que ha estat, és i serà es-
sencial per a la cultura i la vida cata-
lana : la seva continuïtat».
Joan Oliver llegeix amb propietat unes 
quartilles que hauríem volgut reproduir 
fil per randa. Reflecteixen exactament 
«una petita i exemplar història». Cada 
mot al seu lloc. Resumint, diu això:
La celebració d'avui és un fet ben plau-
sible. Tots ho sabeu. Molts de vosaltres 
heu estat testimonis d’aquesta singlada 
d’un quart de segle, de premis literaris

regularitzats. Però jo, per privilegi de 
l'edat, també puc donar fe dels orígens 
i dels antecedents que fonamenten i ex-
pliquen el magne aplec on ara ens tro-
bem... Em plau de considerar-lo com 
un homenatge a tots els qui, d'una ma-
nera o altra, han participat en aquesta 
empresa al llarg del temps... El 1926 
moria, a Barcelona, Joan Crexells... En 
memòria seva, una penya que es reunia 
a l’Ateneu Barcelonès instituí, el 1927, 
un premi de novel·la que portava el nom 
del desaparegut. El primer guanyador 
fou Puig i Ferreter, amb El cercle mà-
gic. Advinguda la República i restaurada 
la Generalitat, el «Crexells» seria premi 
oficial, i, a partir del 1932, va ser patro-
cinat i convocat per la Conselleria de 
Cultura del nostre govern autònom. I ho 
fou juntament amb el premi «Ignasi 
Iglésias» de teatre i amb el «Joaquim 
Folguera» de poesia, als quals, posterior-
ment, foren afegits el «Maragall» d’as-
saig, el «Narcís Oller» de contes, i el 
de periodisme «Valentí Almirall». L’any 
1939, el vent se’ls emportà. Joan Oliver 
fa notar la gosadia que tingué l’editorial 
Aymà quan va provar de refer l’estron-
cada continuïtat amb la institució del 
«Joanot Martorell», parla de Josep Pe-
dreira i l’«Óssa menor», i, en fi, fa la 
crònica concisa dels nostres premis lite-
raris de la postguerra, que, d’altra ban-
da, Josep Faulí va tractar, a «Serra 
d’Or» mateix, al número de desembre 
proppassat.
Val la pena destacar un fet —diu l’Oli-
ver—: el 1927, fa gairebé mig segle, fou 
instituit a Catalunya un certamen d'es-
til europeu per a obres literàries. Tam-
bé confirma que la raó i el dret són la 
nostra única força, les nostres úniques 
armes, i que aquesta raó i aquest dret 
intentem d’imposar-los amb la nostra 
llengua i amb la nostra cultura. Diu, 
i els ulls li brillen, que els béns espiri-
tuals, com també tots els altres, un dia 
hauran de ser compartits per tot el po-
ble. Tinc fe que la llengua i la cultura 
faran al capdavall l’alçaprem de les lli-
bertats catalanes. I crec que són l’únic 
present amb caràcter propi, original i
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creador que podem oferir a les nacions 
germanes de la península, i a l’Europa 
i al món d’avui i de demà; un món d’ho-
mes que volen viure justos i en pau.

COMPETIDORS: VENCEDORS 
I VENÇUTS PRESENTS A L’ACTE
Bis veredictes i les votacions són cruels, 
però és el joc. Heus ací una lletra que 
ho confirma:
«Estimat amic:
»Avui sóc un home trist. Aquesta nit 
passada ha estat potser la nit de con- 
cursades que he estat més a prop d'a-
quell conglomerat tan llefiscós que po-
dríem definir com fama-foto-festa-felici- 
tats-firma-i-lectors. Supòs que ja saps 
que les votacions d’enguany m’han do-
nat cinc vots per tres vegades consecu-
tives i que a la cinquena em van donar 
per (ja ni la màquina
em rutlla). He anat al llit a les sis de 
la matinada, amb una bufa impressio-
nant. Necessito, m’urgeix inquirir: Oi 
que no sóc pas tan dolent? Ho dic pel 
text que ha entrat en qüestió, i que, 
abans de concursar, el titulava Laberint 
de Canvis, i, després, Laberint Sense, 
i, encara...
»Ni bous ni esquelles. Voldria ser capaç 
d’abandonar i dedicar-me a col·leccionar 
segells.
»Ara em consolo pensant que ja tinc 
molt avançada una macronovel·la, dita 
París-Bis, i que espero acabar el mes de 
gener. La meva idea, ara, avui, aquest 
migdia de crisi, la meva idea és pre-
sentar-la al "Prudenci Bertrana” (ter-
mini: darrer dia de març), però si no 
pot ser, un cop passada aquesta mala 
llet d’avui, crec que ja no em costarà 
gaire esperar fins a les darreries de l’any 
proper. Rep una forta encaixada del teu 
amic.»
Sí, és un vici.
Una sort ben diferent va córrer Xavier 
Romeu, el guanyador del «Víctor Cata-
là», el qual presentava una col·lecció de 
narracions que tenen com a tema prin-
cipal el de la mort, en els diversos as-
pectes en què pot ésser considerada, ja 
sigui la mort materialment concebuda, 
com és normal, ja siguin les diverses 
formes de mort que l’home pot aplicar 
contra l’home mateix, especialment els 
homes pertanyents a determinades clas-
ses, contra els homes pertanyents a uns 
altres sectors, segurament no tan privi-
legiats.
Xavier Romeu, parlant per als informa-
dors, recorda que ell va passar per una 
ratxa de finalismes, que «avui —diu— 
ha quedat trencada».
Jaume Guillamet amb Premsa catalana 
i premsa regional: premsa per a la de-
mocràcia, i Josep M. Puigjaner amb La 
premsa catalana pel camí del futur, tots 
dos treballs .publicats a la revista «Pre-
sència», comparteixen la dotació del 
premi «Avui», d’artioles periodístics so-
bre el futur de la premsa diària regio-
nal a Europa.
Vam preguntar a Josep M. Cadena quin 
havia estat el nivell general dels textos 
presentats, i ell va respondre:
—Jo crec que la qualitat ha estat accep-
table, i els articles guanyadors han des-
tacat principalment perquè són els que 
s’adaptaven més a les bases.

Xavier Romeu, guanyador del «Víctor Català», 
fou el primer guardonat de la Nit.
És l’hora de recollir els aplaudiments 
del públic, després d’uns moments 
de tensió.

Ignasi Pujades va obtenir el premi «Aedos» 
amb Joan Alsina: Xile al cor. En adreçar-se 
als assistents va expressar el seu agraïment 
i uns desigs de convivència, amb els quals 
van coincidir els altres guardonats.

Pau Faner i Gabriel Janer Manila feren arribar a les Illes l’abast del 25? aniversari 
de la represa, per Josep M. Cruzet, dels concursos literaris a Catalunya, 
en guanyar respectivament el «Sant Jordi» i el «Folch i Torres».
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El premi «Avui» fa que es parli del diari 
tan esperat. Guillamet ens diu qué en 
pensa:
—Em sembla molt important que surti 
l’«Avui», però, com insinuava algú, una 
vegada, en un col·lectiu de l’Associació 
de la Premsa, repeteixo: Avui n’hi ha 
prou amb l'«Avui», però demà no. És a 
dir, que l'important no és tenir-ne un, 
d'«Avui»; l'important és que vagi tot 
normalment, i que hi hagi diaris i revis-
tes com n’hi havia a l'època de la Repú-
blica.
Diu, també, que si arribava a ésser rea-
litat el procés democràtic, tot això de 
la normalitat en aquest sentit periodís-
tic es produiria després de molts anys 
d'haver-hi català a l'escola i després 
d'haver viscut una situació normalit-
zada.
Un altre dels guardonats enguany és 
Ignasi Pujades. Ha obtingut el premi 
«Aedos» de biografia catalana, amb Joan 
Alsina: Xile al cor. Aquella nit pujà a 
l’escenari i proclamà:
—Aquest premi que em concediu és un 
triple homenatge: a Joan Alsina, al po-
ble de Xile, i a l’«Agermanament». En 
solidaritat amb el poble de Xile que ha 
estat vilment, injustament, repugnant- 
ment «massacrat», i solidaritzat amb les 
aspiracions més profundes del nostre 
poble català, exigeixo, en nom de tot 
el poble, per a la nostra pàtria: l'abo-
lició de la pena de mort, l’amnistia i el 
retorn de tots els exiliats, el reconeixe-
ment ple i absolut de totes les llibertats 
civils, polítiques i ciutadanes, i, de ma-
nera molt especial, el dret inalienable 
que té el poble català a la seva pròpia 
autodeterminació.
El micròfon de tots els guanyadors va 
tenir una tònica semblant. Els aplaudi-
ments es confonien amb les paraules. 
—Ignasi Pujades, de què coneixes el per-
sonatge que has biografiat?
—Amb Alsina ens havíem trobat en al-
gunes reunions a Xile, on vaig viure nou 
anys. Amb l’obra que he escrit intento 
explicar el procés total de la seva vida; 
des dels inicis de la seva formació al 
seminari de Girona, fins al final, que es 
va comprometre amb tot el programa 
i amb tot el moviment d’Allende. En 
acabar el llibre, explico les impressions 
que s’han pogut recollir a Xile mateix, 
sobre el que va significar la vida d’Al-
sina per a la gent que el van conèixer 
i que van compartir la seva lluita, la 
seva tasca i la seva alegria.
El premi «Carles Riba», se l’ha endut el 
poeta Joan Argenté amb Seminocturn, 
semidiürn. Francesc Vallverdú i Josep 
Pedreira coincideixen a afirmar que, 
des del primer moment, aquesta obra 
es va destacar, i la lluita s’establí entre 
els llibres classificats, finalment, als 
llocs segon, tercer i quart.

EL PREMI «FOLCH I TORRES»
I EL PREMI «SANT JORDI»
VAN CAURE A LES ILLES 
Gabriel Janer i Manila, de Mallorca, 
amb El rei Gaspar, i Pau Faner, de Ciu-
tadella, amb Un regne per a mi, van ob-
tenir respectivament el premi de novella 
per a nois i noies i el premi gros de 
novel·la, el «Sant Jordi». Cap dels dos 
autors no era a la festa, però hi hem

Gabriel Janer Manila. Joan Argenté, premi «Caries Riba».

El premi «Avui» fou compartit per Jaume Guillamet i Josep M. Puigjaner. 
(Foto: J. Domínguez.)

parlat telefònicament. Lamentem de no 
poder transcriure la totalitat de les con-
verses; l'espai ens condiciona.
—-El rei Gaspar —diu Janer Manila— 
és la història d’un home il·lusionat. Tam-
bé és la història d’una estafada, d'una 
lluita diària amb els sotracs de la vida. 
És l’aventura d'un immigrat que es 
lloga a una botiga per anar disfressat de 
rei, la tarda del cinc de gener. Explicat 
amb un llenguatge poètic, amb claredat, 
car no es pot mentir mai i cal fugir de 
les mitges paraules i dels silencis. He in-
tentat de sincronitzar amb el pensa-
ment del nin, amb la seva vida, amb la 
seva realitat, sense falsos judicis, perquè 
no es tracta de distreure’ls, sinó de cer-
car la seva participació i, per què no?, 
el seu compromís. Per això no crec que 
existeixi una literatura infantil ni que hi 
hagi uns límits que l'apartin de la lite-
ratura general.
I Pau Faner:
—A Un regne per a mi he reflectit tota 
l’experiència de la meva vida i del que 
he sabut de la vida que s'ha desenvolu-
pat al meu davant, adaptant-me en el 
temps a una situació que va des del 
començament de segle fins avui, tot in-
tentant d’esbrinar la veritat i l’autenti-
citat i fent-ne el nord del meu relat. 
Tot és imaginari i tot té un fons de 
realitat, hi ha força situacions fantàsti-
ques barrejades amb allò que és ben

lògic i possible, i és ben cert que no 
he escatimat res a l’hora d’ésser sincer 
amb mi mateix a través de les pàgines 
escrites.
Abans de tancar l’article cal fer menció 
de la projecció del film en color sobre 
l'aventura editorial a Catalunya, 1474- 
1974: Cinc-cents anys del llibre català, 
realitzat per Joan Capdevila i Nogués, 
i també del repertori de cançons popu-
lars catalanes, interpretades per cantai-
res de les entitats corals de la comarca 
del Barcelonès, del Secretariat dels Or-
feons de Catalunya, sota la direcció dels 
mestres Josep Llobet, Josep M. Castelló, 
Joan Úbeda, Oriol Ponsa, Antoni Santan- 
dreu i Manuel Cabero, amb la coordina-
ció d'Oriol Martorell.
Ens queden al tinter les opinions dels 
editors. En deixem escapar alguna, per 
a consol dels jugadors menys afortu-
nats : sembla que alguns autors no pre-
miats, pròximament, tindran el goig de 
veure’s l’obra publicada. Al senyor An-
dreu Dòria, per exemple, li faria il·lusió 
de dur a bon terme La colla del Pep i el 
Pla dels roures, El meravellós rescat 
del rei minyó, El fugitiu de Queragut, 
La cuca japonesa i, naturalment, El rei 
Gaspar.
Si no diem prou, el punt final correrà 
quatre fulls holandesos.

FRANCESC CASTELLS 
Fotos: Barceló.
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