
A la taula presidencial de la festa 
de la Penya Santamaría, 
de dreta a esquerra, Maurici Serrahima, 
que en pronuncia el discurs de clausura, 
Carles Sala, Maria Macià, que presidí 
el certamen, el doctor Josep Trueta 
i Adela Hurtado.

JOAN JOSEP ABEUAN 
PREMI SAN1AMARIA

Joan-Josep Abellan, vint-i-nou anys, profes-
sor de l’Institut del Teatre, traductor de 
Brecht, autor fins ara de quatre obres dra-
màtiques, ha estat el guanyador del ptremi

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:

La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin èl més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d’aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l’ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d'ara el que espera continuar rebent.

Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.‘
Barcelona-9.

1. Quin any i a quin lloc nasqué el 
conseller de la Generalitat Antoni 
Sesé i Artaso?
2. Quin any i a quin lloc nasqué Tac-
tor Lluís Orduna i Echevarría?
3. Quin any i a quin lloc morí l'es-
criptor i metge Víctor Rahola i Trè-
mols? Nasqué a Cadaqués el 1866. 
Era germà de Frederic Rahola.
4. Quin any i a quin lloc nasqué l’a-
narquista Josep Prat? Quin és el seu 
segon cognom?

5. Dades biogràfiques del pintor ar-
gentí, actiu a Mallorca, Roberto Rau- 
magé.

6. Quin és el segon cognom del mu-
sicòleg valencià Samuel Prats? Dades 
biogràfiques.

Joan Santamaría d’enguany amb l'obra titu-
lada El bon samarità, càntir amunt, càntir 
avall, pensava que el cel guanyava i Déu se 
n'aprofitava o El Jardí de les Delícies. El 
títol ha circulat profusament pels periòdics, 
ja que ha estat inclòs a la programació del 
Teatre Grec per a aquest estiu, una opera-
ció que, com els lectors saben, ha posat a 
prova la capacitat de gestió de l’Assemblea 
d’Actors i Directors constituïda a la darre-
ria del 1975 i que ha esdevingut una expe-
riència democràtica sectorial senzillament 
insòlita.

Precisament, quan el jurat del «Santama-
ría» (Maria-Aurèlia Capmany, Ventura Pons, 
Josep M. Benet, Guillem-Jordi Graells i Jau-
me Planas) feia públic el seu veredicte, 
Abellan era a Sindicats discutint amb els 
companys de T«assemblea» diverses qües-
tions relacionades amb la campanya del 
Grec. El fet mateix que El bon samarità... 
fos una de les peces d’aquesta campanya, 
introduïa una novetat remarcable en els 
plantejaments del nou moviment de la gent 
de teatre: la de fer que una obra premiada 
pogués ser coneguda ben aviat pel públic. 
Mai com en el cas del «Santamaría» d’en-
guany no hi havia hagut un lapse tan curt 
entre la proclamació d’un premi i l’estrena 
de l’obra guanyadora.
A la XXI convocatòria del «Joan Santama-
ría» hi van concórrer vint-i-dos originals: 
sis de Barcelona, i la resta de Novelda, Vic, 
Castellar del Vallès, Leeds (Anglaterra), la 
Granadella, Manresa, Arenys de Mar, Bada-
lona, Mataró, Centelles, l’Ametlla de Mero- 
la, Benimantell, l’Hospitalet de Llobregat i 
Palma de Mallorca. Va ser proclamada fina-
lista l’obra de Miquel M. Gibert i Pujol (la 
Granadella), La sang quallada.
Com és habitual, el premi va ser concedit 
durant el sopar de final de curs de la Penya 
Joan Santamaría. Al llarg de la festa, Maria- 
Aurèlia Capmany va explicar els trets prin-
cipals de les obres guardonades. La de Joan- 
Josep Abellan és un text brechtià que plan-
teja un problema social situat al camp. Su-
posa un intent de denúncia de les contra-
diccions de la democràcia capitalista a tra-
vés d’una faula molt simple, espectacular 
i divertida. Aquesta obra, igual que la fina-
lista, conté unes propostes dramàtiques 
compromeses amb la realitat del nostre 
temps i del nostre país. «El nostre teatre 
—va dir Maria-Aurèlia Capmany— és un 
dels més compromesos del món perquè hi 
concorren els dos grans problemes: el pro-

blema de la llibertat i el problema de la 
justícia social.»
Aquesta vegada, la festa principal de la 
Penya Joan Santamaría va tenir una vibra-
ció cultural i política especial. L’entitat ha 
representat un dels esforços més tenaços 
i constants en la defensa de la cultura ca-
talana que s’han dut a terme a la post-
guerra, i les noves condicions històriques 
que s'han plantejat des de finals de l’any 
passat, es van reflectir en el to de la reunió 
de la Penya i de les intervencions que se 
succeïren durant el sopar celebrat al men-
jador principal de l’hotel Tàber, de Barce-
lona, que era ple de gom a gom. La me-
mòria del curs, escrita i llegida per Carles 
Sala, recollia, al costat de les sessions regu-
lars que se celebren al restaurant de Can 
Culleretes, el neguit i l'esperança d’aquesta 
hora en què les llibertats col·lectives sem-
blen molt més pròximes. Un dels partici-
pants va proposar que el text d'aquesta 
memòria —en la qual sovintejaven parà-
grafs de contingut polític d'una lírica abran-
dada— fos editat ben aviat per la Penya, 
suggeriment que va ser acollit amb una 
llarga ovació. Maurici Serrahima, convidat 
d’honor, dedicà el seu parlament a recordar 
la coneixença que havia fet de Joan Santa-
maría i a subratllar la tasca de la Penya 
i el que els seus premis han significat al 
llarg dels darrers anys. Serrahima va re-
marcar les exigències que se’ns plantegen 
en aquests moments, quan és més necessari 
que mai «tenir consciència de la nostra si-
tuació i de la nostra pròpia inexperiència en 
l’acció política». Va exhortar a l’entusiasme 
que cal posar en la tasca política que hem 
d’emprendre, entusiasme, però, que s’ha 
d'agermanar amb la humilitat, l’abnegació 
i la comprensió mútua. «Aquest és el pri-
mer any d’una nova etapa, tant per a la 
Penya Joan Santamaría com per a Catalu-
nya», va acabar dient.
Al costat de Serrahima, hi havia, a la pre-
sidència de Tacte, Maria Macià, Adela Hur-
tado, Josep Trueta, Ramon Aramon, Heri-
bert Barrera, Joan Sauret, Antoni Bergós 
i Carles Sala, l’entusiasta i activíssim secre-
tari de la Penya, el qual, abans de cloure 
Tacte, va llegir la composició del jurat que 
haurà d'intervenir a la pròxima convocato-
ria del premi —que correspondrà, regla-
mentàriament, a obres de narració. Sera 
presidit per Agustí Bartra, en seran vocals 
Xavier Romeu, Jaume Fuster i Montserrat 
Roig, i Esteve Genovès hi actuarà de secre-
tari. — J. A. B.
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