
XXVI FESTA LITERÀRIA DE LA 
DE SANTA LLÚCIA
GIRONA 1976

NIT
XXIV Premi «Víctor Català»

XVII Premi «Sant Jordi»

Guillem CABRER I BORRÀS, Merlot. 
Francesc CARAFI I LLORET, El Sr. Bimbell i 

els altres.

Joan CARRERAS i SALA. Anafrodisia. 
Marina GINESTA, Aquells veTns del quatt 

pls.

Gil GRAU. Un juliol tot altre.
Gabriel JANER I MANILA. Carn de desgrà-

cia.

Núria MÍNGUEZ i NEGRE. Caragirada.
Ramon MOIX i CUSIDÓ, Aprenent de vaga-

bund.

Anna MURIA, Aquest serà ql principi.

Juli PASCUAL. Un estiu a l'Illa.
Oriol PI DE CABANYES, Esquinçalls d'una 

bandera.

(tòontserrat ROIG, El temps de les cïreresj 

Rafael SALADRIGUES i ORTIZ, Zori el Duler. 
Ramon SEGURA i LAMICH, La vida passa 

factura.

Joaquim SOLER. París bis.
Josep VIRÓS i MOYES, Una altra mena de 

fosca.

XVIII Premi «Carles Riba

Josep ALBERTÍ I MOREY, Aire acondlcionat.
Josep ALBERTÍ i MOREY. Era plena de 

canoes.
MONTSERRAT ALTÉS i SEGURA, Cara 

mar, esquellots de vaca dins l'orella.

-------------- X

PANORAMA

VOTACIONS
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XIV Premi «J. M. Folch i Torres»

Manfred D'ARENÓS. La cançó del vent.
Josep BORRELL I FIGUERA, Flagells 1 fe-

titxes.

Ninot de CABRERA. Terra de cavalleries.

Anton CARRERA, Les gestes essencials.

Jaume CREUS, Poemes-bes.
Ricard CREUS. Fruites del temps collides 

amb desgana.
Joan DELFl, Paraules al vent i a cau d'o- 

rella.
Jep FILOSET, Silencis entre parèntesis de 
quan em vaig enamorar.
Antoni GALÍCIA i CASAS. Brisalls de cen-

dra.

GOIDA. Poemes.

Pere GOMILA i BASSA. Regió afòtica.

Pere GRAU, Complantes i sarcasmes.

Miquel LLADÓ. Jesús i Marx.

Miquel LLADÓ. Temps de veritat.
Enric MACIÀ, De la claror a la foscor, I 

viceversa.______________________________ __
Mercè MARÇAL I SERRA. Cau de llu-~

Dos dies abans del referèndum —era el 
tema obligat a les taules— se celebrà la 
XXVI Nit de Santa Llúcia: una nit gironina, 
freda i una mica grisa que reuní una gerna-
ció a sopar i a gaudir de les competicions 
més o menys literàries dels nostres joves 
escriptors (i dic joves perquè, si repasseu 
la nòmina de guanyadors, tots ho són). 
Això dels premis literaris, a casa nostra, 
va de baixa. No quant a la qualitat literària 
o a la participació d’escriptors, sinó quant 
a la festa que embolcalla el veredicte. Pot-
ser caldria demanar l'ajut d’Eliseu Climent 
perquè els premis de la Nit de Santa Llú-
cia tinguessin aquell punt de follia patriò-
tica que els «Octubre» aconsegueixen a la 
ciutat de València (amb multes i atemptats 
inclosos), o potser, com ens deia Joan 
Fuster a la sortida de la festa, amb el dar-
rer whisky i la conversa llampant, a l'edi- 
ció vinent els premis de la Nit de Santa 
Llúcia podrien saltar la Sénia i davallar pel 
País Valencià. Una idea que els de la rot-
llana vam trobar molt bona i que caldria 
tenir present: la Nit de Santa Llúcia ha 
viatjat a Tarragona, a Lleida, a Vic i a Giro-
na. Pel mateix preu •—com va passar amb 
les festes Fabra— podria desplaçar-se a 
València o a Ciutat de Mallorca, potser així 
la saba nova dels «macedònies» (que diria
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XVIII Premi «Aedos»

Just, reina de Santes Creus.

Alba PACARD, Paisatge íntim. Ato

Eufemlà FORT i COGUL, Blanca d'Anjou, muller de Jaume el

XVI Premi «Catalònia»
Conrad MARESCH i FERRAN, El meu nèdol.

Rafael MATOSES C„ L'esforç de l'alba.

Josep M. MERCADER i SUNYOL. Tríptic. 
Francesc MORENO i CAZORLA. Petites co-

ses que m'ajuden a viure.

M. Dolors MUNTANE, Ars poètica XXI.

Maria OLEART de BEL, ...I mort.
Jordi PÀMIES i GRAU. Acta I record d'un 

temps empresonat.
Josep PIERA, Fragments darrers d'una 

amb paisatges.
Assumpta PLADESALA i MARINÉ, Anys 

d'ombres trencades.
Francesc PRAT i FIGUERAS, Imatges 

viants.

Valerià PUJOL, Doble fons.
Miquel DE RENZI i DE LA FUENTE, Escrit 

amb paisratges.

Jordi ROCA, Encara no ho sabíem.

Joaquim ROMEU i SALAT. Espiral.

Joan SALAT i TRULLOLS, Temboscal.

Jordi SALOMÓ. La ciutat esotèrica.

Francesc SIFRE, De les llibertes aus.
Rafel SOCIAS i COMPANY. L'escala 

dies.
Jordi TORRAS i FARRAS, Matinades simbiò-

tiques.

Manuel TORT, Dolor i amor.

Josep VERGÉS. El silenci de l’unlcorn.

Gerard VERGÉS, Cant i desencant. 
Josep-Camil VILAJOANA i CELAYA, Cor 

endins: pedregall.
Elisa VIVES de FÀBREGAS. El que no et sa-

bria dir de viva veu.

Joaquim SEGURA, La Baixa Segarra.

VII Premi «Joaquim Ruyra»

Jaume GUILLAMET, La premsa de les comarques

II Premi «Avui»

Josep M. CASASUS, Una politica de comunicació per a l'au-
tonomia (Tele/eXprés 24-11-76).

Xavier ROIG. Propostes per a un redreçament de la premsa 
catalana (Tele/eXprés 24-11-76). ____

12 professors de Teoria de Comunicació, Autonomia i comu- 
nicació de mases a Catalunya (Avui 25-11-76). 1

Les votacions reflectides a l'imprès 
distribuït als assistents a la festa.
Els jurats estaven constituïts 
de la manera següent:
«Sant Jordi»: J. M. Castellet, J. Faulí, 
D. Guansé, J. M. Llompart i J. Oliver.
«Carles Riba»; A. Manent, J. M. Llompart, 
F. Vallverdú, J. Sarsanedas i J. Pedreira, 
secretari.
«Víctor Català»: M. A. Capmany, L. Amigó, 
V. Mora, V. Riera Llorca i F. Cucurull, 
secretari.
«Josep M. Folch i Torres»; T. Rovira, 
M. E. Valeri, J. Vallverdú, F. Garriga 
i M. Olaya, secretari.
«Aedos»: M. Coll i Alentorn, M. Dolç, 
J. M. Ainaud de Lasarte, J. Ventura 
i M. Borràs Vda. Cruzet, secretària. 
«Catalònia»: J. Iglésies, LI. Solé i Sabarís, 
J. Ainaud de Lasarte, T. Tebé i E. Lluch, 
secretari.
«Joaquim Ruyra»: V. Mora, A. M. Roig, 
R. Saladrigas, E. Teixidor i S. Sorribas, 
secretari.
«Avui»: M. Ibànez-Escofet, J. Ventalló,
Ll. Gomis, G. Espina, E. Vallès,
J. M. Cadena, J. Collelldemont i J. Maluquer, 
secretari.
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LA NIT BRONINA 
DE SANIA LLOSA 

per Jaume Fuster

Josep Fauli llegeix el veredicte 
del «Sant Jordi».

Maria-Aurèlia Capmany) reanimaria una 
mica una festa que tot i ser tradicional 
voldríem més viva i, sobretot, més inserida 
dins la nostra realitat cultural i nacional. 
I anem pels premis. Montserrat Roig par-

lava amb els uns i amb els altres, molt 
animada. Oriol Pi de Cabanyes, al bar de 
l'Hostal Ribot, seia en una rotllana formada 
per Joan-Pere Viladecans, Maria-Mercè Mar-
çal, Ramon Pinyol, Joaquim Soler, Gemma 
d'Armengol, Maria-Antònia Oliver, 'Carles 
Pujol, jo mateix i altra gent que seguíem 
les votacions. Antoni Mus, a Manacor, ma-
lalt, esperava una trucada telefònica que 
li donés el resultat del «Víctor Català», i 
Pep Albanell, a Barcelona, es tirava les 
cartes del tarot, que li asseguraven que 
guanyaria el «Folch i Torres» i que quedaria 
finalista del «Joaquim Ruyra». Avel·lí Artís 
Gener pensava més en el Pen Club, que 
ara renaix, que no pas en els premis Santa 
Llúcia, i Josep Piera, a Gandia, ja sabia 
que no guanyaria, encara, el «Carles Riba»

Mentre, els assistents al sopar menjaven 
un magre pernil amb meló i un ànec amb 
peres i seguien les votacions. A dalt, al 
bar de l’hostal, molts adhesius d’«Absten- 
ció» i d’«Amnistia», molta conversa sobre 
la «veu única pactant» i sobre l'acte del 
dia 8 del Congrés de Cultura Catalana. Per 
cert que la XXVI Nit era dins el marc del 
CCC i servia, alhora, d'homenatge a Joan 
Crexells en el cinquantenari de la seva 
mort.

Victcr Mora, Francesc Vallverdú
i Sebastià Sorribas llegeixen els veredictes 
del premi «Víctor Català», del «Carles Riba» 
i de! «Joaquim Ruyra» respectivament.
A sota, un aspecte de la sala.



Maria Borràs Vda. Cruzet i Martí Olaya, 
en nom dels jurats dels premis «Aedos» 
i «Josep M. Folch i Torres», proclamen 
els veredictes corresponents.

I van començar a ser eliminats els uns 
i els altres: Joaquim Soler, al «Sant Jordi».

El xicot ja s’ho esperava. Tísner, al «Joa-
quim Ruyra». Després Biel Janer, també al 
«Sant Jordi». Oriol Pi de Cabanyes deia 
que ja n’era finalista. Ens donaren el resul-
tat del «Víctor Català» abans que no ho 
diguessin els locutors. Una cosa estranya: 
hi havia guanyador i finalista, però no hi 
havia votacions: Vida i miracles de n'Ai neta 
dels matalassos, d’Antoni Mus, i finalista: 
Del dret i del revés, de Joan Cases. Toni 
Mus va ser el finalista de l’any anterior 
amb Les denúncies. Antoni Parera Fons, 
músic manacorí, i Maria-Antònia Oliver, 
escriptora manacorina, van córrer al telè-
fon. A Manacor, Toni Mus era malalt al 
llit, però la notícia l'omplí de joia i el 
millorà una mica. Tant com li hauria agra-
dat de ser-hi! Després sabérem el resultat 
del «Folch i Torres»: els tarots d'Albanell 
havien mentit: guanyava una noia molt 
jove, Mercè Caneia, amb L’escarabat verd, 
i La guia fantàstica, de «Joies Sennell», és 
a dir, Pep Albanell, restava finalista. Però 
ràpidament s’acomplia un fet nou. La dar-
rera votació del «Joaquim Ruyra»: El bar- 
celonauta, de Josep Albanell, tres vots, i 
La ponentada gran, de Guillem d'Efak, tam-
bé manacorí, finalista amb dos vots. Maria- 
Antònia Oliver trucava a Pep i li donava 
el veredicte. I Pep s’emprenyà no pas per 
haver guanyat el «Joaquim Ruyra», sinó 
perquè els tarots li havien mentit fent-lo 
guanyador del «Folch i Torres». Maria-Mer- 
cè Marçal, quan se sabé guanyadora del 
«Carles Riba», es posà molt nerviosa: «És 
pitjor que un part, això», deia. Els altres 
l'animàvem a baixar a la sala i a presen- 
tar-se a la premsa i als locutors, però ella 
fort i no et moguis que no, que no sabia 
què havia de dir. El resultat fou aquest:

Enric Lluch 
llegeix el veredicte del 
premi «Catalònia», 
i Jordi Maluquer, el de I'«Avui».

Cau de llunes, de Maria-Mercè Marçal, tres 
vots; Fragments darrers d'una èpica amb

EI pensament econòmic 
català durant la 
república i la guerra 
(19311939)
F. Artal, E. Gasch, C. Massa na i F. Roca
Col·lecció Estudis i Documents, 28 - 384 pàgs.
Aquesta obra és una anàlisi exhaustiva i sistemàtica de la literatura econòmica 
catalana (valorant tant les obres dels més importants economistes com els 
articles i els escrits més esporàdics tractant d'economia) en uns anys crucials 
de la nostra història.
Els autors proposen una reflexió crítica sobre les repercussions a casa nostra 
de les convulsions provocades per la crisi del capitalisme als anys 30 i 
l'evolució político-social espanyola durant aquest període.

De venda a totes les llibreries.

Demaneu més informació a: edicions 62
Provenga, 278 ■ Tel. 2160062 • Barcelona • 8
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Tres guanyadors que eren a Girona: Montserrat Roig —del «Sant Jordi»—> Maria-Mercè Marçal —del «Carles Riba»— 
i Jaume Guillamet —del «Catalònia».

paisatge, de Josep Piera, de Gandia, dos 
vots. Piera ja havia estat finalista l'any pas-
sat i Maria-Mercè és la primera dona que 
guanya el «Carles Riba». Algú, sabent-la 
casada amb Ramon Pinyol, assegurava que 
ja teníem una altra Clementina Arderiu. 
Després ens comunicaren que l’«Aedos» de 
biografia es declarava desert, i que el «Ca-
talònia» de monografies locals se l'enduia 
Jaume Guillamet per La premsa de les co-
marques gironines. L'«Avui» de periodisme 
també quedava desert i hi havia dos accès-
sits: Propostes per a un redreçament de la 
premsa catalana, de Xavier Roig, i Autono-

mia i comunicació de masses a Catalunya, 
text preparat pel departament de teoria de 
la comunicació de la Facultat de Ciències 
de la Informació de Bellaterra.

I finalment el premi gros, el «Sant Jordi»: 
en aquesta ocasió, tres-centes mil pesse-
tes. Ja hem dit que Paris bis, de Joaquim 
Soler, i Carn de desgràcia, de Biel Janer 
Manila, havien estat eliminades. Josep Faulí 
llegí el veredicte: El temps de les cireres, 
de Montserrat Roig, tres vots. Esquinçalls 
d’una bandera, d'Oriol Pi de Cabanyes, dos 
vots. El jurat, ens digué Faulí, valorava la 

qualitat i l'experimentació de les obres pre-
sentades pels joves novel·listes catalans.

La cobla Ciutat de Girona i la Coral Poli-
fònica de Girona amenitzaren l'acte. I al 
final es cantà Els Segadors, com ara ja 
toca en qualsevol acte que es vani de 
català.

A fora feia un fred que aplanava bacallans 
i uns joves estrenus pintaven en una paret 
l'«Abstenció» de rigor.— JAUME FUSTER.

Fotos: Barceló.

Pau Riera, president d'Òmnium Cultural, l'entitat organitzadora de la festa dels premis, parla per cloure l'acte.
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