
COEXISTÈNCIA DELS JOCS?
Sr. Director de SERRA D'OR:
Sigui’m permès d'agrair, comentar, 
completar i contestar l'article que 
amb aquest títol publica Vicenç 
Riera Llorca («Passada la ratlla») 
al número de gener de 1977 de 
«Serra d'Or»; per la importància 
del tema i per l'aportació informa-
tiva que puc facilitar-hi.
Des de fa molts anys, la meva co-
municació personal amb l’enyorat 
i admirat amic Manuel Alcàntara i 
Gusart, entorn dels Jocs Florals 
de Barcelona, ha estat periòdica, 
constant i directa. Ultra les comu-
nicacions escrites (cursades i bes- 
canviades també amb l'inoblidable 
mestre Pere Bosch Gimpera, des 
de Mèxic), han estat missatgers 
d’aquest diàleg els amics Ramon 
Peypoch i Lluís Moles Marquina 
(historiador, el primer, del partit 
«Acció Catalana», del qual fou se-
cretari, i fill, el segon, del sem-
pre recordat home públic Joan Mo-
les Ormella, advocat i biògraf de 
mossèn Jacint Verdaguer, i degà 
del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona el bienni 1937-38).
Fins ara, uns i altres hem cregut, 
com Riera Llorca, que convenia 
mantenir vigents els «Jocs Florals 
de la Llengua Catalana» i els «Jocs 
Florals de Barcelona», per les ma-
teixes raons que addueix aquell 
articulista i que són, essencialment, 
els distints àmbits on respectiva-
ment actuen i les variants que, res-
pecte als Jocs tradicionals (estric-
tament limitats als premis ordina-
ris, al Narcís Oller i als Fasten- 
rath), han sorgit als celebrats a 
l'exterior. L'altra raó, la de llur 
compatibilitat, és confirmada per 
la participació dels poetes en amb-
dós certàmens, amb premis simul-
tanis (Josep Serra i Janer, «mes-
tre en gai saber» pels barcelonins; 
Ernest Corral i Coll del Ram, que 
ha estat secretari d’aquest jurat, 
entre altres). Pèira Roquèta, que 
presidí els J. F. de la LI. C. cele-
brats a Marsella, actuà als de Bar-
celona (any 1973) de mantenidor 
encarregat del discurs de gràcies. 
I Josep Carner, que presidí els 
J. F. de la LI. C. de París (l'any 
del centenari de la restauració de 
la Festa literària barcelonina), gua-
nyà, ja a títol pòstum, als de Bar-
celona (1971) el premi Fastenrath 
de poesia amb El tomb de l'any, 
i així consta a la publicitat edito-
rial d'aquest llibre i a la de la col- 
lecció que el recollí.

Des de 1940 fins a 1970, els Jocs 
Florals de Barcelona celebraren, de 
manera privada, la commemoració 
tradicional a diferents llocs del 
país. Heus ací la llista dels qui hi 
intervingueren com a presidents o 
encarregats dels discursos de grà-
cies: 1940: Lluís Millet, Jóan B. So- 
lervicens; 1941: Josep M. de Sa- 
garra, Joan Llongueres; 1942: Fran-
cesc Pujol, Josep Lleonart; 1943: 
pare Antoni M. Marcet, Felip Grau- 
gés; 1944: Agustí Calvet, Joan 
Oller; 1945: Jordi Rubió i Balaguer, 
Josep M. de Sagarra; 1946: Lluís 

Duran i Ventosa, Joan Oller; 1947: 
Josep Pous i Pagès, Joan M. 
Guasch; 1948: Lluís Carreras, pre-
vere, Joan Anglada i Vilardebó; 
1949: Joan Estelrich, Caterina Al-
bert i Paradís; 1950: Josep M. Ló- 
pez-Picó, Josep iglésies; 1951: Joan 
Oller i Rabassa, Roser Matheu; 
1952: Joan Llongueres, reverend 
doctor J. Cros i Raguer; 1953: Car-
les Riba, Xavier Casp; 1954: Ma-
nuel de Montoliu, Lluís Valeri; 1955: 
Josep Carner, Carles Bauby; 1956: 
Guillem Colom, Joan Antònio i 
Guàrdies; 1957: Francesc de P. 
Maspons i Anglasell, Ramon Pla-
nas; 1958: Llorenç Riber, Octavi 
Saltor; 1962: Agustí Duran i San- 
pere, Miquel Salarich i Torrents; 
1963: Ramon d'Abadal i Vinyals, 
Rafael Tasis i Marca; 1964: Jo-
sep V. Foix, Eusebi Isern i Dalmau; 
1965: mossèn Ramon Garriga, Fer-
ran Casas i Mercader; 1966: doctor 
Agustí Pedro i Pons, Josep Rierola 
i Alibés; 1967: Joan Arús i Colo-
mer, Aurora Bertrana; 1968: Felip 
Graugés, Rafael Gay de Montellà; 
1969: Josep M. de Casacuberta, 
J. M. Casas Homs; 1970: doctor 
Eduard Junyent, Modest Sabaté.
A partir de 1971, la festa literària 
barcelonina reprengué la seva pre-
sència pública, al Saló de Cent de 
la Casa de la Ciutat, amb la ma-
teixa dignitat d'adés i amb idèntic 
formalisme institucional: hi ha es-
tat i hi és exclusiva la llengua 
catalana a totes les intervencions 
(als J. F. de la LI. C. hi ha hagut, 
sovint, discursos accidentals en 
els idiomes oficials del país on 
eren celebrats); no han passat per 
cap censura, fora de la literària 
dels jurats, ni els originals lliure-
ment enviats, premiats i llegits, 
amb els discursos i memòria cor-
relatius, ni tampoc llur edició con-
secutiva als volums impresos que 
han anat apareixent, i que respo-
nen, sense minva, cohibició ni con-
cessió, a les normes literàries i 
editorials vigents fins a 1936.
En aquests cinc anys de celebració 
pública (pel maig vinent ja seran 
sis) hi han pogut així ésser pro-
clamats «mestres en gai saber» els 
mallorquins Andreu Caimari i Gui-
llem Colom i els catalans mossèn 
Camil Geis, Manuel Bertran i Orio-
la, Josep Serra i Janer i Oleguer 
Huguet i Ferré. N'han estat respec-
tivament presidents: Miquel Dolç 
(1971, amb representants de tots 
els països de parla catalana al ju-
rat: Rafael Catardi, Carles Gran- 
dó, Joan Valls i Jordà, Ricard Fi- 
ter, Joan Oller i Rabassa), mossèn 
Joan B. Manyà (1972), Roser Ma-
theu (1973), cardenal Narcís Ju- 
bany (1974), Ramon Faus (1975) 
i Josep M. Pi i Sunyer (1976). Lle-
giren el discurs de gràcies, suc-
cessivament: professor Jesús Pa- 
bón (en impecable llengua cata-
lana) , Edmond Brazès, Pèira Roquè- 
ta (ja esmentat), Joan A. Maragall 
i Paulina Pi de la Serra.
Qui examini els textos consagrats 
públicament en aquest quinquenni, 
amb imparcialitat objectiva, haurà 
de reconèixer que llur qualitat lite-
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rària, i llur contingut doctrinal i 
tot, mantenen una coherència amb 
els produïts des de 1858 (any de 
ia restauració) fins a 1936, i amb 
els que ens ha estat donat de co-
nèixer corresponents als J. F. de 
la LI. C. celebrats a l’exterior del 
país, com un autèntic missatge de 
supervivència proclamat pels cata-
lans que els mantenien, amb Ma-
nuel Alcántara Gusart al front. — 
OCTAVI SALTOR (Barcelona).

UNA FELICITACIÓ

Sr. Director de SERRA D'OR:

He gaudit molt amb la lectura de 
l'exemplar de «Serra d'Or» del mes 
d’octubre, commemoratiu del cen-
tenari de l'excursionisme català.
Els qui, encara amb bandes a les 
cames, hem recorregut les nostres 
muntanyes recordem totes les vi-
cissituds que ha experimentat ací 
l'excursionisme.
Ha estat amb goig, doncs, que he 
vist com aquesta revista ha volgut 
fer esment de la nostra afecció i 
que hi ha reeixit, d'una manera tan 
remarcable com aprofundida, en els 
múltiples aspectes que tenen l’ex- 
cursionisme i I’amor a la muntanya. 
Seriem molts els qui veuríem amb 
satisfacció que «Serra d'Or» dedi-
qués a les seves planes articles 
sobre el tema de l’excursionisme.
Us felicito cordialment per la ini-
ciativa que heu tingut i per l'encert 
amb què l’heu duta a terme. — 
ERNEST MARCH (Barcelona).

VEREDICTE DELS PREMIS 
«RECULL» 1977
EI jurat, constituït per Josep Faulí, 
president, Francesc Vallverdú, Benet 
Ribas, Salvador Reynaldos i Jaume 
Reixac, ha atorgat els premis se-
güents: «Puig i Llensa» de narració 
a Jaume Creus, de Barcelona, per 
Sortida de mar; «Recull» d’assaig a 
Josep Grau i Colell, de Zuric (Suïs-
sa), per Invitació a «Setmana Santa» 
de Salvador Espriu; «Ribas i Carre-
ras» de poesia a Pere Fons i Vilar-
dell, de Callús, per Aquesta música 
porosa; «Josep Ametller» d'assaig a 
Joan Nualart i Sans, de Blanes, per 
Picabaralla d’historiadors a l'entorn 
de l’actuació de Ferran II en la qües-
tió dels remences i consideracions fi-
nals, i «Rafei Cornellà» de reportatge 

EL VOSTRE CAMISER 
BOUTIQUE PER A LHOME 
ARIBAU, 3 PKl
Tei. 254 52 52 Ll J gratuït

sobre el MUEC, rectificació
El peu d'una de les fotos rebudes per a il·lustrar l’arti- 
cle «El MUEC, moviment d’universitaris i d’estudiants 
cristians a Catalunya» publicat al número de gener 
de «Serra d’Or» és erroni. Diu: «Aplec del MUEC al 
santuari del Collell. Un moment d’esbarjo», quan, en 
realitat, la imatge fou presa a Vallbona de les Mon-
ges. — Red.

a Pere Madrenys, de Girona, per 
De Blanes a Port de la Selva.

VEREDICTE DEL V CONCURS 
SANT RAMON DE PENYAFORT
El jurat va concedir el premi Sant 
Ramon, de tema vilafranquí, a Antoni 
Massanell, de Vilafranca, pel treball 
La població vilafranquina al se-
gle XVIII; el premi de reportatge o 
d’assaig breu fou atorgat a Antoni 
Sabaté i Mill, de Vilafranca, per l’ori- 
ginal «La ben nascuda», quaranta 
anys després; l’accèssit, l’aconseguí 
Joan Solé i Bordes, també de Vila-
franca, amb Alguns costums i tradi-
cions de ia taula vilafranquina. Entre 
els treballs concursants al tema pe- 
nedesenc van ésser guardonats els 
autors i les obres següents: el premi 
Sant Ramon de Penyafort fou per a 
Lluís Jou i Mirabent, de Sitges, cjue 
havia presentat l’obra Notes per a 
l’estudi de la marina de Sitges, 1840- 
1880; el primer accèssit va ésser con-
cedit a Josep M. Torras i Ribé, de 
Barcelona, per La venalitat dels càr-
recs municipals a Catalunya (1738- 
1741). Un exemple concret: Vilanova 
i Ia Geltrú; Manuel Rucabado i Ver-
daguer i Meria-Carme Rucabado i Ro-
mero, de Barcelona, amb l’original 
Ramon de Penyafort, fill de Vilafranca, 
van ésser distingits amb el segon ac-
cèssit; el premi de reportatge o d'as-
saig breu fou per a Pere Mas i Pe-
rera, resident a Buenos Aires, pel 
treball Assaig de sociologia del Pe-
nedès.

VEREDICTE DELS «AJUTS DE 
TREBALL» D’ÒMNIUM CULTURAL 
CORRESPONENTS A L’ANY 1977
A proposta del jurat qualificador, vis-
tes i examinades les trenta-vuit sol·li-
cituds rebudes, han estat adjudicats, 
per un import global d’1.250.000 
pessetes, de la manera següent: a 
Pere Riutort i Mestre, de Petra (Ma-
llorca), resident a València, per a la 
confecció de Material didàctic per al 
País Valencià i les liles; a Joan Vila- 
Grau, de Barcelona, i Francesc Rodon 
i Bracons, de Sabadell (Vallès Occi-
dental), per a un treball sobre Vitralls 
modernistes catalans; a Carles-Jordi 
Guardiola, de Manresa (Bages), resi-
dent a Barcelona, per a enllestir la 
Localització, transcripció, presentació 
i anotació de cartes de Carles Riba; 
a Martí Boada i Juncà, de Sant Ce-
loni (Vallès Oriental), i Jordi Sarga- 
tal i Vicens, de Figueres (Alt Empor-
dà) , per a fer un Estudi de la fauna 
vertebrada de les zones humides i les 
seves àrees d’influència, de l’Alt i 
Baix Empordà; a Rafael Balada, d'Am- 
posta (Montsià), Ignasi Castelló, de 
Barcelona, Eduard Parés, de Sant Boi 
de Llobregat, Carles Domingo, de Bar-
celona, Joan del Peso, de Madrid, 
resident a Barcelona, Narcís Motjé, de 
Bonmatí (Amer, La Selva), resident 
a Girona, i Sebastià Delclós, de Figue-
res (Alt Empordà), per a la prepara-
ció d’un Diccionari forestal; a Assump-
ció Estivili i Rius, de Reus (Baix 
Camp), resident a Barcelona, per a 
un treball sobre El bilingüisme a fes 
nostres Biblioteques Populars: Anàlisi 
i propostes; a Gentil Puig i Moreno, 
de Rocafort (Bages), resident a Bar-
celona, per a investigar sobre un Ter-
cer mètode audiovisual de Català per 
a nens no catalanoparlants de 10 a 
12 anys d'edat; a Jaume Bertranpetit 
i Busquets, de Camprodon (Ripollès), 
resident a Barcelona, per a un Estudi 
biodemogràfic i genètic de la població 
de Formentera; a Jordi Castellanos i 
Vila, de Tagamanent (Vallès Orien-

tal), resident a Barcelona, per a un 
treball sobre Raimon Casellas i el mo-
dernisme; a Anna March i Simó, de 
Lleida (Segrià), resident a Barcelona, 
per a fer un Estudi històric i sociolò-
gic de les revistes catalanes: 1939- 
1966, i a Margarida Nadal i Pla, i 
Jordi Pujol i Forn, de Badalona (Bar-
celonès) , per al treball Didàctica de 
la natura a partir de l’estudi d’un 
medi concret: Badalona.

PREMI CENTENARI 
CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA
Convocat en commemoració del pri-
mer centenari del Centre Excursionista 
de Catalunya, i, alhora, per adherir-se 
a la campanya de conservació del pa-
trimoni natural promoguda pel Con-
grés de Cultura Catalana, ha de recom-
pensar una obra inèdita que contri-
bueixi a fer conèixer i estimar la 
natura als nois i a les noies. Efectiva-
ment, els treballs que hi concursaran 
s'han de proposar la presentació de la 
natura als Països Catalans, en tots els 
seus aspectes, com muntanyes, coves, 
rius, mar, arbres, flors, ocells, peixos, 
etcètera, però sense prescindir dels 
que són fruit de la transformació de 
i'home, conreus, camins, cabanes, po-
blacions, a fi de crear interès, res-
pecte i estimació en els seus recep-
tors. Les obres van destinades prin-
cipalment a nois i noies de 12 a 
15 anys, però han de poder interes-
sar també el públic en general. El 
jurat, format per Rosa Carrió, Joan 
Triadú, Albert Jané i Eduard Cardona 
(els quals podran comptar amb els 
assessoraments tècnics que calguin), 
valorarà preferentment el caràcter 
atractiu i amè de les obres. Els ori-
ginals han de tenir una extensió mí-
nima de cent holandesos mecanogra-
fiats a doble espai, i per a ésser edi-
tats amb il·lustracions. L’import del 
premi és de 100.000 pessetes, i tots 
els drets de propietat, incloent-hi pos-
sibles edicions posteriors i traduc-
cions, quedaran atribuïts al Centre 
Excursionista de Catalunya. Cal pre-
sentar els originals, per triplicat, a 
la Secretaria del Centre Excursio-
nista de Catalunya, carrer del Para-
dís, 10, Barcelona, per tot el dia 
22 d’abril de 1977. El veredicte es 
farà públic no més tard del dia 
31 de maig.

JOCS FLORALS DE BARCELONA 
1977
En l’any CXIX de llur restauració, 
en seran mantenidors Guillem Díaz- 
Plaja, president, Pasqual Scanu, Mi-
quel Saperas, Oleguer Huguet, Enric 
Massó i Urgellés, Pere Vinyoles i Vi- 
vet, vocals, i Domènec Juncadella, se-
cretari. Els premis a adjudicar són 
els següents: Flor Natural, premi d’ho-
nor i cortesia, a la millor composició 
de tema lliure; Englantina d’or, a la 
millor composició enaltidora xJe la ter-
ra, els seus usatges o costums; Viola 
d’or i argent, a la millor composició 
de tema religiós o moral; «Narcís 
Oller», a la millor prosa literària, i 
«Fastenrath», a la millor novel·la pu-
blicada els sis darrers anys (1971- 
1976). Els treballs poètics i narra-
tius, originals i inèdits, hauran d’és-
ser tramesos per triplicat, escrits a 
màquina, a doble espai, amb lema 
i plica, al secretari del Consistori 
(Institut d’Història de la Ciutat, car-
rer de Santa Llúcia, 1, Barcelona-2), 
per tot el propvinent 31 de març. 
Les obres optants al premi «Fasten-
rath» podran ésser trameses, igual-
ment per triplicat, per l’autor o l’edi-

tor, o per qualsevulla altra persona 
o institució identificada.

VI CONCURS LITERARI 
DE LA SELVA DEL CAMP
Ha estat patrocinat pel Congrés de 
Cultura Catalana i hi són convocats 
els premis següents: premi «La Selva, 
1977», de 10.000 pessetes, per a un 
recull de poemes de tema lliure, su-
perior a deu composicions; premi 
«Puig i Ferreter», de 8.000 pessetes, 
per a una narració curta (mínim de 
vint pàgines i màxim de quaranta), 
de tema lliure; premi «Baix Camp», de 
5.000 pessetes, per a un assaig (d’una 
extensió mínima de trenta pàgines i 
màxima de cinquanta) sobre un tema 
relacionat amb les comarques tarrago-
nines (Alt Camp, Baix Camp, Conca 
de Barberà, Priorat, Tarragonès) en 
l’aspecte polític o econòmic, i premi 
Infantil, de 1.000 pessetes, per a un 
treball en prosa o en vers, fet per 
una persona menor de setze anys. Les 
obres hauran d’ésser presentades per 
triplicat, escrites a màquina, a doble 
espai, amb lema i plica, i hom hi farà 
constar el premi al qual aspira. El 
termini d’admissió acabarà el dia 
30 d’abril. Cal enviar els originals a 
la «Secció Sardanista del Casal Sel- 
vatà», La Selva del Camp, amb la in-
dicació: Per al VI Concurs Literari 
de la Selva del Camp. El jurat d'a-
quests premis serà constituït per Jo-
sep A. Baixeres, president; Jaume Vi-
dal i Alcover, Gabriel Xammar, Jo-
sep M. Figueres i Ramon Gomis, que 
actuarà de secretari. L'acte d’adjudi-
cació dels premis tindrà lloc el dia 
22 de maig propvinent.

CERTAMEN LITERARI 
DE CASTELLITX, 
A LA VILA D’ALGAIDA
Han estat convocats el X Certamen 
de Poesia i de Narració Curta, i el 
VI11 Concurs de Poesia Popular (Glos-
sats) . Els treballs que presentin els 
concursants cal que s’adaptin a un 
dels tipus següents: un poema o col- 
lecció de poemes d’una extensió mí-
nima de catorze versos; una narració 
curta d’un mínim de tres folis i mà-
xim de quinze, mecanografiats a doble 
espai i a una sola cara; una glossa 
o conjunt de glosses, amb un mínim 
de catorze versos. Els treballs se-
ran de tema lliure, i inèdits. Cal pre-
sentar els originals, per triplicat, a la 
Casa Rectoria de la vila d’Algaida 
(Mallorca), amb lema i plica, per 
tot el dia 30 de març de 1977. El 
jurat serà compost per Gabriel Janer 
Manila, P. Mulet Cerdà, Josep M. 
Llompart, Baltasar Coll, Antònia Vi-
cens i Llorenç Capellà. S’estableixen 
dos premis únics per al Certamen de 
Poesia i de Narració Curta: trofeus 
«Rosa d’or de la pau» per a les mi- , 
llors obres en vers i en prosa respec-
tivament, a parer del jurat. Al Con-
curs de Poesia Popular (Glossats) es 
concedirà una altra «Rosa d’or de la 
pau». Amb ocasió del desè aniver-
sari del certamen, s’estableix un pre-
mi especial per a un treball d’investi- 
gació (d’uns quinze folis d’extensió) 
sobre la cultura popular de la comar- 1 
ca d’Algaida (recopilació de glosses, 
romanços, refranys, noms de finques, i 
malnoms, així com de testimonis di-
rectes sobre fets i històries d’Algaida: 
cossiers, etc.). Les pliques seran ober-
tes el dia 11 d’abril propvinent. La 
comissió organitzadora adquireix i es 
reserva el dret de publicació dels tre-
balls premiats o distingits amb accès-
sits; no obstant, pot autoritzar als 
autors la lliure publicació dels treballs 
guardonats. Hi hauran, però, de fer 
constar la distinció que obtingueren al 
Certamen o al Concurs de la Pau de 
Castellitx, així com l’any de la con-
cessió del premi.

ALTRES CONVOCATÒRIES 
EL TERMINI DE LES QUALS 
ACABA ENTRE EL 20 DE FEBRER 
I EL 20 DE MARÇ
XI Festa Literària de la Colla Excur- , 
sionista Cassanenca (vegeu «S.d'O.», 
gener 1977).
Cartell de Premis de la Diada Univer-
sal de la Sardana (vegeu «S.d'O.», 
gener 1977).
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