
a l’Espluga de Francolí
EL SOMNI DUNA NIT DE SANTA LLÚCIA

per Pau Queralt
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quart creixent i amb bona esperança de 
lluna plena.
Òmnium Cultural n'havia confiat l'organit- 
zació a la Fundació Carulla-Font. La Nit va 
ser traspassada del dia 13 habitual, vigília 
de santa Llúcia, al 17, que era dissabte i 
prometia més audiència. Així, tot i amb el 
relatiu isolament de la contrada, s'hi aple-
garen prop de mil cinc-cents assistents. 
I aquí cal dir que s'aconseguí en bona part 
l’efecte volgut d'interessar el món comar-
cal pels esdeveniments de la nostra cultura 
literària: hi havia un percentatge conside-
rable de gent de les rodalies, si més no 
de fora de les grans ciutats.
La celebració, que tingué lloc, naturalment, 
als àmbits espaiosos i confortables del Ca-
sal d’aquella vila, va ser llarga i diversa. 
Es va començar, a caiguda de llum, a la 
sala d'espectacles: una glossa de Verda-
guer a càrrec de Joan Triadú; un home-
natge a mossèn Ramon Muntanyola, sacer-
dot poeta i biògraf del cardenal Vidal I 
Barraquer; recital poètico-musical a càrrec 
de Núria Candela i Lluís Vila, que es repe-
tiria, més extens, diumenge al matí, i, final-
ment, projecció del documental L'Atlàntida 
i Verdaguer, especialment realitzat per 
Joan Capdevila per a aquesta festa.
A les deu del vespre la gent començaven 
a passar al gran pavelló d’esports habilitat
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per a fer-hi el sopar. Tanmateix, la gerna-
ció que hi assistia va fer la tasca d'acomo- 
dament feixuga i fins prop de les onze no 
es començava pròpiament l'àpat literari. 
A la presidència, personatges ben indica-
tius d’algun canvi: Ventura Gassol, Maria 
Macià, filla del primer president de la Ge-
neralitat de Catalunya, Pere Pi-Sunyer, con-
seller de Cultura de la nova Generalitat 
provisional... En un ambient càlid en tots 
els aspectes, Josep M. Ainaud de Lasarte 
obria l’acte tot dedicant un homenatge a

Entre, als dos extrems, Lluís Carulla, 
que ha portat la festa a l’Espluga, 
i Pau Riera, president d'Òmnium Cultural, 
Ventura Gassol, dret. Més enllà, 
després de la senyora Gassol,
Pere Pi-Sunyer, conseller de Cultura 
del govern de la Generalitat provisional.
Una proximitat que és un signe.
(Foto: Barceló.)

El públic omplia la sala d'espectacles 
del Casal de l’Espluga. (Foto: Barceló.)
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Els guanyadors presents a l'acte. D’esquerra a dreta: Feliu Formosa, Miquel-Àngel Fabra, 
Oriol Vergés, Joan Rendé i Jaume Cabré. (Foto: Barceló.)

Gassol. El vell lluitador poeta correspon-
gué emocionat i evocador amb un llarg 
parlament. La gran sala esclatava d'aplau- 
diments. I començà el protocol de les vota-
cions dels jurats dels diversos premis i 
l'enjòlit de la famosa quiniela, o, més ben 
dit, travessa.

ELS PREMIS DESCENTRALITZATS
A part dels habituals «Sant Jordi», «Carles 
Riba», «Víctor Català», «Joaquim Ruyra» 
i «Josep M. Folch i Torres», es convocaven 
!'«Avui» per tercera vegada —aquest cop, 
sobre el tema «Per una televisió catala-
na»— i el «Xarxa», d’assaig, que naixia 
amb aquesta XXVII edició de la Nit de 
Santa Llúcia. El nombre d’aspirants als 
premis era especialment ample, i remar-
cable la quantitat de noms coneguts i fins 
i tot consagrats dins el món de les nostres 
lletres que s'hi barrejaven.
Es pot dir que als resultats hi va haver sor-
preses a dojo. El «Sant Jordi» de novella, 
el premi gros de la Nit, era atorgat a un 
valencià, Ferran Cremades, per l’obra Coll 
de serps. Heus aquí un autor jove, gairebé 
desconegut a casa nostra, que entrava en 
competència amb noms com Teresa Pàmies, 
Antoni Mus i Jaume Cabré, i en sortia 
triomfant. I ho feia, segons que sembla, 
amb una obra diguem-ne heterodoxa da-
vant d’un'jurat habitualment propens a ma-
terials més aviat ortodoxos. El guanyador 
ni tan sols no havia acudit a l'acte.
El «Carles Riba» de poesia era atorgat a 
l'escriptor terrassenc Feliu Formosa. Aquí, 
no hi hagué cap sorpresa, tot i que el 
gran premi de versos era concorregut en 
munió: Feliu Formosa és un intel·lectual 
consagrat per diversos cantons. Com a tra-
ductor de l’alemany, ha estat l’introductor 
a la nostra cultura de Brecht i de diversos 
poetes germànics. Com a home de teatre, 
és prou conegut el seu llibret de teoria 
Per una acció teatral i les seves obres 
L'encens i la carn i Cel·la 44, així com la 
seva activitat com a director i com a actor. 
Com a poeta, té ja publicats els llibres 
Albes breus a les mans, Llibre de medita-

cions, Raval i Cançoner. Ara, amb el llibre 
que li ha valgut el premi, Llibre dels viat-
ges, sembla que emprèn un camí nou per 
a ell en poesia amb incursions cap al llen-
guatge surrealista i referències a episodis 
emocionals íntims de caràcter molt divers. 
El jurat del «Víctor Català» atorgava el 
premi de contes i narracions a Joan Rendé 
pel seu llibre Sumari d'homicida. Un altre 
premi que queia, doncs, a comarques, per-
què Joan Rendé, periodista a la secció de 
«local» del diari «Avui» i no gens conegut 
com a narrador, és justament de l’Espluga 
de Francolí. Hom el podia relacionar amb 
la lletra imaginativa per la seva activitat 
com a comentarista literari en un programa 
de «Ràdio 4» o bé —entre la gent del 
ram— per la seva presència habitual als 
cercles barcelonins d’escriptors joves, però 
la seva producció, curta o extensa, és to-
talment inèdita i mai no s’havia presentat 
a cap premi, ni gros ni petit, segons que 
ell mateix confessava al mateix lloc de la 
festa. Ara, amb el seu Sumari d’homicida, 
dóna a conèixer un recull de set contes 
d’extensió mitjana i una novel·la curta —o 
conte llarg—, tot plegat amb el denomina-
dor comú de l'humor, l’horror i la sàtira, 
i amb el teló de fons de la mort com a 
simple forma biològica d’acabar les coses. 
Jaume Cabré s’adjudicava el «Joaquim Ruy-
ra» de literatura juvenil amb L'heroi de la 
guerra negra, una història-ficció del bando- 
lerisme segregat per les escorrialles de la 
darrera guerra carlina: de fet, un cas apas-
sionant i exemplar de marginació política 
encarnat per la figura de Galceran, un guer-
riller oblidat per la «política oficial». Cabré 
es presentava al premi amagat rere el 
pseudònim de Jaume Rodamatolls —proba-
blement perquè també participava al «Sant 
Jordi», amb la novel·la Carn d’olla— i hi 
triomfà. Aquí el premi quedava també, en 
certa manera, descentralitzat, ja que l'au-
tor guanyador, tot i ser de Barcelona, es 
guanya les garrofes des de fa uns anys 
com a professor de Literatura a l’Institut 
d’ensenyament mitjà de Vila-real (País Va-
lencià). Cabré tragina la garantia d'haver 
guanyat el «Víctor Català» I'any 1973 amb 

les Faules de mal desar i haver publicat, 
fa uns mesos, el llibre, també de narra-
cions, Toquen a morts. Cabré ha donat, 
fins ara, mostres de bon conreu en la nar-
rativa curta, gairebé sempre pel camí de 
l'humor satíric.
L’altre premi de narració per a nois i noies, 
el «Josep M. Folch i Torres», va ser ator-
gat a un bon especialista en el gènere: 
Oriol Vergés, amb La ciutat sense mura-
lles. Val la pena de recalcar que Vergés 
és un especialista d’aquest gènere, i no 
solament això, sinó que cal afegir-hi el seu 
ofici de pedagog i el seu temperament ex-
traordinàriament divertit: dues connota-
cions essencials per a aquest tipus de 
literatura.
La tercera edició del premi «Avui» era feta 
a mans del periodista veterà Josep Manyé, 
corresponsal del diari català a Londres. 
Home amb una gran experiència en la te-
màtica de la televisió —tema que caracte-
ritzava el premi d'enguany—, ha col·laborat 
a la BBC des de 1940, després d’haver des-
envolupat càrrecs d'alta responsabilitat a 
la conselleria d’Economia de la Generalitat; 
és, per tant, un home amb experiència tèc-
nica i organitzativa per a concebre una 
televisió cataOna.
1, finalment, el premi naixent, el «Xarxa», 
va ser atorgat a un col·lectiu d’autors va-
lencians per un extens treball crític sobre 
la qüestió agrària al País Valencià. Com-
ponen el col·lectiu Maria J. Cucó, M. A. Fa-
bra, R. Juan i J. Romero, tots investigadors 
joves de la Universitat de València. Sem-
bla ser que el llibre és, més que no un 
treball de laboratori, un estudi crític del 
problema, a parer dels jurats, amb una 
visió de conjunt i una orientació pràctica 
molt remarcables.

NOTES VIBRANTS A FI DE FESTA

Com sempre, la nit va ser plena d’anècdo- 
tes, de notes emotives i fins i tot de mo-
ments d’una certa transcendència. Podem 
esmentar el fet curiós que dos dels premis 
varen caure a la mateixa taula: Joan Rendé 
—«Víctor Català»— i Jaume Cabré —«Joa-
quim Ruyra»— seien davant per davant i 
mantenen una bona amistat des que es 
varen conèixer tot fent el servei militar 
a Ceuta, ja fa prop de deu anys. I, en 
aquest mateix capítol de les coincidències, 
ens ve a la memòria el fet que també 
Rendé i Feliu Formosa —«Carles Riba»— 
havien treballat plegats, temps ha, pels 
soterranis de la nostra cultura prohibida, 
quan anaven pel món com a actors de l'o-
bra Preguntes i respostes sobre la vida i la 
mort de Francesc Layret. Podem interpre-
tar un fet i l'altre com a llavors de l’atzar 
que han fruitat al mateix temps.
I no ens volem oblidar de l’homenatge que 
diversos guanyadors varen dedicar a Albert 
Boadella, director dels Joglars, empresonat 
feia pocs dies per un «delicte» de cultura. 
I, finalment, la festa literària de la Nit de 
Santa Llúcia s’adormia bressada per la veu 
de Núria Feliu, un pèl lacrimal en ocasions, 
però sempre amable, i la gent tornava a 
casa amb la sensació d’haver assistit a un 
nou pas de la nostra cultura lletrada, i 
amb uns quants noms més a la memòria, 
per tenir-los en compte a l’hora de llegir 
alguna cosa que estigui al dia. Així sia.

PAU QUERALT
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conversa amb Ferran Cremades Arlandis

PLANTAR CARA AL BOU ROIG
per Francesc Castells

Ferran Cremades Arlandis, per la pinta 
que fa, jo diria que tant pot ser ciutadà 
del Regne de València, com podria ser xilè 
o argentí... En té un aire. Primer he topat 
amb el mostatxo negre i espès d'una cara 
ampla i amb les ulleres rodones, sobre el 
nas; després, no sé per què, em cridava 
l'atenció, més que cap altra cosa, el mo-
cador que porta lligat al coll. Així d'urgèn- 
cia, però, recordaré Cremades, sobretot, 
per l’empenta que gasta. Diu les coses amb 
una veu potent i franca, i Vedat que apa-
renta, d’entrada, sobrepassa els trenta anys. 
És una mica voluminós, barba-serrat, mans 
molsudes, i té un punt, fictici, del qui ve 
de tornada.
—Tu seu darrera la taula. T’anirà millor 
si has de prendre notes.
—Tens raó.
—Pura!, que et queden cigarrets? —crida 
en Ferran.
—Em penso que sí —contesten des d’una 
altra cambra. La noia els porta.
—Telefona a Terrassa, vols?, i digues-li que 
eixirem una mica més tard —li suggereix—. 
És la companya.
Retiro una guitarra que em feia nosa per 
seure, i aparto el faristol, on un poema es-
pera ser cançó. Som a casa de Marina 
Rossell.
—La Marina deu haver anat a l'assemblca 
d’artistes (ja saps), que exigeixen que sol- 
tin Albert Boadella, i reclamen llibertat 
d’expressió. Jo visc el cas per motiu doble. 
M’interessa el món del teatre. Estic molt 
vinculat amb els grups teatrals valencians. 
Els conec a tots. I també sóc amic d’altra 
gent de l’ofici, del Principat i de fora. Ara 
mateix treballo en un monòleg, Els dofins, 
per a Catherine de Seyne, una actriu fran-
cesa que vaig conèixer l’any setanta-quatrc, 
al Festival d’Avinyó.
—I l’altre motiu, quin és?
—Resulta que jo també he tractat el tema 
del militarisme, als meus escrits.
I parlem de La torna. Se’ls ha vist el llautó 
altra vegada. La força encara és de qui 
sembla que la té. Uns pocs dominen. Cal 
dir, esperançats, un cop més, que la pro-
fessió teatral ha reaccionat de manera ad-
mirable. Molt més que no es pensaven. La 
protesta s’ha escampat pel món. El ressò 
ha estat molt ample. Ells, però, retenen el 
pres.
Aprofito ¡’avinentesa per a manifestar pú-
blicament la meva adhesió i per a unir la 
meva veu a les veus que s'alcen reclamant 

llibertat per a Albert Boadella, el company 
admirat; i temo per tots nosaltres, la gent 
del poble ras, que, segons que sembla, en-
cara som subjectes a un poder no exercit 
precisament per la sobirania popular.
—D’on ets, Ferran?
—Vaig nàixer a Bellreguard (la Safor), l’any 
1950.
—No aparentes ser tan jove.
—Va com va. Vinc d'una família modesta. 
El pare era agricultor. Morí fa dotze anys. 
Recordo que, quan jo en tenia vuit, ja l’a-
judava en les feines del camp. Havia d'anar 
a fer herba per als conills i a buscar 
cargols per als ànecs. Un temps, teníem 
borrecs («borregos», en diuen els bellre- 
guardins). Aquella vida ja em va marcar. 
La meua mare va nàixer a l’Argentina. No-
més hi va estar uns mesos. Però, en venir, 
va endur-se’n cap ací un vent o altre sud-

Josep Faulí llegeix el veredicte que proclama 
Ferran Cremades guanyador del «Sant Jordi». 
(Foto: Barceló.)

americà. Se li nota molt lleugerament, però 
al primer cop d’ull. Els meus avantpassats 
materns van marxar a l'altre continent, 
aquell temps que els pagaven el viatge i els 
prometien feina. Tornaren al poble amb 
algunes peles, i van obrir un bar, el «Bue- 
nos Aires». El recordo molt bé. Jo furtava 
patates fregides de les que preparaven per 
als clients. I l’àvia em donava sempre pega 
dolça i caramels. Me l'estimava molt. No 
se m'esborra. EI dia del seu enterrament, 
de la impressió, em vaig desmaiar durant 
la cerimònia. Notava un gran dolor. Els 
parents encara me’n parlen. I, el final de 
la història del «Buenos Aires», també el 
tinc present. Se'l van haver de vendre per 
poder comprar els medicaments que l’àvia 
necessitava per lluitar contra la malaltia. 
Fixa’t, l’any cinquanta-sis, cada injecció ja 
ens costava cent duros, i n’hi posaven dues 
al dia. El negoci va anar a la ruïna.
Cremades reviu amb sentiment aquells anys 
al pla de la Llaguna. El veig, marrec, com 
corre per la platja, tribulet, gambirot i sen-
sible. Me l'imagino pel tros de la sèquia, 
entre els tarongers, remenant hortalisses... 
—A la teva obra, hi pots descobrir amb 
claredat les impressions de la infantesa? 
—Pots ben creure que sí. La clau de la 
tetralogia que tinc en projecte és «el bou 
roig», la màquina de tren. «Que ve el 
bou roig!, que ve el bou roig!», cridàvem 
quan apareixia i s’acostava furient, fumant 
i escopint foc. Tots fugíem esparverats. La 
gent del poble deien que si t’hi atansaves 
quan passava, quedaves cec o coix o para-
lític o et cremava la cara, i això ens esfe- 
reïa. El bou roig és la vida. Te la presenten 
perillosa, te l’ofereixen plena de paranys, 
fins que et cobreixen amb el núvol maleït 
de la por. O t’hi enfrontes, i és arriscat, 
extremadament arriscat, o fuges a la deses-
perada. Aquest comportament darrer, t’a-
parta inexorablement de la vida. Una altra 
imatge d’aquell temps que també uso és 
l'espantall. Insistim en la mania, aquesta 
volta patida per les aus. La por remaleïda. 
Ara, però (ho assenyalo), són els ocells que 
hi topen. Els homes som més savis, quasi 
uns déus. Pura! —crida—, quina hora és? 
Tenim massa poc temps.
—Ferran, quants més éreu, a casa?
—Som tres germans. Dos nois i una noia. 
La mare s’ha hagut d’espavilar fent de 
temporera. Treballa a la taronja.
—On has estudiat?
—Els de casa em van dur als frares. El
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