
vora,vareta la mar 
LA NIT DE

SANTA LLÚCIA A BADALONA

Sobre l’aspecte social o representatiu de la 
festa dels premis d’enguany pesava un en- 
jòlit: ¿Hi assistiria, per primer cop a la his-
tòria de les nits de Santa Llúcia, el Pre-
sident de la Generalitat? Si ho recordem 
bé, res no n’havia estat dit, en cap sentit. 
Aviat, però, el públic va saber que una in-
disposició l’havia privat d’anar-hi.
Segons el ritu ja establert, les votacions 
successives dels jurats foren llegides durant 
l'àpat i la sobretaula. Alguna gent, de la 
que es fixa poc en el segon cognom de les 
pérsones, veient que a la classificació del 
«Sant Jordi» l’obra de Jordi Carbonell ana-
va endavant, va poder creure, fins que algun 
company de taula no els treia de l’error, 
que el professor i polític independent ben 
conegut se’ns revelava ara com a novel·lis-
ta... Al «Josep M. Folch i Torres», la pre-
sència de dues obres del poeta Àlvar Valls, 
amnistiat, desamnistiat i ara desaparegut, 
posava una nota curiosa: ¿Què hauria pas-
sat si l’hagués guanyat un home «que no 
és enlloc»? Els qui no ens sabem estar, ni 
volem fer-ho, de pensar en termes de Països 
Catalans, vam quedar contents que el «Sant

Els guanyadors presents a la festa.
D’esquerra a dreta: Oriol Vergés, Xavier Garcia, 

Jaume Reixach, Xavier Garcia i Soler, 
Santiago Vilanova, Isabel-Clara Simó 

i Jordi Pàmies.

A l’esquerra, les votacions, reflectides a l’imprès 
distribuït als assistents a la festa.
El jurat del 4.' premi «Avui» d'articles periodís-
tics —convocat per Premsa Catalana i dotat 
amb 30.000 pessetes— l’atorgà a Josep M. 
Corredor pel seu article «Comitès de defensa 
de la llengua catalana» («Avui», 30 de juny 
1978). Aquest jurat era compost per Manuel 
Ibànez Escofet, Guifré Espina, Josep Pernau 
i Riu, Edmon Vallès i Josep M. Cadena. No en 
foren publicades les votacions.
Miquel Coll i Alentorn, Miquel Dolç, Josep M. 
Ainaud i de Lasarte, Jordi Ventura i Maria 
Borràs, vídua Cruzet, constituïts en jurat del 
19-e premi «Aedos», de biografia catalana, deci-
diren declarar-lo desert, bo i recomanant la 
publicació de l’obra «El moviment coral a Cata-
lunya» de «Leopold Martí» (Pere Artís i Benach), 
que no havien pres en consideració per al premi 
perquè no s’ajustava a les bases. Els altres 
treballs presentats a concurs eren «Uns de nos-
altres» de Ramon Bardés I Abellà; «Joan Cre- 

xells en la filosofia del nou-cents» de Norbert 
Bilbeny i Garcia; «Ferran Agulló ”Pol”», d'Er- 
nest Corral i Coll del Ram, i «Miquel Melen- 
dres, fulgent poeta del nostre temps», de Jordi 
Morant.
El jurat del «Sant Jordi», de novel·la, convocat 
aquest cop per Edicions Proa i dotat, en col·la-
boració amb Òmnium Cultural, amb 300.000 pes-
setes, era constituït per Ramon Aramon i Serra, 
Josep Faulí, Joan Oliver, Vicenç Riera Llorca 
i Jaume Planes i Pahissa.
El jurat del «Carles Riba», de poesia —convocat 
per Edicions Proa i dotat amb 50.000 pessetes—, 
constituït per Albert Manent, Jordi Sarsanedas, 
Francesc Vallverdú, Jaume Vidal i Alcover i Jo-
sep Pedreira, manifestà no haver pres en con-
sideració, per considerar que no s'ajustava a 
les bases, el llibre de Joaquim Horta, del qual 
reconeixia els valors literaris.
El jurat del «Víctor Català», de contes i narra-
cions —convocat per Editorial Selecta, i dotat 
amb 50.000 pessetes—, era constituït per Maria- 

Aurèlia Capmany, Josep Albanell, Leandre Ami-
go, Víctor Mora i Joan Rendé.
El jurat del «Catalònia», de monografies locals 
i comarcals, convocat per Editorial Selecta i 
dotat amb 50.000 pessetes, era constituït per 
Josep Iglésies, Joan Ainaud i de Lasarte, Josep 
Miracle, Lluís Solé i Sabarís i Enric Lluch.
El jurat del «Josep M. Folch i Torres», de nar-
ració infantil —convocat per La Galera i dotat 
amb 50.000 pessetes—, era constituït per Te-
resa Rovira, Maria-Eulàlia Valeri, Josep Vall-
verdú, Francesc Garriga i Martí Olaya.
El jurat del «Joaquim Ruyra», de literatura ju-
venil, convocat per Editorial Laia i dotat amb 
75.000 pessetes, era constituït per Víctor Mora, 
Anna M. Roig, Robert Saladrigas, Emili Teixidor 
i Sebastià Sorribas.
El jurat del «Xarxa», d’assaig, convocat per 
Xarxa Cultural i dotat amb 100.000 pessetes, 
era constituït per Ernest Lluch, Isidre Molas, 
Xavier Rubert de Ventós, Jaume Fuster i Jo-
sep M. Figueras.
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Maria-Aurèlia Capmany, estretament vinculada 
a Badalona durant els anys de l'arrencada 
de la seva obra —que foren també 
els dels primers premis literaris catalans 
de la postguerra—, havia de parlar 
en aquest acte.

A la taula del sopar, el conseller de Cultura Pere Pi-Sunyer.
Al davant seu, el president actual d’Òmnium Cultural, Joan Vallvé, 
i el president anterior, Pau Riera.
D'esquena al senyor conseller, el poeta Joan Argenté —amb barba.
Joan Argenté havia estat l'eix de l’organització de la nit de Santa Llúcia a Badalona 
i hi pronunciaria un parlament sobre el sentit de la festa.

Jordi» fos per a un perpinyanenc i que, 
entre els altres guanyadors, hi hagi dues 
valencianes, bé que l’una, Isabel-Clara Simó, 
visqui al Principat i hi treballi, en la tasca 
meritòria i significativa de fer anar enda-

Coneixeu «Tretzevents»? 
No és als quioscs. 

Per subscriure-vos-hi, 
adreceu-vos a: 

«Tretzevents», apartat 121, 
Barcelona.

vant la revista «Canigó», de la qual és la 
directora; l’altra és Empar de Lanuza i 
Hurtado.

Hauria fet bonic que, per acollir la festa, 
hi hagués hagut, entre la via del tren i la 
sorra mullada, un d’aquells envelats gegan-
tins que foren certament una de les grà-
cies de Badalona i avui ho són encara més, 
mentre s’esvaeixen memòria endins i s’es- 
grogueixen a les velles fotos. Quan la festa 
es preparava, hom els reté, segons que sem-
bla, l’homenatge de pensar-hi, d’intentar 
mirar si encara... Calgué renunciar-hi i 
acontentar-se d’un restaurant d’obra per-

A més de 
la nit 

de Santa 
Llúcia, 

la celebració 
del cinquan-

tenari de 
les Edicions 

Proa va 
comprendre 

d'altres 
actes 

a Badalona
A la foto, 

el colloqui 
celebrat 

el dia 9 de 
desembre. 

manent, construït, això sí, si fa no fa al 
mateix indret on solien alçar-se aquells 
quasi increïbles palaus de lona. D’altra ban-
da, però, hom no havia pas anat en aquella 
platja per recordar-hi les obres mestres 
d’una curiosa branca marinera de la nostra 
arquitectura popular, sinó per celebrar-hi 
¿1 cinquantè aniversari de les Edicions 
Proa, badalonines de naixença, que, amb 
llur biblioteca «A tot vent», tant havien fet, 
abans de la guerra, per crear un públic 
català per a la novel·la literària, i després 
han continuat i continuen aqussta tasca. 
I així fou fet, escaientment. — J. V.

Fotos: Barceló.
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