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DEU ANYS DE 'EREMIS OCTUBRE-
per Isahel-Clara Simó

Els Premis Octubre en aquesta darrera 
convocatòria no han estat com els dels 
altres anys. Enguany, el clima de violència 
ambiental ha arribat a frec de l’exaspera- 
ció i, mentre hom debatia civilitzadament 
temes culturals, la plaça del País Valencià 
era literalment ocupada per joves d’ideo- 
logia ultradretana, amb vestit falangista, 
demanant signatures per tal d’evitar l’en- 
derrocament de l’estàtua de Franco, que 
l’Ajuntament de Ciutat de València, al 
cap del qual hi ha el socialista Pérez Ca
sado, ha decidit recentment.

Altrament, enguany els Premis Octubre 
arribaven a la desena edició i, així, la fes
ta prenia un aire de balanç del camí re
corregut. Aquests darrers deu anys han 
estat, precisament, decisius: perquè la dre
ta ha gastat una fortuna a desmantellar 
culturalment el País Valencià, i perquè 
l’esquerra ha fet una tasca de reflexió com
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mai en la història no havia estat possible 
en terres valencianes.

No detallarem ara els incidents i les anèc
dotes de cada edició dels Premis Octubre, 
perquè «Serra d’Or» n’ha informat a bas
tament els lectors, any rera any. Però sí 
que voldríem valorar, molt breument, 

el que han significat, per als valencians 
en particular i per als catalans en general.

Una primera constatació és que l’esquerra 
nacionalista —i, en el cas del País Valen
cià, això és una redundància que ens heu 
de deixar passar— constitueix ara per ara 
l’única alternativa cultural. I que la vita

litat cultural que ja és evident a terres 
valencianes es deu exclusivament a una 
esquerra la columna vertebral de la qual 
són aquests premis, i a l’activitat de l’ani- 
mador cultural Eliseu Climent.
Una segona constatació és. que —ho hem 
de reconèixer—- el Principat ha actuat de 
manera indecisa i tímida davant els greus 
conflictes que s’han debatut al País Va
lencià. Precisament enguany l’actitud dels 
catalans del nord sembla prendre un aire 
més decidit. Ho diem perquè el rebuig 
davant els atemptats a Joan Fuster i a la 
Universitat de València ha rebut el suport 
i el concurs dels catalans d’arreu. Però, 
en canvi, en una situació tan greu com la 
present, en què el Consell debat si accep
tar o no unes normes lingüístiques anti- 
fabrianes i mancades de tot suport cientí
fic, no se senten veus prou contundents 
des del Principat.
Una tercera constatació és que el País 
Valencià ha trobat en la figura de Joan 
Fuster l’eix entorn del qual bastir tot un
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novetats catalanes del mes j
E.D.H.A.S.A.

ELS CEMENTIRIS DE BARCELONA. Fotografies: Colita i Pilar Ayme
rich. Text: Carme Riera. 186 pàgines.
GRAMÀTICA CATALANA. Curs elemental, Joaquim Rafel i Fonta
nals. Col·lecció «El Punt». 368 pàgines. 11.’ edició.
GRAMÀTICA CATALANA. Curs Mitjà, Joan Matí i Castells. 
Col·lecció «El Punt». 348 pàgines. 3.’ edició.
LITERATURA CATALANA, A. Carbonell, Antoni M. Espadaler, A. Llo- 
vet i Antònia Tayadelia. Col·lecció «El Punt». 538 pàgines. 3.’ edició. 
AL CEL SIA! POETA MARIA ANTÒNIA SALVÀ. Pròleg de Xesca 
Ensenyat. Tria de poemes de M. A. Botella. Col. «La garba». 165 pàgs. 
HISTÒRIA DELS PAÏSOS CATALANS. Dels orígens a 1714, Eulàlia 
Duran i Josep M. Salrach. Primera part. 2 volums. 1.264 pàgines.

EDICIONS AQUARI
LES 30 MILLORS SOPES DE L’ÀVIA EXPLICADES PER LA IMATGE, 
Georgina Regàs i Joan Selva. 64 pàgines a tot color.
LES 30 MILLORS AMANIDES DE L’ÀVIA EXPLICADES PER LA 
IMATGE, Georgina Regàs i Joan Selva. 64 pàgines a tot color.
ELS 30 MILLORS PASTISSOS DE L’ÀVIA EXPLICATS PER LA IMAT
GE, Georgina Regàs i Joan Selva. 64 pàgines a tot color.

EDICIONS DESTINO
TOT APUNTAT, Joan Teixidor.
Col·lecció «El Dofí». 280 pàgines.
EL VIATGE S’ACABA, Josep Pla.
«Obra completa», volum XXXIX. 751 pàgines.
EL QUE HEM MENJAT, Josep Pla. Fotografies: Francesc Català 
Roca. «Imatge de Catalunya», 336 pàgs. II. amb 167 fotos en color. 
UN SEGLE DE POESIA CATALANA. 3 volums. Selecció i notes de 
Jaume Bofill i Ferro i Antoni Comas. «El Dofí». 1.665 pàgines.
SANTIAGO RUSINOL I EL SEU TEMPS, Josep Pla.
Col·lecció «El Dofí». 312 pàgines.

EDICIONS DE LA MAGRANA
RODA EL MÓN I TORNA AL BORN, Oleguer Junyent. Pròleg de 
Xavier Fàbregas i Irene Peypoch. Col·lecció «La descoberta», 2. 
LA CUINA DE L’ÀVIA, Empar Sabata. Il·lustracions de Francesc 
Artigau. Col·lecció «Pèl i ploma», 1. 3.’ edició.

EDITORIAL AEDOS
VOLUM IV, GEOGRAFIA DE CATALUNYA. Bellesa geogràfica - Glo- 
sari geogràfic - índex toponomàstic vols. I-II-III. J. M. Espinàs i 
L. Casassas.

EDITORIAL BLUME
COM CONREAR LES HORTALISES. Petites guies pràctiques.
295 ptes. Idees i consells per a fer productiu un hort.
COM DECORAR LA VOSTRA LLAR. Petites guies pràctiques.
295 ptes. Idees i consells per a embellir i millorar la llar.
COM PRACTICAR LA JARDINERIA. Petites guies pràctiques.
295 ptes. Idees i consells per a conrear el jardí amb facilitat i èxit. 
COM FER PA I PASTISSOS. Petites guies pràctiques.
295 ptes. Idees i consells per a fer pa i pastissos casolans. 
COM TRIAR ELS VINS I GAUDIR-NE. Petites guies pràctiques.
295 ptes. Idees i consells per a beure vi amb confiança i delectança. 
COM MANTENIR-SE EN FORMA. Petites guies pràctiques. 295 ptes. 
Idees i consells per a practicar l'exercici físic, conservar-se sa i 
gaudir de la vida.
HISTÒRIA DE LA BICICLETA, Rauch/Volka/Paturi. Els orígens i 
l’evolució de la bicicleta en un text i unes il·lustracions originals.
L’ESPERIT DE LA LLAR PIRINENCA. Castells/Salomó.
Recull d’imatges i dades sobre les essències de la vida pirinenca.

EDITORIAL CLARET
L’HOME NOU, Leonardo Boff.
Col·lecció «Els Daus», 51. 128 pàgines. 350 ptes.
FRANCESC D'ASSÍS, SANT I ECOLOGISTA, F. Gamissans.
Col·lecció «Els Daus», 53. 160 pàgines. 375 ptes. 
L’EXIGÈNCIA DE LA LLIBERTAT, Sean Mac Bride.
Col·lecció «Els Daus», 54. 208 pàgines. 500 ptes.
AVE MARIA, Leonardo Boff.
Col·lecció «El Bri», 12.

renaixement cultural. I que aquesta figura, 
indiscutible i segurament insubstituïble, 
continua essent la clau d’una efervescèn
cia que ha fet possible, per exemple, una 
poesia i una narrativa sòlides i perfecta
ment identificades.

EL V ENCONTRE D’ESCRIPTORS
L’Associació d’Escriptors en Llengua Ca
talana havia organitzat un Encontre a 
València, que coincidia amb les dates dels 
Premis Octubre. I aquesta és també una 
manera de sumar-se a les inquietuds que 
pateix el poble valencià en la cruïlla en 
què es troba.
Els actes que hom programà per a aquest 
Encontre foren densos i seguits amb un 
interès esperançador. El dia 28, a la Fa
cultat de Filosofia de la Universitat de Va
lència, i després d’unes paraules de Joan 
Oleza, catedràtic de literatura a València, 
hi hagué una lectura de l’obra de Blai 
Bonet, per ell mateix, i amb la intervenció 
de Josep Piera. S’hi presentà a continuació 
l’antologia de joves poetes universitaris 
Brossa nova, a càrrec de Marc Granell 
i Jaume Pérez Montaner. No hi ha dubte 
que la poesia té la suficient vitalitat per a 
donar aquesta mena de «lluita generacio
nal» que ja inicià, en prosa, Amadeu Fa
bregat amb el seu Carn fresca...
El 29 d’octubre hi hagué, al mateix lloc, 
la lectura de l’obra de Joan Perucho per 
ell mateix, amb comentaris de Joan M. 
Monjo i Maria-Antònia Oliver.
L’endemà, un debat sobre «Narrativa i 
lector, avui», amb comunicacions de Ma
nuel Vázquez Montalbán, el col·lectiu 
«Ofèlia Dracs», Isa Tròlec i Carme Riera. 
I, a la tarda, al València Cinema, un con
cert sobre el «Cançoner del Duc de Calà- 
bria (1556)», amb una taula rodona amb 
els escriptors actuals que recreen temes 
del segle xvi.
A la nit es féu un sopar d’homenatge a 
Joan Fuster. Val a dir que és el primer 
homenatge al qual hem assistit en què no 
hi hagué ni un sol discurs. La gent estava 
contenta...
El dia 31 hi hagué un debat sobre «L’es
criptor i l’ús de la llengua literària», amb 
comunicacions de Francesc Vallverdú, 
Joan Oleza, Joan-Francesc Mira i Jo
sep A. Grimalt. A la tarda, visita a 
la València gòtico-renaixentisto-barroca, 
sota el guiatge d’un especialista de la 
Fundació Alfons el Magnànim. I, a la 
nit, sopar dels Premis Octubre, en què 
s’homenatjava Manuel Sanchis Guarner, 
en ocasió de la seva jubilació.

EL SOPAR DELS PREMIS
El restaurant on se celebrava la festa re
sultà insuficient per a l’afluència que s’hi 
produí. Hi havia gent d’arreu dels Països 
Catalans, i gent que havia vingut de ben 
lluny, com el físic Antoni Lloret i el pro
fessor Kálmán Faluba, hongarès, vingut 
expressament de Budapest i que parlava 
un català impecable.
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Dolors Bramon, 
guanyadora del «Joan Fuster- 
amb Contra moros i jueus.

«Minifac Steigman-, o sigui Rafael Ventura 
Mellà, l'obra del qual, Àmbit perdurable, 
fou guanyadora de l'«Andròmina»,

llengua i de les bombes, amb la seva iro
nia càustica habitual.
Tenim notícies que l’endemà, diumenge, 
un selecte grup de participants féu un 
viatge en barca per l’Albufera amb la 
sana intenció de muntar una paellada...

L'esperança dels assistents a l’acte no fou 
defraudada. Joan Fuster hl parlà, a despit 
del seu «comiat- de l’any passat.

Joan Fuster era el centre d’atenció de tot
hom. Les autoritats del Consell del País 
Valencià i de la Diputació —només els 
socialistes, per raons òbvies— l’envolta
ven. De les autoritats del Principat, hi 
havia Max Cahner, conseller de Cultura, 
i Aina Moll, directora de Política Lin
güística. Intel·lectuals, escriptors, lingüis
tes, polítics... Tots escoltaren, en home
natge d’admiració i respecte, el professor 
Sanchis Guarner, qui dirigí la paraula al 
públic en el to d’intimitat i de confiança 
que hi havia al seu voltant. Digué que 
s’havia jubilat però que no s’havia retirat, 
i dirigí paraules d’elogi a tots els esfor
ços que hom esmerça per tirar endavant 
la nostra cultura.

Mentrestant anaven arribant els resultats 
de les votacions dels jurats. Una de les 
sorpreses va ser el nombre d’originals 
presentats al premi d’assaig «Joan Fus
ter», que en aquesta avinentesa, després 
d’anys d’arrossegar una minsa participa
ció —quantitativa, que no qualitativa—, 
ara es debatia entre setze concursants. En 
resultà guanyadora Dolors Bramon pel 
seu estudi titulat Contra moros i jueus. 
Dolors Bramon, que prengué la paraula 
amb un perfecte accent valencià —«sóc 
la banyolina amb millor accent valen
cià»—, digué que ella, que havia estudiat 

el tema, havia arribat a la conclusió que 
les animadversions contra Joan Fuster són 
donades per la seva «evident pinta de 
jueu», i afegí que Vicent Ventura, en can
vi,. té «pinta de moro»... La seva inter
venció fou acollida amb tota simpatia.
El premi de poesia «Vicent Andrés Este
llés» fou per a Joan Margarit pel seu 
recull Vell malentès. Joan Margarit no 
era present a l’acte.
I, finalment, el de narrativa «Andròmina» 
tingué seriosos problemes de deliberació, 
car el jurat discutí unes sis hores el vere
dicte. Finalment s’atorgà a Rafael Ven
tura Melià per l’obra Àmbit perdurable, 
que havia presentat amb el pseudònim de 
Minifac Steigman. Ventura Melià, que sí 
que volgué identificar-se, dirigí també 
unes breus paraules al públic.
Després s’adreçà als presents el professor 
hongarès Faluba, que parlà de les difi
cultats que havia tingut per sortir del seu 
país, car la invitació que li arribà d’Eliseu 
Climent era una carta molt cordial i in
formal, i n’hagué de demanar una altra 
per aconseguir la sortida. La puresa lèxica 
i fonètica d’aquest hongarès sorprengué 
tothom.
I, tot i haver-se «retirat» l’any anterior, 
tancà l’acte Joan Fuster, que parlà de la 

DESPRÉS DE L’ACTE LITERARI
No us cregueu, però, que els actes s’aca
baren aquí; els organitzadors estaven ben 
preparats per a celebrar el desè aniver
sari, i una gran quantitat d’actes, més de 
trenta en total, proliferaren arreu del País 
Valencià.
Pensem que cal tenir els ulls posats en el 
País Valencià, que malda per sobreviure 
en una situació de veritable angoixa i amb 
uns perills de secessió reals i possiblement 
imminents. I que cal tenir present que el 
futur de la nostra llengua passa pels Paï
sos Catalans, i que hom no pot admetre 
el trencament d’una comunitat, si més no 
cultural, sense acceptar la pròpia anihila
ció. Els Premis Octubre una vegada més 
ens donen l’estímul; però la riquesa in
dustrial de València és un plat massa bo 
perquè uns interessos creats, enormement 
centralistes, no lluitin amb tota la força 
de què disposen. I ho fan atiant un jovent 
feixista que compta amb la complicitat 
visible i notòria de les forces d’ordre 
públic.
Com a mostra, el diari «Las Provincias», 
que té un nom: tan ben trobat, ignorà 
olímpicament una efemèrides cultural tan 
important com la dels Premis Octubre...

ISABEL-CLARA SIMÓ
(Fotos: J. Ciscar.)

DIRIGIDA PER JOAN REGLÀ

IL·LUSTRADA HISTÒRIA DEL NOSTRE PAÍS, SERIOSA
MENT TRACTADA PER UN ESCOLLIT EQUIP DE CATE

DRÀTICS. PROFESSORS I ESPECIALISTES
Obra en dos volums, de format 22 X 29 cm. 1072 pàgines. 
1036 fotografies. 64 làmines a color. Relligats en simil-pell 

i sobrecoberta a tot color, plastificada
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