
Per primera vegada el president de la Generalitat 
assisteix a la festa de Santa Llúcia.

LA NIT DE SANTA LLÚCIA 
TÉ TRENTA ANYS 

per Emili J. Boix i Fuster

A quarts d’onze del vespre del dotze de 
desembre, un bon gavadal de regidors, 
consellers i prohoms del país s’aplega 
al hall de l’hotel Princesa Sofia de la 
Diagonal barcelonina. En aquesta oca�
sió el protocol ha adquirit més impor�
tància: els prohoms esperen l’arribada 
del President de la Generalitat. Jordi 
Pujol, que, per primera vegada com a 
cap de l’executiu, assistirà a la festa 
literària de Santa Llúcia, no triga pas 

gaire: minuts després, el President en�
tra al salón Catalunya i així comença 
la trentena edició dels premis literaris.

Després de quatre anys peregrinant ar�
reu del Principat, la festa ha tornat a 
aturar-se a Barcelona. L’ambientació lu�
xosa d’un hotel de cinc estrelles, els 
preus poc populars del sopar —dues mil 
dues-centes cinquanta pessetes— i una 
ampla presència institucional fan pre-

«Santa Llúcia treu les fires i les festes 
de la bústia.»

sagiar un sopar més estrictament lite�
rari, més «normalitzat», més convencio�
nal que mai... Però callem! Els cam�
brers ja es belluguen i comencen a ser�
vir el brou de peix al Pernod; els alta�
veus emeten suaument cançons antigues 
dels Setze Jutges —ara sentim Cap al 
futbol de Delfí Abella. Ben aviat, Jaume 
Planes, cap de serveis d'Omnium Cultu�
ral encarregat de l’enllaç amb els jurats, 
«canta» les primeres votacions per als

A l’esquerra, les votacions, reflectides a l’imprès distribuït als assis-
tents a la festa.

El jurat del premi «Sant Jordi» de novella —convocat enguany per 
editorial Selecta i dotat en col·laboració amb Òmnium Cultural amb 
500.000 pessetes— era compost per Joan Triadú, Josep Faulí, Carme 
Arnau, Osvald Cardona i Estanislau Torres.

Jordi Sarsanedas, Jaume Vidal-AIcover, Albert Manent, Francesc Vallverdú 
i Josep Pedreira componien el jurat del premi «Carles Riba» de poesia, 
convocat per edicions Proa i dotat amb 50.000 pessetes.

Víctor Mora, Anna M. Roig, Robert Saladrigas, Emili Teixidor i Sebastià 
Sorribes constituïen el jurat del premi «Joaquim Ruyra» de literatura 
juvenil, convocat per editorial Laia, dotat enguany amb 150.000 pesse-
tes i 50.000 més per al finalista.

EI jurat del premi «Víctor Català» de contes i narracions, convocat per 
editorial Selecta i dotat amb 50.000 pessetes, era constituït per Maria- 
Aurèlia Capmany, Leandre Amigó, Víctor Mora, Joan Rendé i Joan Casas.

Va quedar exclosa de la votació —per considerar-la una novella— l’obra 
«EI llibre d’Eli», d’Anna Murià.
EI jurat del premi «Francesc Eiximenis» d’assaig religiós, convocat pel 
Centre d’Estudis «Francesc Eiximenis» i Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat i dotat amb 100.000 pessetes, era format per Antoni M. 
Güell, Maria Martinell, Josep M. Totosaus, Josep Urdeix i Pere-Lluís Font. 
El jurat del premi «Josep M. Folch i Torres» de novel·les per a nois 
i noies, convocat per editorial La Galera i dotat enguany amb 100.000 pes-
setes, estava format per Teresa Rovira, Maria-Eulàlia Valeri, Josep 
Vallverdú, Francesc Garriga i Martí Olaya.
Ernest Lluch, Max Cahner, Jaume Fuster, Josep Termes i Josep M. 
Figueras constituïen el jurat del premi «Xarxa» d’assaig, convocat per 
Xarxa Cultural i dotat amb 250.000 pessetes.
Manuel Ibànez Escofet, Wifred Espina, Tristan La Rosa, Jordi Maluquer 
i Josep Manyé formaven el jurat del premi «Avui» —d’articles perio-
dístics, sobre el lema: «L’ús oficial del català»—, convocat per Premsa 
Catalana i dotat amb 50.000 pessetes. Aquest premi fou partit entre 
dos treballs.
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Els membres dels jurats dels diferents premis.

premis de la nit... Veiem les cares llar�
gues dels qui no han rebut cap vot. 
Veiem, en una taula veïna, els enriolats 
«supporters» d’un aspirant a ésser pre�
miat per enèsima vegada... Veiem... Vet 
aquí la crònica de com es feren i es des- 
feren els premis, que és el que ens inte�
ressa.

VUIT PREMIS AL CARTELL

En aquesta edició hi ha hagut vuit pre�
mis literaris al cartell. I vuit jurats cor�
responents que, per no fer-nos feixucs, 
no us farem conèixer fil per randa —mi�
reu els fulls de votació, si us plau! Com 
en una bona festa literària, sabrem els 
nous llorejats al pas del menú, del cafè, 
dels discursos i dels licors i dels sor�
teigs. Quan estem enllestint la truita de 

riu amb ametlles, sentim que s’atorga 
el premi «Joaquim Ruyra» de literatura 
juvenil. Vicenç Villatoro, periodista del 
«Diario de Terrassa», és qui se l’enduu 
amb Papers robats que cremen, una no�
vel·la policíaca que transcorre en una 
ciutat del cinturó industrial barceloní 
—presumiblement Terrassa mateix. Rai�
mon Esplugafreda —pseudònim o rea�
litat?— hi queda finalista amb Hem ne�
dat a l’estany amb lluna freda.

EL «SANT JORDI», LA PRIMERA 
NOVELLA D'UN HOME DE TEATRE

El «Sant Jordi» —mig milió de pesse�
tes— és el premi rei de la vetllada. La 
lluita es decideix entre tres autors. El 
barceloní Joan Barril és el primer que 
abandona. Finalment, en saber el vere�

dicte final, un cert temor envaeix algun 
pusil·lànime del Principat. Invasió ma�
llorquina?: mallorquí el guanyador, 
Joan Mas i Bauzà, amb L’espectacle; 
mallorquí el finalista, Antoni-Lluc Fer�
rer, amb Dies d’ara; mallorquí el «go- 
vernador-delegat general»...

Tot seguit, el selecte públic assistent es 
demana qui és l’afortunat. Ben aviat 
n’arriben referències. Els entrevistadors 
de ràdio encara no han pogut enxam�
par-lo. Joan Mas, poc conegut a Barce�
lona, però amb una trajectòria literària 
considerable, no és a la festa. Està 
veient tranquil·lament una pel·lícula de 
Liza Minelli —ens ho diu quan li tele�
fonem, dies després—: Me pensava que 
la festa seria dissabte.

Joan Mas (Deià, 1929) —arriben les bio�

Vicenç Villatoro
(a la foto, amb Jaume Planes, 
cap de serveis d’Òmnium) 
quan ja era el guanyador 
del «Joaquim Ruyra».

Margarida Aritzeta 
ha obtingut 
el «Víctor Català» amb 
Quan !a pedra es torna fang 
a les mans.

Josep Albanell hauria volgut guanyar 
el «Folch i Torres» amb l’obra que hi havia 
presentat amb un pseudònim femení.
Hagué d’acontentar-se de fer-ho amb l’habituai 
«Joies Sennell».
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grafies d’urgència-— és un «clàssic» del 
teatre costumista i del sainet mallorquí. 
Advocat que mai no ha exercit, viu ac�
tualment d’una adrogueria que posseeix 
a la Ciutat de Mallorca. És un vell conei�
xedor del teatre d’aficionats mallorquí. 
Sa Padrina —expliquen els saberuts—, 
la primera obra, l’escriví l’any 1953. Més 
endavant escriu En Tià Taleca, El món 
per un forat i Un senyor damunt d’un 
ruc (1963), que tingué un considerable 
èxit popular a Mallorca i a Barcelona. 
Escàndol a camp de mar, Una dona és 
per a un rei o Tocat d’es boll, les dar�
reres obres, son un intent de fer un 
teatre més modern, més agressiu, menys 
fixat al clixé costumista, segons que ens 
dirà Mas mateix.

—Eí nucli de L’espectacle és un grup de 
teatre d’aficionats d’un poble imaginari 
de Mallorca que es diu Vinyavella, que 
ben bé podria ser Sóller —explica Joan 
Mas—. El director de l’obra és un uni�
versitari que ha fracassat a Madrid i ha 
tornat malalt al seu poble, on forma el 
grup de teatre. Encara que és casat, és 
també un homosexual frustrat. El grup 
prepara una obra de teatre que uneix 
tots els participants. Cada personatge 
conforma una petita història. És el meu 
primer intent en narrativa. Ara que tenia 
més tardes lliures a la botiga, he pogut 
fer feina. Tenia ganes de fer aquesta no�
vel·la. Tal vegada el director que hi apa�
reix és com jo m’imaginava a mi mateix 
dins de cinc anys... Volia fer alguna 
cosa més ambiciosa perquè, en el tea�
tre, els crítics intel·lectuals m’haurien 
subvalorat i el públic mallorquí hauria 
volgut que fes riure.

Demanem després l’opinió sobre la no�
vel·la guanyadora a Josep Faulí, membre 
del jurat del «Sant Jordi»:

El premi «Xarxa» fou 
per a Josep M. Casasús 
i Xavier Roig per
Els models de diari 
i la crisi de la premsa.

—L’espectacle és una novel·la realista, 
d’un realisme força matisat per l’humor 
i la ironia, el distanciament i les opi�
nions. El més definidor, però, és que es 
tracta d’una novel·la íntimament relacio�
nada amb el teatre. Les quatre parts 
en què s’estructura es titulen: «Perso�
natges per ordre d’aparició», «Els pri�
mers actes», «Sense intermedi» i «Les 
últimes escenes». Si això podia haver 
estat pur convencionalisme, no ho és 
que el mateix teatre esdevingui tema 
i que, en molts moments, la novel·la es�
devingui una defensa del teatre popular, 
és a dir, del mateix que escrivia Mas. 
Només cal afegir que és una novel·la en 
clau, que es pot llegir sense conèixer-la, 
però només s’hi arriben a desenvolupar 
totes les possibilitats si es coneix. 'Hi 
surt l’autor mateix i hi apareix, entre 
molts d’altres, la mítica Cristina Valls, 
esdevinguda Marissa Llull.

ELS CONTES I LA POESIA
Tot prenent el pastís gelat, veiem com 
Jaume Planes anuncia la darrera vota�
ció del 28è. premi «Víctor Català». Ra�
fael Tasis i Ferrer amb Monòlegs n’és 
finalista i Margarida Aritzeta el guanya 
amb el recull de narracions Quan la 
pedra es torna fang a les mans. Aritzeta, 
vint-i-vuit anys, corresponsal de l’«Avui» 
a Valls —fa poc aconseguí un accèssit 
als premis Malva-rosa de València—, co�
menta l’obra davant els micròfons:
—Es tracta d’un jove escultor que tre�
balla la pedra, que té idees sòlides, que 
veu la vida amb optimisme; després, 
els fets, la vida mateixa, li van tornant 
fang allò que tenia de sòlid, aquella pe�
dra que treballava amb afecció des del 
començament. Aquest és també una 
mica el tema de totes les altres nar�
racions.

Rosa-Victòria Gras i Manuel Pont i Bosch 
recullen els premis «Omnium Cultural», 
respectivament, pels programes «Lliçons de 
català» de la televisió i «Punt de vista» 
de Ràdio Popular de Figueres.

Josep Manyé —una veu més que familiar 
per als qui escoltaven la BBC 
durant la guerra europea— 
llegeix el veredicte del premi «Avui».

Mentrestant ens arriben notícies del 
«Carles Riba». Tres dels setanta parti�
cipants arriben a les darreres elimina�
tòries. Joan Noves amb Sonets de mig�
dia i Joan M. Puigvert amb Música sa�
cra en són finalistes. Joan Montalà, que 
es presentava amb el pseudònim de 
J. Puigllançada, és el guardonat amb 
D’un torsimany al bosc, potser. Mon�
talà és un capellà vallenc de cinquanta 
anys que treballa en una escola de defi�
cients de Barcelona. Francesc Vallver�
dú, del jurat, ens comenta l'obra gua�
nyadora :
—És clàssica, classicitzant de forma, 
però, en canvi, té una sensibilitat mo�
derna, «mallarméeniana» diríem, amb 
el sentiment profund de la poesia in�
tel·lectual del segle XX. Montalà té un 
gran domini del llenguatge rural.

ELS SETZE JUTGES
HAN FET VINT ANYS
La nit avança entre tasts de votacions 
i tertúlies de taula i de sobretaula. Les 
festes de Santa Llúcia han estat sempre 
motiu d’aniversaris i commemoracions. 
En aquesta ocasió hom vol homenatjar 
els Setze Jutges. El 19 de desembre del 
1961, em diuen, actuaven per primer cop 
al CICF de Barcelona. Ja fa vint anys 
i han complert amb fets allò que sols 
deien quatre gats: «Necessitem cançons 
d'ara.» Una bona part dels Setze Jutges 
puja a l’empostissat central del saló. 
I, si no vaig massa errat en la llista, 
Delfí Abella, Remei Margarit, Guiller�
mina Motta, Maria-Amèlia Pedrerol, Pi 
de la Serra i Miquel Porter —sis dels 
Setze Jutges—, i Frederic Roda, Josep 
Porter i Lluís Serrahima interpreten un 
dels contrapunts nostàlgics del sopar.

La festa ja està més «esvalotada»: els 
nous «llançaments» literaris són entre�
vistats per la ràdio, però encara ens 
falten premis. El «Folch i Torres» es 
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fa pregar. Finalment, Martí Olaya, del 
jurat del premi, en llegeix el veredicte. 
Hi ha hagut llarga discussió, els mèrits 
eren similars i, al capdavall, Josep Alba- 
nell —3 a 2— aconsegueix el seu enèsim 
premi amb Les aventures d'en Patan- 
cràs Xinxolaina. Maria-Àngels Gardella 
i Quer, amb Un armariet, un cofre i un 
diari, n’és la finalista. Joies Sennell 
—que havia presentat una altra obra al 
premi, amb pseudònim femení— explica 
la seva darrera obra: 

—Són les aventures d’un personatge del 
segle XVII que naufraga a l’Antílop, el 
vaixell de Gulliver, viu una temporada 
al país de la fantasia i una altra al se�
gle XX. Finalment, desencisat i una 
mica espantat, se’n torna al seu segle 
dissetè.

Els resultats de la segona convocatòria 
del «Francesc Eiximenis» d’assaig reli�
giós passen una mica més clandestina�
ment per la sala. Sols hi ha hagut qua�
tre participants. Conquereix el premi 
Miquel Estradé, monjo de Montserrat, 
amb Pare nostre, un treball sobre aques�
ta oració. Joan Gomis, amb Cristianisme 
i conflicte social, és segon en el «ràn- 
king».

El'quart de milió del premi «Xarxa» 
d’assaig és per als periodistes Josep M. 
Casasús i Xavier Roig per Els models 
de diari i la crisi de la premsa, un es�
tudi fruit de catorze anys de treball 
sobre els models de premsa i sobre la 
seva aplicació en el futur a Catalunya.

Joan Vallvé, president d'Omnium Cultural, 
durant el seu parlament.

Ignasi Aldomà, amb Volem viure de la 
terra, resta segon classificat.
Ja han entrat al saló els assistents al 
cafè. Josep Manyé, secretari del premi 
«Avui» d’articles periodístics, en aques-

Vint anys 
després de 
quan ho 
feren per 
primer cop, 
els Setze 
Jutges, 
alguns dels 
Setze Jutges, 
s’atansen al 
micròfon.

ta edició sobre el tema «L’ús oficial del 
català», anuncia l’únic «desert» de la 
nit. Els dos accèssits són per a Les ac�
tituds envers el català, de Francesc Vall�
verdú, publicat a «Treball», i per a Les 
banderes d’enguany, de Josep-Miquel 
Servià, publicat a «Tele-eXpres». Amb�
dós articles —els rellegim quan arribem 
a casa— són una crida a la participació 
activa, al treball de base per la norma�
lització de l’ús de la llengua. I, tot es�
mentant la llengua, cal afegir que es 
lliuraren els premis «Òmnium Cultural» 
als millors programes de ràdio i televi�
sió en català. El primer va ésser per al 
programa «Punt de vista» de Ràdio Fi�
gueres, i el segon fou per a «Lliçons de 
català» i la seva editora, Rosa-Victòria 
Gras, per la seva tasca d’ensenyament 
de la llengua. Una acotació en l’acta de 
concessió dels premis era tot un signe 
dels temps: «El jurat vol fer constar 
la seva preocupació per la minva de 
qualitat en la programació d’espais ca�
talans per a televisió i per les limita�
cions persistents quant als horaris d’e- 
missió.»

DESENCISOS, DISCURSOS
I FINS L’ANY QUE VE
La nit ja és ben entrada. Els cambrers, 
tot i estar-hi avesats, semblen una mica 
esgotats i ens miren com escurem els 
licors; s’esllangueix l’espectacle. Ja som 
a les acaballes de la festa. Veiem encara 
les cares llargues dels qui no han re�
but prou vots... Joan Vallvé, president 
d’Omnium Cultural, l’entitat organitza�
dora, i Jordi Pujol, President de la Ge�
neralitat, són els encarregats de cloure 
l’acte. Recorden tots dos el sentit de 
resistència i de continuïtat que han tin�
gut els premis de Santa Llúcia durant 
els seus trenta anys. El President re�
marca el suport institucional que ha de 
rebre la festa literària i, amb ella, tot 
el procés de normalització cultural, i 
altres coses. I al cronista sols li pertoca 
desitjar: així sia.
S’ha acabat. Les darreres pinyes de ter�
túlia van retirant-se del saló, ara ja de�
solat. La dona del guarda-roba es negui�
teja per tornar els abrics als darrers 
tocatardans. En una rotllana comenten 
que en aquesta edició hi ha hagut més 
promoció literària i més festa cultural 
que no pas reivindicació; més acte «so�
cial» que no pas acte «de masses». Que 
diferent de la festa del 1975, al Palau 
Nacional, també de Barcelona, atapeït 
de gent!
Pujant les escales cap1 a la sortida, al 
hall, veiem els cartells interiors de l’ho- 
tel. En castellà gairebé tots. En anglès, 
molts d'altres. M’adono que he sopat en 
el «banquetting-room Catalunya». (Cal 
sentir-se’n molt honorat!) Ja són quarts 
de tres i m’he d’embolicar amb la bu�
fanda. Un vent fred rastella la Diagonal 
mentre surten els darrers comensals 
literaris. Bona nit. Fins l’any que ve.

EMILI J. BOIX I FUSTER

(Fotos: Barceló.)
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