
Aquest cop una ratlla que veig assenyalada 
als mapes i que per mi no existeix. No sé, 
en escriure aquesta nota, la quantitat d’o-
bres que es deuen haver presentat al Premi 
Vila de Perpinyà que s'atorgarà el mes 
d’abril proper. Però no crec equivocar-me 
en creure que són nombroses, atesos els 
diversos atractius i facilitats que els orga-
nitzadors ofereixen als escriptors catalans. 
Al meu judici, com a atractius destaquen 
l’oportunitat de disputar el premi a la Ca-
talunya Nord i el fet se sotmetre's al vere-
dicte d’un jurat integrat per catalans del 
nord —amb l’excepció del president, Mo-
dest Sabater, destacat periodista barceloní 
en el període de la República—; també la 
quantia del premi, 25.000 francs, una temp-
tació, atès que les bases exigeixen només 
125 holandesos. Com a facilitat, assenyalo 
la d'admetre treballs inèdits i qualssevol 
altres publicats des del primer de gener 
del 1976. A les deu bases no s’indica a quin 
gènere és destinat el premi. ¿Queda sobre-
entès que es tracta de novel·la perquè els 
nostres premis més importants són de no-
vel·la? ¿Hi serà admesa tota mena de prosa 
narrativa? ¿Potser també l’assaig? La base 
vuitena diu clarament: «Hi podran con-
córrer totes les obres inèdites o publica-
des en posterioritat al lr. de gener de 
l’any 1976.» És a dir que a més dels tre-
balls inèdits que s’hagin pogut escriure 
expressament per al «Vila de Perpinyà» 
se’n poden haver presentat uns quants 
centenars. D’una banda celebraré que els 
amics del nord es trobin amb una gran 
quantitat d’obres; de l’altra, si és així, 
planyo el jurat per la feinada. Espero 
que el gest dels catalans del nord de col- 
laborar activament a la difusió del català 
haurà donat el resultat que es cercava; 
més, encara: n’estic convençut. I que con-
tinuarà donant-lo en les convocatòries fu-
tures, que s’anuncien per a cada dos anys. 
Tinguem en compte que aquesta col·labo-
ració —només en el camp de la literatura 
i deixant de moment de banda altres acti-
vitats— ha tingut manifestacions molt es-
timulants, de bon auguri, en el fet que 
escriptors de Perpinyà hagin obtingut pre-
mis importants atorgats ençà de les Albe- 
res, com Jordi Carbonell i Tries amb el 
«Pous i Pagès» i el «Sant Jordi». I també 
en l’edició de llibre català a Perpinyà, de 
la qual és una bona mostra la de La Trai- 
ció, del mateix Jordi Carbonell i Tries, que 
ací ha tingut bona crítica i sembla que una 
venda no pas menyspreable. Potser fóra 
hora que s’ampliés l'itinerari dels premis 
literaris del 13 de desembre i que la festa 
en la qual són atorgats sortís dels límits 
del Principat. Em permeto de creure que 
fóra ben vist per molta gent interessada 
en la nostra literatura que, per donar es-
calf al Premi Vila de Perpinyà i perquè no 
és prudent que aquells premis continuïn 
com una obra exclusiva del Principat, la 
primera sortida dels límits territorials man-
tinguts fins ara es fes per trobar-nos a 
Perpinyà. És un lloc escaient per veure'ns- 
hi les cares. —VICENÇ RIERA LLORCA.

BENVINGUDA,
OVELLETA PETITONA!
UN ACLARIMENT INDISPENSABLE. Dalí, 
diu Mr. Louis Alien, a la revista anglesa 
«The Month», és l'únic català que jo he 
conegut que aprova les restriccions sobre 
l’ús de la llengua catalana.
El tiratge dels gravats anteriors, essent fet 
abans de l'aparició de l'esmentat article, 
no hem tingut temps de retirar l'autògraf 
de Dalí que hi publiquem. En demanem 
perdó als nostres lectors, tot donant-los la 
seguretat que mentre l’esmentat pintor no 
desmenteixi aquesta asserció, el seu nom 
no apareixerà a les nostres pàgines. «Ariel», 
núm. 23, desembre 1951.
I tant que no hi va aparèixer, car qui va 
desaparèixer va ser «Ariel», prohibit, per-
seguit, anihilat. Però en canvi l’ovelleta 
perduda, més coneguda amb el nom de 
Salvador Dalí, va tornar al corral, exacta-
ment trenta anys més tard. L'autògraf de 
Dalí que acabo de rebre, en una edició tota 
luxosa que m’envia la Generalitat, és l’ex- 
pressió tipogràfica de la paràbola evangè-
lica. I com que ja ho va dir el doctor Tor-
ras i Bages, serem cristians i llançarem les 
campanes al vol en honor de l’ovelleta per-
duda. Que el text que ara ha escrit en Dalí 
potser no l’ha escrit en Dalí no té cap im-
portància. Ja sabem que, quan un escriptor 
català que s’ha passat al castellà retorna 
al temple de la catalanitat, sempre hi ha 
anònims lletraferits disposats a escriure-li 
el text i passar a la posteritat, gràcies a la 
seva rúbrica. Allò que té importància és el 
retorn. Som així els catalans, evangèlics 
sempre. Alguns catalans poc fins insinuen 
que la deserció ha produït a l’ovelleta 
abundants beneficis, però de seguida el cor 
de la comunitat diu: Psst! L'Evangeli no 
en parla, de la vida regalada de l’ovelle- 
ta en el temps de la seva perdició. Com 
podeu ser tan gasius en el moment gloriós 
del retrobament?
Jo, de tota manera, penso que l’Evangeli 
té raó i té raons; penso que si l'ovelleta 
torna al corral motu propio, vol dir que 
el corral s'ha fet tanmateix prou conforta-
ble, i això és bo per a les que viuen al 
corral, per estretes que hi visquin. Ja n’hem 
celebrat moltes, de festes de Tovelleta per-
duda, i hem cantat com al Festival d’Assís: 
E persa la pecorella, picina, picinal, i els 
ulls se'ns han omplert de llàgrimes. Mai, 
però, no havíem tingut una ovella tan gros-
sa com aquesta; aquesta és. gairebé un 
marrà, que en mallorquí en dirien un xot. 
I és molt important per a nosaltres, car 
arreu del món sabran que en Dalí escriu 
en català i amb majúscules, i la propagan-
da que significarà per a la nostra cultura! 
No hi haurà milionari ianqui que no es 
miri el seu Dalí i murmuri, en ianqui, és 
clar: Pus que escriu en català, Déu li do 
glòria! — MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

El darrer número que he pogut llegir del 
Butlletí intern d’Acció Cultural del País 
Valencià és, ell tot sol, un programa, una 
afirmació i una esperança. Comença amb la 
reproducció íntegra del parlament pronun-
ciat per Joan Fuster com a clausura del 
sopar dels Premis Octubre. És un peça 
breu, d'oratòria incisiva i de transcendèn-
cia nacional i personal. Joan Fuster sembla 
que vulgui acabar una etapa, com si en el 
fons la seva recapitulació final correspon- 
gués a l’actitud del qui al capdavall de 
la jornada diu que vol descansar perquè la 
feina més dura ja ha estat feta, en el si-
lenci i en la solitud. Ara —com ell sap més 
bé que ningú— hi ha companyia, hi ha crit, 
hi ha organització, hi ha joventut. L’espe-
rança és tangible; guanyada, però, «en els 
temps de les catacumbes sota la II Dicta-
dura», digué Fuster. Sense el sofriment 
d'aquell temps —recordà—, els polítics va-
lencians no haurien pogut plantejar ni rei-
vindicacions «autonòmiques». L’adéu de 
Fuster —que no serà un «adéu»— era pre-
sentat, amb prou raó, com un «adéu» de 
confiança. Només cal llegir —i no fullejar 
només— la trentena de pàgines del Butlle-
tí, a més de les setze pàgines de la Coor-
dinadora d’Ensenyants d'Acció Cultural. 
Aquesta entitat és el paral·lel, a la valen-
ciana, de l'Obra Cultural Balear i d’Om- 
nium Cultural; i la Coordinadora d’Ense-
nyants n'és la secció més activa, com en 
les dues associacions germanes. Amb molt 
bon sentit, Acció Cultural del País Valen-
cià ha tendit obstinadament a cobrir tots 
els espais del que en sentit ampli i perti-
nent anomenem «cultura». Per tant, el «so-
par literari» dels Premis Octubre, tan «eli-
tista» com us plagui —entre d’altres motius 
perquè sempre ve que no hi cap ningú 
més—, veïneja, en les preocupacions que 
reflecteix el butlletí, amb les classes de 
llengua, i el II Encontre de poesia cata-
lana a Elx, dedicat evidentment a la cle- 
da dels lletraferits, és objecte de la ma-
teixa atenció militant que, per exemple, el 
III Aplec comarcal d'Els Ports. Així ma-
teix a Acció Cultural tant li fa d’editar un 
calendari com de demanar una emissora 
radiofònica, i de la mateixa manera que 
tramet un llibre d’història de la senyera 
a tots els ajuntaments del país, informa a 
tothom sobre l’abast de la catàstrofe fo-
restal produïda pels incendis i les seves 
causes... Acció Cultural no es desentén de 
res, no exclou cap possibilitat, no oposa 
unes accions a les altres, ni creu que si-
guin incompatibles. Quant a l’ensenyament, 
té ben clar el que vol, com ho podem veu-
re llegint les orientacions metodològiques: 
res de grups «separats» d’alumnes, res de 
«pedagogitis» demagògica sobre la «llengua 
del nen». Heus ací com Acció Cultural ens 
alliçona en fermesa i en tàctica. La seva 
crida als socis diu: «Necessitem un altre 
com tu.» Fem-ne cas tots plegats.

JOAN TRIADÜ
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