
gües els accents necessaris. Al 
capdaval!, també alguna vegada 
tenen efecte els bons exemples. 
RAMON ARBOIX I MIRALLES (Bar
celona) .
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ENCICLOPÉDIA CATALANA i ÓMNIUM
CULTURAL
Import del premí: 1.500.000 pessetes, més uns drets 
mínims d’autor garantits de 500.000 pessetes.
Les obres hauran d’ésser presentades abans del 30 
de setembre del 1983, i l’adjudicació del premi será per 
la Festa Literaria de la Nit de Santa Liúda.
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Convocat per FUNDACIÓ ENCICLOPÉDIA 
CATALANA
Import del premi: 200.000 pessetes.
Les obres hauran d’ésser presentades abans del 30 
de setembre del 1983, i l’adjudicació del premi será per 
la Festa Literária de la Nit de Santa Liúda.

Demaneu les bases a FUNDACIÓ ENCICLOPEDIA 
CATALANA Passeig de Gracia r/úm. 89, 4r>. 
Barcelona-8.

EL CONCURS DE CONTES 
DE L'ASSOCIACIÓ «CONDAL»

En el transcurs de poques setma- 
nes s'ha publicat la noticia de la 
mort deis escriptors Ventura Porta 
i Rosés i Xavier Romeu, ben dife- 
rents tanmateix, pero que a mi 
m’han recordat aquell Concurs de 
contes literaris de l’Associació 
«Condal», del qual van ser guanya- 
dors. Porta el 1960 i Romeu el 1965.

A la historia del recobrament de 
la literatura catalana, tal vegada h¡ 
va contribuir una mica aquest Pre
mi «Condal» de contes que vam 
organitzar un grup d’amics a les 
darreries d'aquell llunyá any 1948, 
essent adjudicat per primera vega
da el 22 de febrer de 1949.

El conte guanyador i els dos accés- 
sits es publicaven a la nostra re
vista i, per commemorar la X con
vocatoria, Rafael Dalmau, el bene- 
mérit editor, va publicar «Els m¡- 
llors contes del Premi Condal», 
amb un pórtic de Josep M. Pi Suñer 
i un excellent prbleg de Salvador 
Espriu.

Entre els guardonats deis primers 
anys veiem noms d’escriptors d'a- 
bans de la guerra: Salvador Perar- 
nau, Frederic Coromines, Lluís Jor- 
dá, Aurora Bertrana, Pere Prat 
Ubach, Carme Monturiol, que tan
mateix no tenien gaire possibili- 
tats de publicar aleshores.

A les darreries deis anys cinquanta 
va apareixent gent nova: Concep- 
ció Maluquer, Estanislau Torres, 
Víctor Mora, Roser Cardús, Joa- 
quim Carbó, I l'any 1963 va teñir 
un premi especial un jove de 
17 anys, de nom Jaume Fuster.

El jurat va ser presidit, successi- 
vament, per: Joaquim M. de Nadal, 
Octavi Saltor, Salvador Espriu, Jo
sep M. Pi Suñer i Maria-Luz Mora
les; com a vocals del jurat van 
teñir una seguida de continu'ítat 
els amics Sebastiá Gasch, Jo
sep M. Garrut i Pere Catalá i Roca, 
1 jo mateix vaig exercir les fun- 
cions de secretari perpetu.

Aquest premi, avui prácticament 
oblidat, en les seves primeres con
vocatorios va recordar a la gent 
que escrivia en catalá que tenia 
una possibilitat d'audiéncia, ja que 
els tres contes guardonats no sois 
es publicaven sino que, a més a 
més, el conte guanyador era llegit 
en el transcurs del sopar de lliura- 
ment de premis: Coralina Colom i 
Bartomeu Olsina en van ser lectors 
magistrals diverses vegades.

Avui, en recordar els dos autors 
traspassats, em ve a la memoria 
l'alegria que va produir-me el re- 
trobament amb Ventura Porta, amic 
de joventut, en lliurar-li, a I'Hotel 

Colón, el Vil Premi «Condal», peí 
seu deliciós conte «Diumenge a la 
vila».

També recordó que en la seva dar- 
rera convocatoria, l’any 1965, el 
conte guanyador, «L'intrús», tenia 
com a autor Xavier Romeu, un jove 
escriptor no gaire conegut que es- 
tava fent el servei a Madrid, des 
d'on va enviar-me una síntesi auto
biográfica, i els seus pares varen 
assistir a la festa literária de l'ator- 
gament.

Sic transit gloria mundi. — JOSEP- 
MANUEL PINIÉS (Barcelona).

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTI
CA DE L'ARANÉS

La normalització lingüística de l’a- 
ranés ja té tot el marc legal que 
la fa possible i assenyala unes 
vies d’actuació concreta per a 
dur-la a terme; ara, com diu Isi- 
dor Mari, manquen les accions; 
pero cree que aqüestes no van 
pas per bon camí.

L’article 3.4 de l’Estatut, el Tí- 
tol V de la Llei de Normalització 
Lingüística a Catalunya, el Decret 
57/1983 (publicat el 16 de marq 
de 1983) peí qual s’adopten les 
Normes Ortográfiques de l’Aranés, 
tot sembla que empara aquesta 
petita comunitat lingüística, pero, 
per ara, no se'n veuen els fruits. 
Un exemple prou ciar i greu és 
el tractament donat ais municipis 
aranesos en Ja «Llista deis noms 
oficiáis deis municipis de Catalu
nya» (publicada el dia 11 de fe
brer de 1983), on tots apareixen 
en la seva forma catalana. S'está 
produint una descoordinació legal: 
mentre que per una banda l’arti- 
cle 28.3 de la Llei de Normalitza
ció Lingüística afirma: «Els topó- 
nims de la Valí d'Aran tenen com 
a forma oficial l’aranesa», per 
l’altra s’aproven en la seva for
ma catalana, i així apareixen en 
els nous rétols indicadors.

Ara que les nostres comarques 
han recuperat el seu nom i els 
nostres pobles també, per qué era 
Val d’Aran, Vielha, Unha, Es Bor
des, Bossóst, Les I tots els al- 
tres pobles aranesos no ho poden 
fer? Com arribarem a la norma
lització lingüística de l'aranés si 
no es respecten ni els topónims i, 
fins i tot, es tradueixen, com és 
el cas del riu Nere, que ara «s'a- 
nomena» riu Negre?

M’afegeixo plenament a les pa
raules de Joan Triadú en aqües
tes mateixes págines: «... Cal que 
els mots, i en aquest arnpli camp, 
els noms de persona i els noms 
de lloc, tomín a teñir patria. Pero 
que siguí una patria vistent, és 
a dir ais llavis de la gent, al re
gistre civil, ais rétols indicadors, 
oficiáis i públics o privats, ais 
mitjans de comunicació (ai las!) 
i ais Ilibres per a l’ensenyament. 
L'onomástica, feta així, ens porta 
cap a l’ús normal de la llengua.»


