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la nit de Santa 
Llúcia a Mataré

S CATALANES / WftTARó-ioi»w

El president Barrera recordá que encara no som on hauríem d'ésser.UNA. SORPRENENT MANCA DE SORPRESA
per Agustí Pons

He estat a punt de comentar dient que 
han guanyat els meus. L’ofici, pero, Pescas 
ofici que em queda, m'indica que aquest 
no és un bon comenpament; que cal seguir 
l’esquema de la pirámide invertida i col-lo
car, dalt de tot de la crónica, el nom deis 
guanyadors; després, un breu «curriculum» 
amb algunes notes que demostrin l’encert 
del director de «Serra d'Or» en encoma- 
nar-me la crónica; finalment, uns comen- 
taris més o menys benvolents sobre la 
qualitat del menjar —ja se sap: santa Llú
cia és la defensora deis cees, pero no deis 
gourmets— i un recordatori deis discursos 
de cloenda.

UNA MICA D’HISTÓRIA

Malgrat tot, comenpo per dir que han gua
nyat els meus. I espero que se m'entengui. 
Vaig iniciar-me en el ritu de Santa Llúcia 
quan era molt jovenet i la festa es feia 
molt a prop de les catacumbes, a l'Hotel 
Colón. Jo només hi asslstia a prendre café: 
la cosa no donava per a més. Recordó el 
cigarret nervios del meu mestre I cosí 
Joan Argenté, que tirava al «Caries Riba» 
amb Cicle, bicicle, tricicle. Pero la poesía, 
en aquell temps, no estava per cabrioles. 
I va guanyar un Ilibre que «correspon al 
moment d exit de la poesía social» segons 
que ens explica Josep Faulí en el seu tre- 
ball sobre els premis literaris catalans.

Després víngué l’etapa fastuosa del Ritz. 
Eren temps de xarampió, quan el senyor 
Solé-Tura havia escrít aquella famosa tesi 
sobre Prat de la Riba i el catalanisme bur- 
gés i feia goig sentir pels altaveus alió 
de La cogestió obrera a Occident, nou pa- 
rany capitalista. El nou parany retrunyia de 

butaca en butaca entre divertit i astorat. 
Més o menys, érem al 68.
Finalment, l’etapa viatgera deis premis: 
Tarragona, Lleida, Reus, l’Espluga de Fran- 
colí, Girona, etc. Recordó a Girona les llá- 
grimes d’un catalá de pedra picada quan 
va acabar de cantar Els Segadors. Recordó, 
també, algunes trifulgues periodístiques: 
les escasses facilitáis que teníem els in- 

Com calía esperar-ho, Mataré es Iluí amb un envelat d’aquells que van donar fama al Maresme.

formadors per a dictar cróniques telefóni- 
ques, des de Lleida, poso per cas, a les 
dues de la matinada i sense filtracions pré- 
vies; i recordó, també, haver hagut de llui- 
tar per aconseguir una página sencera d’in- 
formació sobre els premis amb la condició, 
pero, de no esmentar literalment el nom 
de l'entitat convocant.

Ara, pero, els periodistes ja tenen teléfons



xxxiii festa literaria 
de santa llúcia 
diada de les lletres catalanes 
____________mataré

10 desembre 1983

• Laura-Renada PORTET. La finestra nua.
• Caries REIG, Reflexionéssim L'América

d’O.R.

«RÉOUIEM». Seixanta i escaig. 
Ricard RIPOLL

d'Arlequí.
Ramón ROCA

sorra.

i VILLANUEVA, El carnaval

i CUADRAT. Un granet de

i BUGIA. Els Sureda.
i CURULL.' I vaig matar mon

Josep ROSSET
Flocel SABATÉ 

pare.
9 Jaume SANTANDREU i SUREDA. A trenc de 

llavis.

©••Narcís SANS BUSQUEDA». Onan.

o «Pere SAULA», Sorrenca.

• -Martí SELLARES». Un estiu maleít.

Josep SOLER i BUSSÉ, Totes es diuen María.

24é PREMI «SANT JORDI»
VOTACIONS:
1.* 2.* 3.* 4." 5/

íTALLAFERRO», L'aprenent d'home.

Huís TRIBULLÍETX», Snobs.

• Manuel TORT. Només riuen els carrera.

Francesc AGUILÓ i TARONGÍ. A reveure 
vida meva.

Josep M. ARAGONÉS. Un estel amb cua.

a Josep A. BAIXERAS, Les mares.
Aracell BERNADAS, Amb un tret n'hi ha 

prou.

Joan BARRIL, Evocació de Jaume Bescomte.

4 y

1
Joan BASTE, El gran amuntegament.

Robert BERNAD i RICART. Psicoálgia.
Salvador BERTRAN. Diáleg de la lluna amb 

Venus.
Josep BOIX i BONHORA. Un fabricant de 

telxits.

• Adrianna BORDOY», L'últim estiu d'infant.

• Fred BORRELL», Blancs cavalls d'or.

Josep BRAS i CUENCA, No viu aquí. 
Ramón CALAF i TOUS, Confessions d'una 

recepcionista d'hotel.

• Lloren? CAPELLA i FORNÉS, 1 love you.
• Josep CARNER i RIBALTA, A l'ombra de

les acácies.

• David CIRICI. Baltasar i les andrómines.

Joan COLL i CARPENA, Les ultimes brases. 
Eduard COMPANY i FONTS. A títol confi

dencial.

«C.P.». 25 anys de silencis.
Bonifaci CUFÍ i BARCELÓ, Histories d'un 

obrer jornaler.
Antoni FARGAS i DALMAU. La salamandra 

és morta.
Albert FIGUERAS i SUÑÉ, Aquest vespre 

será fose.

• Josep FRANCO, Aldebaran.

Joan GONFAUS i HOMS, El roure gros.
Carme GRAU i PRUNÉS, Les aigües no son 

violetes.

0 Isidre GRAU. Vent de memoria.

Josep GREGORI, Temps perduts.

©Manuel JOAN i ARINYÓ. E.P.D.

Martí JORDA i VILAREGUT, Tripijoc.

• KERESUS». Veste'n Freddyl

Juli LORENTE i SEGURA. Retorn.

Jull LORENTE i SEGURA. El remolí.

•Jacob MAI», Crónica d'aireví.

Miquel MARTÍ i SOLÉ. Fúgida a les arrels. 
Gabriel MARTÍNEZ i SURINYAC. Intransi- 

géncia.
Bartomeu MARTORELL i GRAU, Diligencies 

prévies 3/73.

-ApeHes MAS», L’avió de la Pau.

Santiago MIRÓ i FERNANDEZ, Cans de caga. 
•Jordi MISERACHS i VALLS». Res no és 

mesqui.
Josep M. MORRERAS i BOIX. Els amors 1 

les aventures de Curial i Güelfa.
Marta NAVARRO i SACRISTÁN. Quasi una 

dona.

Anna M. Pl i BUXEDA, La llarga nit.

• Magda PINOS», El pare.

Anna POCA i CASANOVA, La desaparició.
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25é PREMI «CARLES RIBA»

O

Marcel AYATS, Remor d'enguany.
Salvador BARROSO DURANTE. Els camps 

de Beth.
Concepció BATALLÉ i MALLARACH. 

s'engruna el silenci.

oAdolf BELTRAN i CATALA. L’exiliat.
Josep BOIXET i FARRÉ. Cants de la 

térra.

Valero BOET, Amb la mar ais ulls.

Jaume BORRELL. Reixats.

Quan

meva

Angela BRUTAU. Tomás Yebra i Privat.
Miquel CABANAS i ALIBAU, Els que resta- 

ven dins el calaix.

Gloria CALAFELL, Sirenes i ombres d'estiu.
• Josefa CGNTIJOCH i PRATDESABA. La 

da de farpa i el coll de l'artista.

«Joan CASAS. Mirall a fons.

Tomás YEBRA i PRIVAT. Marcida poncella.
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• Celia ANDREU». Mester d'Alisa lleguen?a. 
Conxa ARMENGOL I ARMERICH, Cap a 

l'alba.

Antón CARRERA. Balneari obert. 
-Narcís CARRERAS i SOLA», Argolles 

silenci.

Alicia CASTILLO i LÓPEZ. La meva lluna. 
Gloria CATALAN BALAGUÉ, Amor en tres 

temps.

Josep CLARA i ROCA. Llibre de Tannkas. 
©Jaume CREUS. Epístola al silenci i altres 

poemes del temps.
David CROS i GARCÍA, I les agulles han 

erosionat ja el rellotge de la nit.
Ramón CUXART i GUARDIA, Microscopi, 

periscopi, telescopi.

«Pon? DESSULL», Moviment i coda.
Jordi DOLCET i LLAVERIA, Temps de record 

I de presencia.

oBlai ESPINET i LLOVERA. Encenalls.

Albert ESPONA, Cossos en zel.

Jordi ESTRADA, Petjades.
• Gabriel FLORIT i FERRER, Messes de 

tall.
mes-

Pere FONT. Al ras.
® Felicia FUSTE, Una can?ó per a ningú I 

trenta diálegs inútils.

Claudi FUSTER I SOBREPERE. L'esteta.

© Patrick GIFREU, Sus d’en Desús. 
«Alfred GARCÍA i GORCH». La mita: 

roñal.

«Jordi GRAU». Enyor de siluetes.

Ferran GUERRERO i MARTÍNEZ. Demén- 
cies irreverents.

GUIDA», Bocins de silenci.

Eugénia GUISCAFRÉ, Poemes.

• El JANOT», Caliu de núvol.
Manuel JOAN i ARINYÓ, Panteons de mar- 

bre.
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31 é PREMI «VÍCTOR CATALA»



Joan RAFART OUERALT. D'un temps, d'una 
gent.

Caries REIG, Ara tot retruny.

«Ernest ROC», Totus tuus.

Santiago SANS i VALLS, Histories escarlata.

Joaquim SEGURA LAMIC, Dotze contes.
Francesc SERRA i ROSSELLÓ, Vogint mots, 

cercant paraules.
Josep SOLER i BUSSÉ, Quan les cigonyes 

no vénen de París.
«Úrsula VALLS i CAMPAL», Masturbacions 

a la carta i altres esperances.
Jordl VIADER i RIERA, Quan van dir-m'ho 

no m'ho creía.
Miquel VILARDELL i MOLSONA, Contes a 

la vora del mort.

Toni VINYES, Ciar de lluna.
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21é PREMI «JOSEP M. FOLCH I TORRES»

Xavier AVILA i MORERA, No badis que va 
de Vadors.

«Joan d’AYMA», Les aventures d’en Pam i 
d'en Prim.

- «BARBAMEC», Campaneta de la ning-ning.
Concepció BATALLÉ i MALLARACH, Brisalls 

de fantasía.
Joan BLASCO i CASANOVAS. El corsari de 

Portooí.
Joan BLASCO i CASANOVAS. Frederic, el 

malaguanyat.
Joan BLASCO i CASANOVAS. Peronella d’A- 

ragó.
Josep CASANOVAS i BRUNAT, El cas d'en 

Jaumet.

Elvira ELIAS i CORNET, Viatge a Florencia.
María Angels GARDELLA, En Gilbert i les 

línies.____________________________________

M. Elena GUASCH i GIBERT, «El cocotero». 
Pau-Joan HERNANDEZ i DE FIIENMAYOR, 

Els «guerrillers» del Montverge.
Enríe LARREULA i VIDAL, L’estrany viatge 

del reí Tito.
Rafel LLORENS i LLONCH, La carretera del 

Meranjol.
Miquel LÓPEZ CRESPÍ, L'escola embrui- 

xada.

Renée MATHIEU, Contes eixelebrats.
Josep MERCADÉ i SIMÓ. La ciutat de la 

saviesa retorna a la vida.

Abraham MOHINO BALET, Demor.
Alicia NICOLÁS i I.ARRUY, El Tavi i la bal- 

dufa.
«Nishuchi NOMIZO», Si vols un androide, 

truca'm.
M. Montserrat OLLER, Les ampolles mis- 

satgeres.

«Quirze PALAU», Un camí qualsevol.
Miquel RAYÓ i FERRER, N'Agraciat i la fulla 

d'alzina.
Francesc d'A. SALES i CODERCH, Video- 

star-contact.
«María de VILARDIDA», El món entre les 

mans.
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14é PREMI «JOAQUIM RUYRA»

Josep-Manel BAÑOS PICÓN, L'Enríc, la clau 
i jo.

Joan CAPDEVILA SUBIRANA. La meva noia 
fantasma.

Mercé COMPANY, Ramonet, el mlllor re- 
portatge.

Candelaria CUGUERÓ i CONCHELLO, Em 
dic Biblys i altres narracions.

Josep ESCARRÉ i REIG. Dellcte.

«FOLGAROLÍ», Indrets vius.
Montserrat GALICIA i GORRITZ, P.H.1.A., 

Copérnic.
Joan GONFAUS i HOMS, Noies de Barce

lona.

Miquel LÓPEZ CRESPÍ, El signe del rebel. 
Montserrat MARTÍ MARTÍ, Empreses en la 

corda fluixa.
Jaume MARTÍN i BURGOS, L’altra cara de 

la lluna.

Marcel MIRALLES, Elemental, amic Watson.

4
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Peje MOREY. Les pedres que surjten. 4 4 3
[Teresa PÁMIES BERTRAN, Carta al fill re- 
\¿cluta. ------ '

[Caries REIG i MORELL, La formació d’una? 
(¿jila. —J

Zeneida SARDA, Dafnis i Maia.
Josep SOLER i BUSSÉ. Qué hagueres fet, 

tu?
Miquel VILARDELL i MOLSOSA. Aventures 

amb una máquina d'escriure.
Josep Maria VILLALBA i EZCAY, Estéis i 

tempestes. ___ _____ ____

4 4 4 3 Z
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7é PREMI «XARXA»

Obres de creació:

Norbert BILBENY. Interpretacions (Notes 
critiques de filosofía i cultura).

Joan CUSIDO i CABANES. A la recerca 
d’una altra arquitectura nacional.

Lluís JOANPERE i CIURANETA. La miste- 
riosa harmonía de la paraula.

Hermenegild LLADÓ i BILARRUBIES, Reía- 
tivitat universal i relativitat psíquica.

3 X z
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Montserrat PALAU. Els soterrante del seny 
(Moviment underground a Catalunya o 
underground catalá?).

Miquel PUEYO i PARÍS. Lleida: Ni blancs 
ni negres, peró espanyols.___________ ____

«Joan OUADRAS». Devoradors de natura i 
devorats per l'artifici (Assaig sobre la des- 
esperació de la societat post-industrial).

Josep SOLER i BUSSÉ. Episodis de la poca- 
elisia (Ouasinimesis sota un bilingüisme 
biófog adésiara).

Obres de recerca:
«Caterina ALBERT i PARADÍS», Mil nou-

cents .vuitanta-quatre: radiografía d un mal- 
son (George Orwell a Catalunya i al front 
d'Aragó).

Ricard BLASCO. La insolent sátira antiga 
(Assaig d’aproximació a la poesía valen
ciana de caire popular).

3 1
4

Joan JULIA MUNÉ, Pere Barnils: obra i pas- 
sió (Contribució a la historia de la lin
güística catalana).

1
thric LARREULA i VIDAL, Les revistes in- 

fantils catalanes del 1939 enqá.
*7
«I 4

Sebastiá MESOUIDA, Entre la llar i el car- 
rer o crónica subterránia.

Miquel MORAGAS SPA, Miquel GÓMEZ BE- 
NOSA. Ignasi GONZÁLEZ. La comunicació

4 i
rural a Catalunya.

Jordi SOLER i ALEMA, L'home de l'aprio- 
risme sintétic i la condició humana / al- 
ternatives.

5é PREMI «FRANCESC EIXIMENIS»

9é PREMI «AVUI»

Oriol AMAT i SALAS. Banca Catalana: trlst final per al gran 
projecte de creació d’un gran bañe catalá (Regió 7, 21 maig 
1983).

Oriol AMAT i SALAS, L'economla negra (Regió 7. 28 maig 
1983).

Enric ANGELA. Sortir-nos-en, ens en sortirem (Avu/, 18 no- 
vembre 1983).

Josep DALMAU, Incompetencia i malversació del subsidi d’a- 
tur (El Noticiero Universal, 5 octubre 1983).

Josep DALMAU. Creació de nous llocs de treball (Avul, 5 oc- 
tubre 1983).__________________________________________

«Jordi LEMAN», Carta oberta a Miquel Sánchez (Avul. 1 no- 
vembre 1983).

«Jordi LEMAN», La capelleta (Avui, 20 setembre 1973).
Enric LLARCH i POYO. Al cinturó barceloní h¡ ha la desocu

pado més alta d'Europa (El Món, 18 novembre 1983).
Josep MARTI i GRAU, Una generado «oblidada» i no escol

tada (El 3 de vuit, 4 novembre 1983).
Ignasi RIERA, Els rostres quotidians de la crisi (El Món, 

18 novembre 1983).
Agustí SOLER i REGAS. La immigració: factor de progrés o 

de regressió en el futur de l'economia catalana (Revista 
Hortavui, novembre 1983).

Xavier TUDELA i PEÑA. La sortida de la crisi i els casals 
catalans (Punt Diari, 12 novembre 1983). 

per a treballar; els poetes ja no han de 
témer cap dictadura estética —recordeu?, 
d’aquelles que en parlar de la poesía de 
Vinyoli es referien a alió de «la impossibi- 
litat més extrema de comunicació»—; ara, 
en abséncia del President de la Generali- 
tat, encapcalen la festa el President del 
Parlament i el Conseller de Cultura; ara hi 
assoleixen els primers premis gent de la 
meva edat: Jaume Cabré (1947) el «Sant 
Jordi», Llorenc Capellá (1946) finalista del 
«Sant Jordi», Valeria Pujol (1952) el «Car
ies Riba», Pau Faner (1949) el «Víctor Ca
íala», i jo mateix (1947) escric aquesta 
crónica per a «Serta d’Or».
Per a alguns, dones, la festa ha passat de 
la descoberta iniciática i catecuménica a 
una participació en la qual ens trobem sen- 
se saber ben bé com.

EL PREMI DE NOVEL-LA
¿Qui havia de dlr ais jovenets de l’Ofélia

A I'esquerra, les votacions, reflectides a l’im- prés distribuít ais assistents a la festa:El jurat del premi «Sant Jordi» de novel-la —convocat per la Fundació Enciclopedia Catalana junt amb Ómnium Cultural i dotat amb 1.500.000 pessetes— era compost per Joan Triadú, Josep Faulí, Carme Arnau, Vicenq Villa- toro i Joan Carreras.Jordi Sarsanedas, Ricard Torrents, Xavier Bru de Sala, Maria-Mercé Margal i Josep Pedreira componien el jurat del premi «Caries Riba» de poesía, convocat per la Fundació Enciclopedia Catalana i dotat amb 200.000 pessetes.El jurat del premi «Víctor Catalá» de contes i narracions, convocat per Editorial Selecta i dotat amb 100.000 pessetes, era constituit per Leandre Amigó, Jaume Vidal i Alcover, Víctor Mora, Margarida Aritzeta i Guillem-Jordi Graells. El jurat del premi «Josep M. Folch i Torres» de novelles per a nois i noies, convocat per Editorial La Galera i dotat amb 100.000 pessetes, estava format per Francesc Garriga, Gabriel Janer-Manila, Assumpció Lisson, Núria Ventura i Francesc Boada.Pep Albanell, Víctor Mora, Anna M. Roig, Emili Teixidor i Joaquim Carbó constituien el jurat del premi «Joaquim Ruyra» de literatura juvenil, convocat per Editorial Laia i dotat amb 100.000 pessetes.Albert Balcells, Ernest Lluch, Josep Massot i Muntaner, Xavier Rubert de Ventos i Josep M. Figueres constituien el jurat del premi «Xarxa» d'assaig, convocat per Xarxa Cultural i dotat amb 250.000 pessetes.El jurat del premi «Francesc Eiximenis» d'assaig religiós, convocat peí Centre d'Estudis «Francesc Eiximenis» i Publicacions de l’Abadia de Montserrat i dotat amb 100.000 pessetes, era format per Antoni M. Güell, Ricard Lobo, Jaume Lorés, Maria Martinell i Josep M. To- tosaus.Manuel Ibáñez-Escofet, Jaume Vilalta, Jordi Maluquer, Josep Manyé, Wifred Espina i Jaume Serráis i Ollé formaven el jurat del premi «Avui» —d'articles periodístics, sobre el tema «Catalunya davant la crisi económica»-—, convocat per Premsa Catalana i dotat amb 75.000 pessetes.Per ais premis «Sant Jordi» i «Caries Riba», el punt davant deis títols assenyala els que el jurat va prendre en consideració després d’una deliberació previa a les votacions.Per ais premis «Víctor Catalá» i «Joaquim Ruyra» hom ha tancat entre claudátors uns títols que el jurat va excloure de les votacions, en el primer cas perqué considera que no s’ajus- taven a les bases i en el segon perqué, a parer seu, no eren adrepats al públic escaient. Llevats els pseudónims, el públic sabé que el guanyador del «Sant Jordi» és Jaume Cabré, i el de r«Avu¡», Jordi Garriga.



Alguns, només alguns, deis jurats de la nit de Santa Llúcia.A les fotos trobern, sempre d’esquerra a dreta:
a la taula del «Sant Jordi», Joan Triadú, Josep Faulí, Carme Arnau Vicenc Vi llatoro i Joan Carreras; ...

a la del «Víctor Catalá», Jaume Vidali Alcover, Guillem-Jordi Graellsi Margarida Aritzeta amb el seu marit al davant; ...

a la del «Folch i Torres», Francesc Boada, Assumpció Lisson, Núria Ventura, Francesc Garriga i Gabriel Janer-Manila, i...

a la del «Ruyra»,Pep Albanell, Anna M. Roig, Emili Teixidor i Joaquim Carbó.

Dracs, que van fer una entrada de cavall 
Sicilia a les nostrades lletres amb unes 
pometes emmetzinades, que, poc després, 
un deis seus, encara ofeli, i per molts 
anys, seria coronat rei de la festa més 
conspicua de casa nostra? Dones ara re
sulta que els ofelis guanyen el «Sant Jor
di», es troben estratégicament collocats a 
les associacions gremials més importants 
i llur signatura és cotitzada a qualsevol 
diari. A més a més, escriuen bones novel- 
les. Ho puc certificar perqué, per atzars 
de la vida i de la nostra petita comunitat 
literaria, he pogut llegir —possiblement en 
versió no corregida— la novella de Jaume 
Cabré: Un estiu male'it. El mateix autor ja 
ho ha explicat a la premsa: amb el rera- 
fons de la Setmana Trágica, la novella des- 
criu la historia d’una vaga —i les seves 
complicitats— a Terrassa. Es tracta d’una 
narració que reuneix totes les característi- 
ques tradicionals del genere: les diverses 
peces del trencaclosques van apareixent 
en el moment oportú fins a constituir un 
cercle tancat on cada cosa és al seu lloc 
—més ben dit: al lloc que, com a lectors, 
ens sembla que li correspon, a partir de 
la versemblanca que Fautor vol bastir. No 
hi ha cap mena d’experiment formal. És, 
simplement?, una novella ben feta, una 
bona novella, goso dir que amb éxit de pú- 
blic assegurat.
No és la primera vegada que Jaume Cabré 
s’apunta al tema de la novella dita histé
rica —n’hi ha cap que no ho siguí? Recor- 
deu, per exemple, que és Fautor de Gal- 
ceran, l'heroi de la guerra negra, premiada 
amb el «Joaquim Ruyra», on ens fa enten- 
dre, amb més facilitat que en alguns tex
tos d’história, la relació entre la carlinada 
i les aspiracions de certa parí de la nostra 
pagesia. L'obra tingué l’apassionat padri- 
natge de Maria-Aurélia Capmany, excelíent 
tastadora de novelles. Pero guanyar un pre
mi de literatura juvenil és donar peu a eti
quetes prou fácils per a crítics mandrosos. 
I, per tant, l'heroi no assolí la gloria que 
li corresponia.

Seixanta novelles s’havien presentat al 
«Sant Jordi». Encara no fa tants anys, se 
n’hi presentaven, a tot estirar, una dotzena. 
1 entre els qui no guanyaren, noms cone- 
guts. En primer lloc, el finalista, Lloren? 
¿apella amb I love you. 1 també, Laura-Re- 
nada Portet, de la Catalunya del Nord; Jo- 
sep-Anton Baixeras, escriptor i polític tar- 
ragoní; isidre Grau, un altre ofeli; Caries 
Reig, l’etern avantguardista; Jaume Carner 
i Ribalta; el periodista Joan Barril; el jove 
David Cirici, divertidíssim guionista de Rá- 
dio-4; i alguns pseudónims prou atractius 
i que han restat, com els escau, en el mis- 
teri: un «Tallaferro», un «Narcís Sans» I 
un «Pere Saula», d'altres, i el mateix gua- 
nyador, amb un pseudónim de ressonáncies 
sabadellenques: «Martí Sellarás».

EL PREMI DE POESIA

Valeria Pujol, en canvi, es va presentar 
amb nom i cognoms propis i va guanyar 
un premi que es disputaven vuitanta-qua- 
tre! obres. La travessa, pero, era relativa-



El guanyador del «Caries Riba», Valeria Pujol, entre el presentador de l’acte, Tactor Joan Pera, i el secretan del jurat, Josep Pedreira. Joaquim M. Puyal recollí el guardó de televisió; Josep-Lluís Servia, el de r&dio.
ment fácil. Valeria Pujol és un home abocat 
a la literatura i que ha destacat no sola- 
ment com a poeta —des d'EI crit i la pa- 
raula (1973)— sino, també, com a narrador 
—premi «Documenta» amb Interruptus— i 
com alió que en diem, per entendre’ns, 
agitador cultural al Maresme: des de la 
creado d’una collecció literaria fins a les 
setmanes culturáis d’aquí o d'allá, el Ma
resme és camp abonat per a Valeria Pujol. 
Era, dones, precisament a Mataró on el 
poeta havia de triomfar. I ho ha fet amb 
una obra, La trista veu d'Orfeu i el torna- 
veu de Tántal, de la qual hom endevina que 
és una reflexió des de la poesía, perqué si 
alguna cosa distingeix Valeria Pujol és la 
connexió íntima, total, entre el poeta i 
la persona.

La sorpresa del «Caries Riba» fou l’obra 
finalista: Felicia Fusté amb Una canqó per 
a ningú i trenta dialegs inútils. Em diuen 
els meus informants que Felicia Fusté és 
una pintora barcelonina que viu a París i 
que conrea un llenguatge molt concret, una 
lírica sortida de Texperiéncia personal. El 
jurat va recomanar-ne la publicació. Seria 
bo que la Fundació Enciclopedia Catalana 
reprengués el vell costum d’editar els fina- 
listes del «Riba». I entre els noms que no 
arribaren a la final esmentarem els d’Anton 
Carrera; Patrick Gifreu, de la Catalunya del 
Nord; Miquel López Crespí, etern guanya
dor de premis i poeta amb futur; Antón 
Sala-Cornadó; Antoni Turull, professor a 
Bristol; els valencians Joan Terol i Adolf 
Beltran, etc. Si el «Sant Jordi» se Temportá 
un narrador que forma part d’un collectlu 
de lletraferits, el «Caries Riba» se l’endu- 
gué un poeta relacionat amb Llibres del 
Malí. Ja l’havien precedit en el premi Xa
vier Bru de Sala i Ramón Pinyol, els dos 
capdavanters de Teditorial i del grup.

I TOTS ELS ALTRES

Pau Faner, amb Lady Valentina, per f¡ torna 
a guanyar un premi. Pau Faner hauria estat 

I’inventor del realisme mágic si els sud- 
americans no li ho haguessin impedit. Del 
«Víctor Catalá» —al qual es presentaren 
vint-i-una obres— queda finalista Toni Vi- 
nyes amb Ciar de lluna.

El «Folch i Torres» —de novelles per a 
nois i noies— fou per a Maria-Angels Gar- 
della amb En Gilbert i les línies. S'hi pre
sentaren vint-i-cinc obres, pero el jurat 
llegí una nota previa en la qual es quei- 
xava del poc ressó d’aquest premi en els 
mitjans de comunicació i anunciava que, 
amb motiu del vinté aniversari de la fun

Joan Vallvé, president d’Omnium Cultural, Tentitat organizadora, anuncia que l’any vinent i'acte de la nit de Santa Liúda se celebrará a Barcelona.

dació de l’editorial La Galera, l’any vinent 
fóra dotat amb 500.000 pessetes. A veure 
si així s’animen els escriptors consagráis!

El «Joaquim Ruyra» se Temportá un altre 
mallorquí: Pere Morey amb Les pedres que 
suren. Quedaren fora de concurs les obres 
presentades per Teresa Pámies i Caries 
Reig, pero el jurat en recomaná la publi
cació. Aquesta exclusió no va satisfer Te
resa Pámies, la qual així ho va expressar 
dies després en un article publicat al «Dia
rio de Barcelona». Al «Joaquim Ruyra» s'ha- 
vien presentat dinou obres.

Manuel Mas,I'alcalde de Mataró, durant la seva salutació ais assistents.



BIBLIOTECA 
’ SERRADOR

RONDALLES 
POPULARS 
CATALANES
recollides per 
Valen Serra i Boldú
Aquesta col-lecció de 
rondalles populars 
catalanes, la millor teta 
durant el segle XX, conté 
un auténtic tresor de 
saviesa popular, recollit 
amb fidelitat i amb fina 
sensibilitat.

Darrers volums publicáis:
CANqONER POPULAR 
CATALA, I i II
Tria, próleg i notes per
Pere Bohigas.
LA REPRESSIÓ A LA GUERRA 
I A LA POSTGUERRA A LA 
COMARCA DEL MARESME 
(1936-1945)
Josep M. Solé i Sabaté - Joan 
Villarroya i Font
LES MEVES CONFESSIONS 
Joan B. Manya

Publicacions de lAbadia 
de Montserrat

Miquel Pueyo, guanyador del 7é. preml «Xarxa» (obres de creado). Enrlc Larreula, guanyador del 8é. preml «Xarxa» (obres de recerca).
I arribem ais tres premis d'assaig. El de 
Xarxa Cultural d’obres de creado fou per 
a Miquel Pueyo i París amb Lleida: ni 
blancs ni negres, pero espanyols; e! de 
Xarxa d’obres de recerca, per a Enric Lar- 
reula amb Les revistes infantils catalanes 
del 1939 enea. El jurat no premia, pero en 
recomaná la publicado, el treball La comu
nicado rural a Catalunya de Miquel Mora
gas Spa, Miquel Gómez Benosa i Ignasi 
González. Venint de qui ve, no ens estra- 
nyaria que ens expliquessin aquesta comu
nicado en clau de semiótica. El premi 
«Avui» d’articles periodístics —que el ju
rat recomaná que canviés de nom i hi fos 
substituida la paraula «articles» per «tre- 
balls»— fou per a Jordi Leman, per un 
article titulat Carta oberta a Miquel Sán
chez. Jordi Leman és el pseudónim que 
utilitza Jordi Garriga quan fa de periodista.

I deixem per al final el premi «Francesc 
Eiximenis», i el deixem per al final perqué 
la proposta de canvi de nom —tenint en 
compte que el nom proposat és el d'Au- 
reli M. Escarré— fou acollida amb grans 
aplaudiments. Guanyá, per majoria, Jo
sep M. Lozano amb Petjades d'una recerca 
i queda finalista La térra de demá, la térra 
de Déu de Josep Lligades.

LA FESTA

La festa comengá amb el lliurament deis 
premis d'Ómnium Cultural de Radio i Tele- 
visió; el de radio, a Josep-Lluís Servia per 
«Pati de lletres» i a Radio Sigma de l'Al- 
guer; el de televisió fou per Joaquim M. 
Puyal peí programa —ho endevineu?— 
«Vosté pregunta». Joan Triadú tingué aplau
diments quan recordó Mercó Rodoreda i 
Joan Sales —del qual afirma que té una 
novella postuma—; Joan Vallvé va anun
ciar que l’any vinent els premis es dona- 

ríen a Barcelona i també recordó l'abat 
Escarré (aplaudiments); Max Cahner vol- 
gué subratllar la catalanitat deis premis 
(aplaudiments) i la tasca insubstituible 
d'Ómnium; i el president Barrera recordó 
que encara no som allá on hauríem de ser. 
Abans, l’alcalde de Mataré havia donat la 
benvinguda a tots els assistents i havia 
excusat l'assisténcia del ministre senyor 
Lluch (inici de xiulets). Cal fer constar 
que l'Ajuntament de Mataró s’havia lluit 
amb un enveiat perfectament installat, amb 
calefacció suficient, i amb un deis menús 
més aprofitables deis que es recorden en 
la historia de la festa.

En definitiva, la sorpresa de la nit fou que 
no hi hagué sorpresa. Els premis grossos 
—com a mínim, el «Sant Jordi» i el «Car
ies Riba»— semblen destináis a complir 
una funció de consagració d'escriptors més 
que no pas de descoberta o d’experi- 
ment, que quedaría per a d’altres guardons. 
Amb un premi d’un milió i mig de pessetes 
—la «grossa» de les lletres catalanes—, 
un tiratge llarg assegurat i una traducció 
al castellá, potser s'han de deixar les aven- 
tures a d’altres iniciatives.

A la sortida, ofelis i malls estaven eixori- 
vits. Ningú no havia dubtat de llur triomf. 
L’endemá així ho deia més o menys V¡- 
ceng Villatoro, l’última «star» descoberta, 
a «El Correo Catalán». Jo m’acomiadava 
d'amics i coneguts en espera de tornar 
cap a Barcelona. Per qué precisament en 
aquell inici de matinada, quan encara el 
meu esperit era centre de les més altes 
reflexions, una cosa tan prosaica com un 
cotxe va haver de fer-me la guitza? Pero 
aixó ja són figues d’un altre paner i I'escás 
ofici que em queda em fa intuir que més 
val posar aquí el happy end.

AGUSTÍ PONS

(Fotos: Barceló.)


