
Transcendir, trencar les cotilles, anar més enllà. Seguint la seua pròpia tradició, la 
nit dels Premis Octubre 2016 fou molt més que la vetllada literària d’uns guardons 

prestigiosos amb recordatori per a Ramon Llull: l’accent es va posar també en la 
memòria dels guerrillers contra el franquisme i en els escriptors del món 

amenaçats i refugiats. Una nit, la del retorn a l’Astoria, memorable de nou.

Reportatge de Xavier Aliaga
Fotografies de Kike Taberner

Literatura, memòria, refugi: 
crònica d’una nit per al record
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El retorn de la nit dels Premis Octubre a un 
dels seus hàbitats de referència dels anys 
heroïcs de les dècades del 1970 i 1980, el 
cèntric i senyorial Hotel Astoria, era tam-

bé un cert exercici de memòria. Els fidels més ve-
terans dels guardons —els octubraires, com els va 
batejar el sempre enginyós Màrius Serra, animador 
de nou de la gal·la— podien tenir la sensació que, 
en algun moment, l’esperit de Joan Fuster acudi-
ria a demanar-los foc. O que, en la taula del cos-
tat, l’espectre de Vicent Andrés Estellés elogiava, 
en presència, posem per cas, d’una jove Montser-
rat Roig, les cames d’una senyoreta que acabava de 
passar. Fins i tot, si tancaves els ulls, podies arribar 
percebre, com en un remor llunyà, les apassiona-
des discusions dels jurats d’aquella època, que se 
celebraven també en l’hotel. Hi ha molta històries 
fixades a les parets de l’Astoria. Que s’ensumen en 
l’ambient. Dels Octubre i de tot plegat.

Fet i fet, també tenia el seu aquell que el pre-
mi Andròmina [veure pàgines 62 i 63] fóra per a 
un històric de la literatura del País Valencià, Josep 
Franco, que començà a publicar les seues novel·les 
quan alguns dels assistents al sopar no havien nas-
cut i el guanyador del premi Vicent Andrés Estellés 
de Poesia, Rubén Luzón, es llançava a gatejar, aliè 
encara al seu potencial poètic. La nit, d’alguna ma-
nera, era un exercici de costura, de cosir les mira-

des entre el passat i el present. Es va veure amb la 
composició dels premiats, completada per un altre 
autor amb trajectòria, el lleidatà Joan Garcia del 
Muro. Dues carreres lletraferides molt consolida-
des i un poeta que assistia a la seua consagració.

Mirades creuades també en l’apartat de les ac-
tuacions musicals. El públic podé gaudir de l’ex 
membre d’Obrint Pas Miquel Gironés, amb el seu 
nou projecte d’essència folk, encara sense disc. El 
virtuós de la dolçaina engegà l’acte amb una peça 
popular  i  el tancà amb una memorable interpre-
tació de la Muixeranga, Un músic encara jove, mal-
grat la seua veterania. Com a contrapunt, estètic i 
generacional, una pletòrica Marina Rossell,  que 
tingué un record per a amics com Terenci Moix 
o Maria Aurèlia Capmany, per a “l’alegria” amb 
la qual baixaven des de Barcelona per assistir a 
aquells primers premis Octubre en l’Astoria. L’artis-
ta, en el seu petit però intens recital, recuperà del 
seu disc Cançons de la ressistència una emocionant 
“Lili Marlene” amb participació del públic. Rossell 
arrodoní amb “Le Métèque”, del seu preat Georges 
Moustaki. Dues cançons que complien la funció 
de retre homenatge a la ressistència al franquisme 
i al drama del refugiats. Però no avancem esdeve-
niments. 

El continent i alguns dels detalls de la nit podien 
fer referència al passat, però la presència institucio-
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1. La foto dels premiats 
posterior al lliurament:  

d’esquerra a dreta, Joan Garcia 
del Muro, Rubén Luzón i Josep 

Franco.
2. La tradicional foto de família 
amb els premiats, els jurats de 

totes les categories i l’editor 
Eliseu Climent.



nal en els Octubre era la dels nous temps de canvi, 
la consolidació de l’edició de la normalitat que va 
tenir lloc l’edició passada, al Mercat Central. En la 
gal·la, tres consellers del govern valencià, el d’Hi-
senda, el socialista Vicent Soler, i els consellers de 
Copromís Vicent Marzà (Eduació i Cultura) i Rafael 
Climent (Economia). A més de la segona autoritat 
del País Valencià, el president de les Corts, Enric 
Morera, la vicepresidenta de la Diputació de Va-
lència, Maria Josep Amigó o el diputat de Cultura 
d’aquesta institució, Xavier Rius. Una ben nodrida 
representació valenciana completada pel secreta-
ri autonòmic Albert Girona, el director de l’Institut 
Valencià de la Cultura, Abel Guarinos o el director 

de la Institució Alfons el Magnànim, Vicent Flor. 
Entre més. Presències a l’alçada de les circumstàn-
cies, de la potència de l’acte negada durant les dues 
dècades d’hegemonia popular.

Una normalitat completada per la presència 
institucional de Catalunya i les Illes Balears a través 
de la directora de la Institució de les Lletres Cata-
lanes, Laura Borràs, que acudia en representació 
del president de Catalunya Carles Puigdemont, i de 
la directora general de política lingüística balear, 
Marta Fluxà.

En el seu discurs, de fet, el conseller Vicent Mar-
zà, que parlà en nom del govern valencià, no va 
obviar aquesta circumstància. El jove conseller va 

→
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1. Montserrat Candini, senadora 
del Partit Demòcrata Català, amb el 

conseller Vicent Soler. 2. Vicent Marzà, 
Marta Foxà i Antoni Noguera, regidor 
de Més a l’Ajuntament de Palma. 3. 
Abel Guarinos, Tona Català, Vicent 

Soler i Isabel Garcia-Canet, membre 
del jurat.

4. El director de cinema Ventura Pons 
amb Laia Climent i Lluís Miró. 5. Carla 

Pujol, d’Òmnium Cultural; Eliseu 
Climent, i Carles Llorens. 6. Rafael 

Carbonell i Àgueda Micó, del Bloc. 7. 
Rafael Menezo i Joan Francesc Mira. Al 
costat, Pilar Dolz parla amb la família 

d’Estellés.
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celebrar la normalitat d’un acte “amb re-
presentació de diverses institucions de 
les Illes, País Valencià i Catalunya”. “Ja era 
hora”, reblà entre aplaudiments. I aprofi-
tà l’ocasió per fer un parell d’anuncis re-
llevants: d’una banda, la participació del 
govern valencià, avançada per EL TEMPS, 
en l’Institut Ramon Llull, després d’alguns 
mesos de certes vacil·lacions. Un pas en-
davant que suposa que el govern valencià 
participarà a les fires internacionals “de 
la mà dels territoris amb els quals com-
partim la nostra cultura”. I que es podria 
traduir en una visibilització dels autors i 
autores valencians en l’exterior. Una pro-
jecció quimèrica, fins ara.

A més d’això, el jove conseller va anun-
ciar una futura trobada dels consellers 
de cultura dels tres territoris. Un discurs 
molt ben acollit entre el públic. En baixar 
de l’escenari, el seu company en l’execu-
tiu valencià, Vicent Soler, va rebre Marzà 
amb una cordial abraçada. Un detall que 
no passà desapercebut als presents.

Tribut a un lluitador
Els dos moments centrals de l’acte, al 
marge del lliurament dels premis litera-
ris, tingueren lloc abans del parlament del 
conseller, anb els homenatges imbricats 
en els recuperats congressos dels Premis 
Octubre. Un d’aquests fòrums havia es-
tat dedicat a la memòria dels maquis re-
presentats en l’acte per una figura mítica, 
Francisco Martínez “Quico”, l’últim guer-
riller del Bierzo que, als seus 91 anys, as-
sombrà els presents amb la seua vigorosa 
presència i amb una lucidesa a prova de 
l’erosió del temps. El lleonès fou presentat 
en gallec per Alfonso Eiré, autor del llibre 
O piloto. O último guerrilleiro: “‘Quico’ és 
la demostració que mentre lluites, vius. 
Continua sent un guerriller de la memò-
ria, de la dignitat que no es rendeix. Un 
guerriller comunista. I, abans que això, 
un lluitador que, de vegades, sap lluitar 
contra els seus companys”, va dir en refe-
rència amb la reclamació que Martínez 
manté amb el PCE perquè el partit de-
mane perdó per les execucions sumarís-
simes de guerrillers [vegeu número 1689 
d’EL TEMPS]. “Un exemple per a tots”, va 
reblar Eiré.

Francisco Martínez, visiblement com-
mogut, pujà a l’escenari amb el públic 
dempeus, emocionant per la rotunda 
personalitat del mite, per la dignitat de 
la persona. El guerriller, amb la veu tren-
cada, rebé el guardó com un estímul que 
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l’empenta “a continuar recorrent el camí 
per arribar a un estat de igualdat de dret, 
per aconseguir el dret al reconeixement”. 
A continuar fent passos “en aquesta llarga 
batalla pels valors de la democràcia” que 
“Quico” encetà el 1936, quan començà la 
seua lluita contra els seguidors de Franco 
sent nomès un adolescent. Un moment 
transcendent. D’aquells que passaran a 
història del certamen, ja ben nodrida de 
moments rellevants.

Solidaritat literària
L’altre gran pol dels congressos —que han 

tingut una tercera pota dedicada tot just a 
Ramon Llull— ha estat posar sobre la tau-
la el treball del PEN Català de suport als 
escritpors i escriptores que han hagut de 
fugir dels seus països per motiu de la cen-
sura o, fins i tot, de la persecució i l’em-
presonament. La presidenta de la instuti-
ció a Catalunya, creada el 1921 per donar 
aixopluc als lletraferits perseguits, explicà 
l’activitat i la història del PEN, no massa 
coneguda fora dels àmbits literaris. Are-
nas aprofità l’ocasió per convidar la pro-
fessió a sumar-se a aquesta tasca solidària 
(“és important que els escriptors se sentin 

1. Eliseu Climent amb Francisco Martínez i Alfonso Eiré. 
2. El guerriller Francisco Martínez mostra la seua placa d’homenatge.
3. Els membres de l’executiu valencià presents en el sopar amb el president de les Corts.
4. La família de Vicent Andrés Estellés tornà a estar present en la nit dels Octubre.
5. Josep Barberà (d’esquena), d’Esquerra Repúblicana, amb l’editor de La Veu del País Valencià Moisès Vizcaino.
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cridats a ajudar”, digué) i instà a les institucions va-
lencianes a sumar-se a ICORN (International Cities 
of Refuge Network), la xarxa de ciutats d’acollida 
dels artistes en perill. 

Per donar testimoni de la seua experiència com 
a refugiats passaren per València escriptors i es-
criptores com la russa Anzhelina Polonskaya, ame-
naçada i perseguida pels ultranacionalistes, el sal-
vadoreny Jorge Galán, que ha hagut d’abandonar el 
seu país a causa de les amenaces, malgrat una bri-
llant trajectòria literària, l’algerià Salem Zenia, es-
criptor bilingüe francès-amazic, Juan Tomás Ávila 
Laurel, de Guinea Equatorial, o el georgià Irakli Ka-

kabadze, un activista compromès amb la denún-
cia social agredit i arrestat en diverses ocasions. Tot 
just l’escriptor de Georgia exercí de portaveu. I per 
a sorpresa de tothom, després d’una breu intro-
ducció en anglès, pronuncià un discurs llegit ín-
tegrament en català. Amb una solvència impròpia 
d’algú que tan sols porta uns mesos entre nosaltres. 

Una lliçó extraordinària. 
Kakabadze exemplificà dramàticament el treball 

del PEN, una institució, assegurà, que “ha salvat 
d’una mort imminent molts companys”. I tancà un 
discurs, òbviament molt aplaudit, citant el filòsof 
francès d’origen algerià Jacques Derrida: “Els poe-

→
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1. Maria Josep Amigó compartí taula presidencial amb Vicent Marzà, entre altres persones. 
2. Enric Morera lliura el premi de reconeixement al PEN Català a la seua presidenta, Carme Arenas.
3. La presentadora de l’acte, Sara Vallés, al costat de Màrius Serra explicant l’Enigmàrius.
4. El moment teatral de l’acte amb la recitació i la representació de versos d’Estellés.
5. Els refugiats del PEN compartint el seu premi en presència d’Enric Morera.
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tes, els escriptors i els filòsofs necessiten contínua-
ment refugi”.

Enigmes i duels
A més de defensar amb vehemència la tasca del 
PEN, la seua presidenta fou protagonista d’una de 
les anècdotes de la nit: una mà innocent extragué 
la butlleta de Carme Arenas amb les contestacions 
de l’“Enigmàrius”, el joc d’enigmes de Màrius Serra 
que tant èxit tingué l’any passat i que es recuperà 
en aquesta ocasió. Un joc molt relacionat amb l’ac-
tualitat nord-americana i que contenia un enigma 
diabòlic, per a traure nota: “Ens indigna imaginar 
Trump al Senat (i no és l’únic que ens indigna), de 
6 lletres”. La solució: “Irrita”. Sembla fàcil, però féu 
suar sang als octubraires.

Serra introduí un punt lleuger però intel·ligent 
en una gala conduïda amb un to molt ben trobat 
per l’actriu Sara Vallés. I que estigué animada tam-
bé per un bonic entremès teatral: una actriu i dos 
actors ben joves escenificant dinàmics duels de flo-
ret mentre recitaven alguns dels versos que Estellés 
dedicà a la ciutat de València. Una representació 
deliciosa. A més d’un recordatori pertinent. A Va-
lència el pariren. I en la nostra memòria roman.

Vendaval d’emocions
La part final del lliurament dels premis literaris, 
l’origen d’aquesta nit emblemàtica, demostrà que 
guanyar algun dels guardons dels Octubre conti-
nua sent una fita per als escriptors, un apunt dau-
rat en l’historial de cadascú. Es veia en l’eufòria 
continguda de Josep Franco, commogut, ocurrent 
(llegí un discurs irreverent que fa el personatge de 
la seua novel·la) i reivindicatiu (“Visca l’art com-
promès, visquen els Països Catalans i visca la Re-
pública”, fou el colofó al seu discurs), molt cons-
cient de la importància que té l’Andròmina per 
posar de nou en valor la seua literatura. Quedà 
palès també en la definició de les hores que van 
entre la telefonada que et diu que has guanyat i el 
lliurament del premi, un “vendaval d’emocions”, 
en paraules de Rubén Luzón, que li havia impe-
dit pensar un discurs en condicions. I, malgrat tot, 
aconseguí transmetre l’agraiment per un premi a 
algú que li agrada “regirar paraules i diccionaris”. 
Es féu palès també en un discurs de Joan Garcia 
del Muro emotiu, agraint l’existència d’un pre-
mi d’assaig en català. Emocions que, ben aviat, es 
transformaran en llibres, esperem que rellevants.

Que facen justícia al prestigi dels Octubre. •
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1. Josep Franco, guanyador de l’Andròmina de Narrativa.
2. Rubén Luzón, guardonat amb el Vicent Andrés Estellés de Poesia.

3. Joan Garcia del Muro, distingit amb el Joan Fuster d’Assaig.
4. Un moment de l’actuació de Miquel Gironès i el seu nou projecte musical.

5. La gran Marina Rossell, pletòrica, saluda el públic.
6. La fotografia resumeix la part literària de la nit amb els tres guanyadors.
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