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Ventura Gassol i Pi i Sunyer presidirán la vetllada

A l'Espluga es respira preautonoima
0 El noveíl Ferran Cremades, autor de

la novel'ia «Col! de Serps», obtingué
el «Sant Jordi» d'enguany

0 Joan Rendé i Feliu Formosa oferiren
llur premí a Albert Boadetia,
empresonat dijous passat

Si la Nit de Santa Liúda celebrada a Montjuíc l'any 75 va ser
la de l'esperanga, la d'enguany a l'Espluga de Francolí ha estat
la de Tautonomia quasi retrobada. Per primer cop en cls seus
vint-i-sei d'existéncia la gran festa de les lletres catalanes deixá
de ser acte consentit prenent el caire d'acte oficial. La preséncia
del conseller de Cultura, Pere Pi i Sunyer, presidint la vetllada
ens ho confirmava. Moltes coses está canviant en el món de la
cultura catalana. Peró creiem que encara n'hauran de canviar
més. Sobretot quan aquesta cultura sigui l'auténtic reflex de la
voluntat del poblé.

Mentre les 1.200 persones
que omplien de gom a gom el
recinte esportiu del Casal
l'Espluga de Francolí acaba-
ven de sopar, arriba el vere-
dicte deis premis. El XVIIé
premi «Sant Jordi», que com
cada .any acapara la máxima
alendó de tothom, ha estat
atorgat al novell escriptor va-
lenciá Ferran Cremades i Ar-
landis per la seva noveUa
«Coll de Serps». No fou possi-
ble homenatjar el guadornat
car no era present a la sala.

El «Joaquim Ruyra» de li
teratura juvenil fou concedit a
Jaume Riudamatolls — pseu-
dónim de Jaume Cabré— per
fe seva obra «L'heroi de la
guerra n£gra». L'autor asse-
nyalá breument la importán-
cia de la literatura per ais
adolescents afegint que «és un

tipus de públic que fíns ara ha'
estat molt mal atés».

RENDÉ I FORMOSA
RECORDAREN LA

DETENCIÓ DE
BOADELLA

«Sumari d'homicida», ori
ginal de Joan Rendé, s'endu-
gué el premi «Víctor Catalá».
En Rendé, periodista jove del
diari «Avui» manifestá que
oferta el premi «a la Iluita que
ens ha precedit per la nostra
cultura i per la nostra páíria».
Recordá que l'Albert Boade-
11a ha estat empresonat per un
anomenat delicie d'opinió:
«la Iluita no s'ha acabat i cal
continuar. Endavant!».

Feliu Formosa obtingué el
«Caries Riba» de poesía peí
seu «Llibre de viatges». For-
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L'amor adult

de l'HelenaQuan fa uns anys
llegia una novella
o narrado d'una
escriptora catalana

de la meva generació, el lle
gia-amb por. El llegia amb
por perqué no volia que fos
bo, volia pensar que cap do
na a Catalunya podía es-
criure tan bé comjo... Quina
beneiteria! I pensava aixó
perqué havia caigut en el
parany del món másele, les
dones que féiem alguna co
sa, que érem «campiones»,
havíem de ser les úniques en
tot. Ja se sap, la vida és una
carrera i les dones som uns

animals destináis a competir
amb nosaltres mateixes.

Llegia, dones, amb recan
ga. Qui diría imatges més
boniques que jo entre les
dones? Qui faria aquella
gran novella que jo havia
pensat? Qui m'havia robat
jiistament el meu tema? Jo
volia escriure com un home

perqué era tan ximple que
em pensava que ésser ho-
me-escriptor era sinónim
d'escriure bé. He de dir que
en aquest parany hi cauen
també amics estimáis, com
ara íaumes Melendres, que,
al Tele/exprés, comparava
el primer llibre de l'Helena
Valentí, Amor adult, amb
les obres d'altres dones dins
de la literatura catalana. Hi
feia dues conclusions. La
primera, que tant la María
Aurélia Capmany, la María
Antonia Oliver i jo, havíem
renunciat a la fundó especí
fica de dones per tal de po
der escriure. La Capmany
era soltera i la segona, en

lloc de teñir filis, tenia un
gos. S'oblidava de quejo es-
cric i tinc dos filis... Peró és

que jo trencava el seu es
quema de producció literá-
ria feta per dones. La segona
conclusió era més interes-

sant. La Capmany, l'Oliver i
jo escrivim bé perqué escri-
vim com un «home». L'He
lena Valentí no escriu bé,
necessita un corrector d'es-

til, segons en Melendres,
perqué no s'oblida de la seva
condició de «dona».

El meu amic Melendres

s'equivocava, em sembla, en
comparar l'Helena amb les
altres dones. L'Helena ha

escrit el seu llibre Amor

adult a partir de la mateixa
condició i la mateixa visió

del món que a nosaltres ens
ha empés a escriure. Perqué
al sexe, per molt que vul-
guis, no hi podem renunciar.
L'única diferéncia és que la
Valentí ha passat a primer
lerme la seva condició de
dona, l'ha passada al nivell
de la consciéncia.

He llegit el llibre de la
Valentí d'una tirada. En
llegir-lo m'adcnava que em
llegia a mi mateixa, que em
redescobria. L'Helena for
ma part, ja, de la meva cul
tura i el meu llenguatge. Ha
escrit sense la meva repres-
sió. I jo li ho agraeixo car,
per a mi, el seu llibre Amor
adult no és només un estí-
mul per a la creació sinó que
m'ajuda a travessar el llin-
dar del mirall on han coHo-
cat el meu sexe. I em marca

el camí cap a l'esperanga.
MONTSERRAT ROIG

Els nombrosos assistents segulen, tot sopant, el reauítat de les votacions. (Foto: Salvador Bosch.)

mosa, com abans en Rendé,
tingué unes paraules per a
TAlbert Boadella.

El «Xarxa» fou guanyat per
un equip de joves universitaris
valencians — M'Josepa Cucó,
Miquel Angel Fabra, Rafael
Juan i Joan Romero — autors
de l'assaig «La qüestió agrária
al País Valencia». Miquel
Angel Fabra recollí el guardó
en nom deis seus companys
assenyalant que el seu treball
intenta ser una aporlació per
a l'aliiberament del camp va
lencia, factor imprescindible
perqué aquell poblé recuperi
la seva personalitat dintre Ta
rea deis Paísos Catalans. «Ací

ens (robem com a casa
nostra», digué.

L'«AVUI»,
JOSEP MANYÉ

A Oriol Vergés li fou ator
gat el «Folch i Torres» de nar-
ració infantil per la seva obra
«La ciutat sense muralles», un
conté de divulgació histórica
que expijc/i el neixement del
movimerit ohrer a Barcelona a
partir de la vaga general del
1854.

Finalment el premi «Avui»
de periodisme el guanyá Josep
Manyé peí seu article «La te-
levisió que Catalunya necessi
ta» publicat al diari «Avui» el
propassatdia ISdenovembre.
Manyé és un professional que
ha restat sempre fidel a Cata
lunya fins i tot ais anys més
dificils. Durant la segona
guer

ra mundial estigué exiliat a
Anglaterra i realitzá un pro
grama en catalá a la BBC de
Londres, que fou suspés per
una desafortunada interven-

ció del qui havia estat ambai-
xador de la República, Salva
dor de Madariaga. Manyé
coHaborá també a la revista

«Destino» amb el pseudónim
de Jorge Marín.

VENTURA GASSOL;
CONFIANZA EN
TARRADELLAS

Poc abans de fer-se públic
el veredicte deis diversos ju
ráis es va retre homenatge a
qui fou conseller de Cultura
de /a Gencrdlita-í republicana,
el poeta Ventura Gassol, qui
ocupava lloc d'honor a la pre
sidencia. Josep María Ainaud
de Lasarte glossá en un emo-
liu pariament la figura del
vén poeta i polític, fent-li en
trega d'un álbum de records.
Gassol, visiblement emocio
nal, es posá dempeus i dema
ná ais fotógrafs que apagues-
sin els seus flash. «M'heu ata-

cat massa —digué — , aquest
elogis són massa grans, do
me'ls mereixo.» Evocá els

temps de Texili, recordá la se
va amistat amb el president
Maciá, la filia del qual era as-
seguda al seu costal: «En mi
rar-te, María, no puc evitar
que les llágrímes em vinguin
ais ulls». Tingué paraules elo-
gioses per al president Tar-
radellas i finalitzá el seu par
iament amb la lectura d'un

poema dedicat a mossén Cin
to Verdaguer.

El pariament de cloenda de
Tacte literari fou pronunciat
peí conseller de Cultura, Pere
Pi i Sunyer, que destacá la
importancia que té aquesta
vetllada per al redregament
de la cultura catalana. A con-
tinuació s'iniciá Tespectacle
de fi de festa en el que Nuria
Feliu interpretá cangons del
seu extens ref>ertori entre les
que cal esmentar una antolo
gía d'Apelles Mestres i la
cangó «Les tombes flame-
jants» inspirada en un poema
de Ventura Gassol. En finali
zar la festa tothom es posá
dempeus i cantá «Els Sega-
dors».

RECONEIXEMENT A UN

«PROCURADOR» FIDEL

La Nit de les Lletres Cata
lanes d'enguany s'havia ini
cial, de fet, a les vuit del ves-
pre amb un seguit d'actes que
tingueren com a marc el teatre
del Casal de TEspluga i ais
quals hi assistiren unes 2.000
persones.

En primer Woc c\ president
del Casal, Joan Calvet, i eí di-
putat Andreu Abelló pronun
ciaren discursos de reconeixe-

ment i lloanga per al batlle de
Montblanc, Josep Gomis, que
malgrat d'haver esta «procu
rador en Cortes» de la dicta
dura demostrá sempre la seva
fidelitat a la llengua i cultura
catalana, concretament du
rant les festes de Pompeu Fa
bra celebrades a la seva vila.

Andreu Abelló recordá la seva

condició d'exiliat durant

vini-i-cinc anys i abragá Josep
Gomis com a símbol de la re-

conciliació nacional.

Tot seguit Joan Ballesier
féu un poéiic record de mos
sén Ramón Muntanyola, fill
de TEspluga i biógraf del car
denal Vidal i Barraquen An
tón Carrera recitá el «Poema

del cardenal proscrit» i el
quartet Numen intepreiá di
verses peces de Pau Casals.
A coniinuació tingué lloc

Thomenatge a Jacint Verda
guer, que fou presentat per
Joan Triadú. Núria Candela,
acompanyada per la müSica
instrumental de Lluís Vila,
recitá alguns poemes de mos
sén Cinto i, finalment, es pro-
jectá la peMícula «L'.Atlánti-
da» que properament será
presentada a escoles i centres
culturáis d'arreu de Catalu
nya.
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