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UN concurs literari esta subjecte a canvis,d'un any a un altre,

perqu� no es pot preveure quin tipus de co�cursant hi acudira.

Fins i tot en el cas dels participants escolars,que semblen <i'

antuvi els qui m�s 0 menys repetiran la tipologia,hi ha canvis.

Un any veurem una certa abundancia de treballs inventius,ori-

ginals,plens de fantasia; d'altres vegades ens sorprendra la

riquesa de l�xic 0 l'habilitat per manejar els elements consti-

tutius de 1a trama. Podem dir que enguany han alternat les

dues tend�ncies,i fins i tot en alguns casos,en els quaIs no

podem ara particularitzar,han convergit els dos factors, asse-

nyalant aixi un camI de maduresa que tant de bo es consolidi i

llevi fruits densos·

Malgrat el que hem di t, ens inclinariem per recone ixer que

tal-volta abunde�l m�s,entre els treba11s premiats, els que mos-

tren maduresa de llenguatge i d'estil,per damunt de la fanta-

s ia i les trQbaLl�.5. argumentals . AixO no �s cap mal,sin6

que la majoria del jurat ho v lora com un senyal que trans-

cendeix Ca personal per apuntar a una explicita

millora del clima social de la 11engua',una condensaci6 i soli-

dificaci6 de l'6s de la llengua,en
J

�ls seus vessan
........
ts l�xic,

sintactic i estilistic,que al seu torn reflecteix una tasca d'

escola i ,en els casos dels de m�s edat entre els concurs ants

infantils 12-14 ;l'eco de lectures ben assimilades .

Acabarem aquest apartat infantil dient que en els esglaons

baixos, en els m�s joves, hem tingut sorpreses per la rodonesa

o rotuY\.ditat d'a.]guns treballs,i per l'enginy combinatori en

el desplegament del text,necessariament curt,d'altres. I en

conj unt, des de la valor a c i.o d' un paisatge, a la personif i-



i tots ens haviem vist obligats a afinar forca les
-

.fLO stres

caci6 d'objectes, la sensibilitat davant eLg animals fins al

relat de ficci6 i aventura hi trobem tots els c amps,

En els treballs juvenils, el jurat va treballar de valent,

opinions per tal de fer m�s destacable un treball sobre altres.

Els juvenils tenen les lectures m�s assimilades,i els pro-

blemes humans i de personalitat molt clavats en el seu propi

�sser,ja sigui per viv�ncies ja sigui per experi�ncies de per-

sones acostades, AixO,m�s un coneixement del llenguatge nota-

ble, perO t ambe exigible, Of€_(t.a, amb la p re s e nc i a almenys de qua

tre textos de m�rit,dificultat comprensibles per al jurat.

Finalment,i precisament perqu� creiem que els textos han de res-

pondre a la normalitat ortografica i als esquemes s i.n t act i.c s

admesos,hem deixat fora alguna obra que tenia fo?ca aagumental,

perO que necessariament cedia davant d'altres amb trama segura

i perfecci6 de llenguatge. Aqui teni�m de tot,des del relat

aut ob i �graf� ,no poc torbador,fins a la h'L!.tOria novel.lada

de ritme sostingut iamb perfum romantic. Els juvenils, pel

fet de sotmetre�5 a un treball voluntari6s i m�s complex,me-

reixen,pels resultats Ob��uts,la felicitaci6 admirada del

jurat.

El premi de recerca �s sempre el de m�s curta partici-

paci6 del concurs.Cada any hi arriben dues 0 tres obres. En

aquesta edici6 les difer�ncies entre els dos treballs que me

resqueren la consideraii6 dels membres del jurat f(�n sufi

cients per opinar que calia delimitar la valua de l'un de la

de l'altre,i com fos que el mes complet dels dos no era tam-

poc un gran treball de recerca,sin6 mes aviat d' ordenaci6 de



materials,el premi ha

estat- dividit en tres parts, atorgant-se'll dues al treball

m�s complet i una al segon classificat.

El jurat i els promotors entenen que la recerca �s un

camp minoritari,pero volen fer una crida a la major participa-

. mrteriaJ.s ck
.

ci6. Hl ha molts �reodl!s de curs,de flnals de carrera.etc

que podrien tenir cabuda en el marc del premi Morgades.

El premi el Francolt de prosa ja fa dos anys que ofereix

obres de considerable vAlua,responent tal vegada a un cicle

I

de la nostra literatura,avuL.h i s t.o rj.z. dia ben represent ada

pels narradors i prosistes. De nou treballs presentats, tres

tenien inter�s sobresortint,i el jurat, finalment,ha pre�Lat

en p-rimer lloc una narraci6 que semb[a. talment demanar �sser

desplegada en tota una novel.la,pel seu ritme,. ta seva miste-

riosa implicaci6 onirica, l' e n j o Li,t de s it uac i, i la

combinaci1del fantAstic i el dramatic.El segon premi en' tras

llada amb en,tusiasme i poesia als conflictes ecologics fins al

punt de barrej ar-los )
amb experta rna, als puram"-./ent de peri 'P ecia.

d�intellsitat
Atenci6 al premi de prosa,que respon amb escrelX a la convcca-

toria anual .

El premi de teatre ha quedat desert. Entenem que el teatre

e s poc conreat, pe ro e nt e nern t arnbe que sobre obres mal p e'Y\r

sade, "mal e5crites 0 plantejades per l'autor desde premisses
--.....,. '_

falses,el jurat no pot a caure en la temptaci6 de premiar per

no deixar desert,tot i saber com f6ra d'important poder pre-

miar una peca de teatre,que no desconfiem q�e arribi,premiable,
un altre any.



El premi de poesia es el de mc� responsabilitat

relativa per al$ autors. Ja poden esperar que el jurat _ es veu

obligat a considerar si els mot
.....Jus -que han mogut 11 autor a ver

sificar tenen dens'l.tat _, responent a una veritat intima 0 no.

Recordarem una vegada mes que sentir.;_se amb ganes de fer un

poema no vol dL"'f saber fer poemes,ni posar be la rima i les

sil ·.labes no ho es tot. D'entre els 14 poemes 0 reculls con-

corrents,el jurat,conscient qu� no hi havia cap obra que des-

taques inequivocament, ha prpocedit a estimar els m�rits re-

latius de. dues IJlmmmrhmmI!1m aportacions,un .poema en primer
,

)loc, per la seva frointali tat, modestiat; f o r c a lirico-elegiaca

que Ii confereix autenticitat. E[ segon guard6 ha anat �.

un conjunt de curts poemes d'enginy6s plankejam�nt i d'alegre
desenrotllament. La poesia es en ella mat eixa,un univers

"-""

cultural al qual 6��costar-se amb reve��ncia,tant els autors
I

com aquells qui,modestament,els hem de jut jar.

resum apressat i balan� final,diriemBen mirat,en

��t
con j unt '''.�� ,llegint les moltes obres concorrents,que en

hA REBUT encara m'es satisfaccions que desencisos.

transportar a l'Anim de concursants i de pftbiic aquesta llum

d I

esperar\_,<;a.
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