
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes - 29.5.00.

Senyor President d'Omnium Cultural, companys de Premi, Membres

del Jurat, senyores i senyors :

S'imposa un breu apartat de regraciaments : en primer terme a

Omnium Cultural com entitat, per la seva trajectoria positiva i exemplar ;

segonament, a persones que m'han encoratjat i refermat en la meva

trajectoria com a escriptor ; s6n moltes, pero n'esmentare dues de molt

properes : la meva muller, - que em mante el motor alegre- i Josep Maria

.Aloy, que ha acotat, catalogat, analitzat i divulgat· la meva obra

indefallentment. I finalment, al Jurat, que ha crequt trobar en mi prou pes

per atorgar-me el guard6.
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Confio que el Jurat haura tingut en compte la totalitat de la meva

producci6, pero encara que nomes haques sospesat la part de literatura

per a nens i joves, jo n'estaria igualment cofoi ; perque 18. literatura juvenil

entre nosaltres ha estat factor important en la formaci6 de ciutadans, i de

bona qualitat ; una literatura que alguns han volgut considerar nomes per

damunt, llevant-li importancia. I trobo paradigmatic i emocionant que en el

cinquantenari de la mort -de Josep Maria Folch i Torres el Premi d'Honor

de les Lletres Catalanes recaigui en un.escriptor de literaturajuvenil.

Quan, a principis dels seixantes "Germinabit" es transformava en

"Serra d'Or", naixia "Cavall Fort" i es materialitzava de portes enfora
./

"L'Infantil"
, alguns autors " quatre exactament, renunciant a, fer . una

literatura de tipus general, yam decidir que dedicariem bona part del

nostre quefer a bastir llibres per als infants i joves, nomes perque els

nostres menuts tenien dret a llegir en catala; i a llegir bons llibres, escrits
..

.



Aixo , senyores i senyors, es tambe una altramena de Premi d'Honor.

literariament, i que els divertissin. Aqui ens van ajudar dos editors

benemerits i clarividents, Miquel .Ari.rrfuy i Andreu Doria. Poe despres , a

aquells quatre - Emili Teixidor, Sebastia Sorribas Joaquim Carb6, i qui us

parla-, s'hi van afegir laMet:e Canela , en Pep Albanell i, any rere any, una ,

corrua que avui suma mes de cent autors. I de vegades, un jove 0 una

noia que han publicat dos, tres llibres, que han estat saludats per la critica

favorablement com a futures figures de la literatura catalana, se't poden

acostar i dir-te : "saps? Jo vaig aprendre catala de petit llegint els teus

llibres juvenils ; i tambe, llegint-los, se'm va desvetllar el cuquet de la

creaci6 Iiteraria II.

Estimat President, audiencia tota : amb el mes pregon aqraiment,

deixeu-me expressar el proposit de continuar treballant des de la fidelitat

a l'esperit i ala llengua d'aquest nostre poble.


