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MartíDomínguez i JuliàGuillamon
s’enduenelspremisSerrad’Or
Pere Villalba, Pep Albanell, Parking Shakespeare i Joan Yago, altres premiats

JOSEPMASSOT

Barcelona

Durantmoltsanysvaserun farque
va il∙luminar la cultura catalanade
mostrant com gent de pensament
divers, i sovint antagònic (una lliçó
que avui s’enyora), podia treballar
aplegada per una meta comuna.
Serra d’Or va lliurar ahir els premis
del seu 50è aniversari i va demos
trar com es poden guanyar lectors
en català i alhora donar prestigi als
autors literaris.
El premi de novel∙la va ser per a

La sega (Proa), de Martí Domín
guez, l’escriptor valencià queha fet
enpocsdieseldoblet,desprésdere
breelpremidelaCrítica.Unguardó

simbòlic, perquè ell també celebra
els seus 50 anys de vida. I uns pre
misquetenencomelementcomúel
tractamentdelmal.ALasega, entre
altrestemes,laviolènciailacrueltat
entre els caps franquistes i el ma
quis damunt una terra torturada, el
Maestrat. Als poemes de Caïm
(Tres iQuatre),JosepRamonBach
s’inspira en Francis Bacon per fer
un retrat amb lleixiu de l’ésser hu
mà, i si per a Byron Caïm no és el
primerhomicidasinóelprimerdis
sident romàntic, un vers de Bach
diu “plorode ràbia / en saberme ja
immune/aldolordecadadia”.
La maldat també surt al llibre de

memòries (premi deNarració) Les
fantasies del nàufrag (Bromera), de

Pep Albanell, els records d’un nen
nascutaVicitraslladattotd’unaala
Seu, nàufragRobinson enuna terra
defronteradeguàrdiescivils icape
llans vestits de negre on li fan bu
llyingesdemanasi lagranliteratura
necessitaelsmalssentiments,men
tres’iniciaen la lecturad’unidioma
prohibit comlasexualitat.
JuliàGuillamonvarebreelpremi

d’Estudis Literaris pel seu monu
mental Joan Perucho, cendres i dia
mants (Galaxia Gutenberg), un au
torpretèritquetambésabiaquetots
somalhoraCaïmiAbel, iqueamava
elsvampirs.
JosepMariaJaumàvaserpremi

atperlasevatraducció d’Irlandain
dòmita. 150 poemes de W.B. Yeats,

una altre proesa editorial d’Edici
ons de 1984 i de JosepCots, queno
se n’afluixa, de publicar llibres de
poemes tan necessaris com difícils
d’amortitzareconòmicament.

El premi de Recerca va recaure
en l’obra Ramon Llull: vida i obres,
de Pere Villalba, el primer dels tres
volums de l’obra impulsada per
l’Institut d’Estudis Catalans i la
Fundació Elsa Peretti. El d’Altres
CiènciesvaanarapararaLaciència

en la literatura (Universitat de Bar
celona), deXavierDuran. El deCa
talanísticaha estat per aMountCa
nigó. A tale of Catalonia, de Ronald
Puppo,Verdaguerdonataconèixer
als lectorsanglosaxons.
“Molts companys han deixat el

teatre perquè no podien portar
menjar a casa. Es parla de desertit
zació cultural, però no és un desas
tre climatològic.Ésuna tala consci
ent per sembrar altres coses que
aportenmés rendiment”, va dir Jo
an Yago, quan va rebre el premi
Text deTeatre perYou say tomato.

El premi de Teatre Espectacle va
ser per aRagazzo,deLaliÁlvarez; i
el de Teatre a l’aportació més inte
ressant a la companyia Parking
Shakespeare.
Històries de Nasrudín (Petit

Fragmenta), amb text deHalil Bár
cena i il∙lustració de Mariona Ca
bassa, s’emporten l’Infantil. El Ju
venilhaanata GiselaPouperLano
ia de la mitjanit (Edebé) i a
LemmiscatesperArbres (Ekaré).
JosepMassot iMuntaner, direc

tor de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, va recordar l’estat de
repressió i ofec, amb censura
estatal, que hi havia fa 50 anys, i al
grup reduït d’intel∙lectuals, nascuts
desprésde laguerra, quevanhaver
d’aprendre a escriure i llegir en
un idioma que no havien pogut
estudiar.
A l’acte hi van assistir també la

presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, ielpareabatdeMontser
rat, JosepMaria Soler. El conseller
Santi Vila, a partir d’una frase de
VirginiaWoolf (“aquell que ens ro
ba els somnis, ens roba la vida”), va
tenir paraules d’agraïment per a la
revista i els autors premiats: “Amb
vosaltres sempre podrem somiar.
Ara cal treballar perquè el somni
col∙lectiu sigui una realitat. Un país
creatiu, amb ciutadans lliures, amb
igualtatd’oportunitatsarreu”.!

“Molts companys
han deixat el teatre
perquè no podien
portarmenjar a casa”,
diu Joan Yago

KIM MANRESA

Joan Yago denuncia la penúria del teatre català davant de JosepMassot iMuntaner i la resta dels premiats

J. MASSOT Barcelona

El premi Formentor de las Letras
faunnoupas i obre el guardóa les
literatures romàniques amb l’edi
tor, assagista i novel∙lista italià
Roberto Calasso, a qui es reco
neix el conjunt de la seva obra. El
jurat, presidit per Basilio Balta
sar, ha reconegut la “prosa il∙lu
minadora” de Calasso (Florència,
1941), autor d’una obre que “inte
gra en un ambiciós discurs cor
rents filosòfics, estètics i morals
de molt diversa procedència”.
El premi, dotat amb 50.000

euros i patrocinat per la família
Barceló, propietària de l’hotel
Formentor de Pollença (Mallor
ca), i la família Buadas, serà lliu

rat durant les pròximes Conver
ses Literàries, previstes per al
setembre.
El jurat de l’edició 2016, que

completen, amb Baltasar, Vic
toria Cirlot, Ramón Andrés,
Francisco Ferrer Lerín i Vicente
Verdú, ha ressaltat de Calasso
que “l’amplitud de camps de co
neixement que inclou la seva mi
rada constitueix el fonamentma
teix de la cultura humanista tal
com serà rescatada per la post
modernitat”.
RobertoCalassoés autordeLes

noces de Cadmos i Harmonia, pu
blicada a Catalunya per Edicions
B, o El rosa Tiepolo. En els seus
assajos abandona l’eurocentris
me per obrirse al pensament de

l’orient llunyà. Calasso és també
editor d’Adelphi, editorial italia
na amb un catàleg que és una re
ferència per a la resta d’editorials
europees. Calasso va ser director
de l’editorial des del 1971, el 1999
en va ser president i el 2006 se’n
va vendre la majoria d’accions a
RCS, segon grup editorial italià
que tenia com a principal accio
nista FiatChrysler i la sevamarca
bandera, Rizzoli. Calasso, que
creuquehihaeditorials indepen
dents mediocres i segells dins de
grans grups formidables, va re
comprar les seves accions
d’Adelphi quan RCS va ser venu
da a Berlusconi (Mondadori) i
d’aquestamaneravamantenirne
la línia editorial.!

Roberto Calasso obté el premi
Formentor de las Letras 2016


