Mes enllá
d^uns premis

H

o vaig cscriure t'a viiu anys. en el proleg de Tedició de 1976 deis Premis de la
Colla ExcursionisUi Cassanenca: «Sospilo que la Fesla Literaria que es eon\(ica cada any a Cassa de la Selva no es, en
Testa
Sola el
.11 realilal.
l u i i i u a i . cap
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i>^.-<ii.i literaria.
iii>_i>;j
mantell d"aquest eut'emisnie s'hi amaga
la flama encesa d"un veritable acte
eívie». Aleshores Ja es podia eomeni^-ar
a dir i a escriiire ;illo que diirant niolt de tenips s"ha\'ia
liagut d"amagar: que els pi'emis literaris de Cassa no
s'havien pas creat només per descobrir valors literaris
ignorats. sino sobretot per fer un acte de presencia,
d'afirmació i de resistencia enmig d"un panorama poiílic que nega\'a les Iliberlats elementáis. Un acle de
defensa de la literatura, sens dubte. pero també de defensa de la Mengua, del dret d"expressió i de la propia
identitat.
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Així van néixer. Tany 1966. els pi-emis «La Colla»
de N a r r a d o , creats per la Colla Excursionista que.
com lanies altres entitats de l'época. havia de Jugar
aquest i altres papei's de suplencia en una socielat cívicameut i pt)líticament anormal. Ai.xí ha\'ien uascul.
dos anys abans. els premis «Recull» de Blanes i naixerien. dos any.s després, els premis «Bertrana» de Girona. i tanls d'altres que en aquella decada es van fer
presenls an*eu sota diversos noins i sola els aixoplucs
mes inespei-ais. Son els anys que Josep Faulí. estudios
de la materia, anomena de «naixement en la penombra»; Salvador Espriu n'hauria dil. polser, «un al^-ament de llum en la tenebra». Son els anys en que el
disciu-s poh'tic s"ha d'arliculai" - o almenys insinuar- a
tra\és del llengiiatge cultural. Els anys en qué. com en
el vers de Celaya cantal per Paco Ibáiiez. la poe.sia, la
can^-ó. el teatre. el cinema, les revistes, els premis i els
actes religiosos, esportius o lúdics es ciunerteixcii
ine\'iiablement en «anuas cari>a(las de fiiHíro».

Colla Excureionieta Caceanenca

Com a membre del Jurat vaig viure de prop uns
quants anys de peripécies deis premis cassanencs. La
convocatoria anava adrei^ada preferentnient a escriptors mes o menys inédils, pero si ara
repassem la panorámica deis guanyadoi's hi tiobem noms que han acabat per ser coneguts i
reconegut.s com els de Guillem Frontera, Víctor Mora. Anua Muria. Andreu Sotorra. Viceng Villatoro. Rafael Vallbona, Josep Eras. Silvia Mau/.ana o Vicenc; Pagés. El prenii «La
Colla» va donar pas després al premi «Cercamon» de narració Ju\enil. com abans havia
acompanyat el «Xavier Carbó» de poesia. el «Pompeu Pascual» d'investigació, el d'a.s.saig
i el d'autors locáis. De 1970 fins avui s'han celebrat també vint-i-cinc edicions de premis
per a contes infantils. i darrerameni s'hi ha afegit el premi per a treballs relacionats amb la
defensa de les Gavari'es.

Canell
commcmoraíhi
tlf Carie.s"
TuJTt'm Pafjc's.

En celebrar els trenta anys del comeníamenl. els cassanencs no han volgut deixar de recordar el clima inicial, l'época de «la primera fe.sta literaria, feta mig d'amagatolis». tal com
era obligai de fer-ho tot. sempre sota sospita. Ara que els premis s'han consolidal i s'han establert fermament en la normalital democrática, era bo rememorar - i descobrir ais mes
j o v e s - alio que no sois havia formal part de la seva historia sino que havia constiluVt la seva
mateixa esséncia. la seva primera i mes íntima rao de ser. En el lerreny aspre d'aqnella i'esisténcia. hi han arrelat els premis tal com son ara. pletorics de participació i de proposles
reno\adores.
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