Cançons d’amor i revolució

El jurat del 52è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
es va reunir a Barcelona el 8 de febrer de 2020,
44 anys després que a la mateixa ciutat tinguessin
lloc multitudinàries manifestacions, reprimides
per la policia armada, sota el lema

“Llibertat, Amnistia
i Estatut d’Autonomia”
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hem de sortir
de la presó
per no morir
que la raó
no rebi més
cops de bastó
que la llei és
que autoritat
en té només
la veritat
i lo que vol
és llibertat
emprendre el vol
fora del mur
i veure el sol
sense altre fur
ni manament
i si se’n surt
la gent i el vent
podrem campar
tranquil·lament
i respirar
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Jordi Cuixart i Navarro
President d’Òmnium Cultural

“i es fa de bell nou
la síl·laba som”

És possible donar les gràcies a la presó? Seria irrespectuós i injust, per la gravetat de la involució democràtica que significa, a més de molt presumptuós.
Però, d’altra banda, sense la presó no hauríem entès
que hi som. Que, passi el que passi, sempre hi anirem,
i que hi ha molts motius per no deixar d’anar-hi.
I sense la presó tampoc no hauria tingut el privilegi de trobar encara una nova dimensió a la paraula,
de per si multidimensional, vibrant i provocadora, de
l’Enric Casasses. Llegir-lo a la cel·la és tot un acte de
reafirmació i alliberament. Tampoc no hauria tingut
l’atreviment, fins i tot, de posar-me a recitar maldestrament al seu costat.

“Els filòsofs beuen de la poesia; els poetes, dels borratxos del carrer”, dius amb aquella sornegueria que
fa somriure, però que és incapaç d’amagar tant de talent, saviesa i sensibilitat amb la llengua. La llegida, la
parlada i l’escoltada. Perquè sí: el gran material de l’art
és la vida, però és quan el compartim des dels marges
per esbotzar-ho tot quan més ens empeny a créixer.
A repensar-nos de dalt a baix i a observar la bellesa
de la creació. A encuriosir-nos tant per una persona
com per una paret, que deia la teva admirada Caterina Albert.
Moguts precisament per aquest sentiment de llibertat, fa tres anys vam decidir que la presó no seria cap
impediment per fer saber al Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes el veredicte del jurat. Tot al contrari: seria una bona manera de recordar als poders de
l’Estat un compromís col·lectiu tan històric com irrenunciable; que la paraula té un poder imparable i que
mai no permetrem que el totalitarisme, la repressió i
la venjança vencin l’amor i l’humanisme.
Avui, la pandèmia despulla encara més les deficiències d’un món que relega la cultura. “Un paradís
artificial comunica amb el seu infern natural, la intel·ligència artificial multiplica la tonteria natural”, etzibava l’Enric en plena emergència. Les preguntes de
la poesia, com sempre, donant respostes.
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Seixanta anys després, a Òmnium Cultural hem enfortit aquest compromís amb la cultura compartida,
segura i diversa arreu dels Països Catalans. I no pas
perquè el present ens hi obligui, que també, sinó perquè és indestriable del passat que ens ha portat fins
aquí i del futur de llibertat que construïm. Sense cultura no som res, i aquest seria un lloc molt pitjor.
Així doncs, enhorabona i gràcies una vegada més, estimadíssim Enric.

Jordi Cuixart i Navarro
President d’Òmnium Cultural
Presó de Lledoners, setembre de 2020
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Programa
de l’acte
Lo romàntic no són
ni les penes del viure
propi ni el desempar
ni els amors, lo romàntic,
lo que rebenta el cor,
és això, inventar formes.

Palau de la Música Catalana
20 d’octubre de 2020

Enric Casasses,
explorador de la paraula
Els únics que no es comporten normal
són els esdeveniments
Qui sóc i per què escric?
Traçat de l’intèrpret total:
Cerca aire
Quedem tu i jo
I la cridòria
És com música de trompa
En aquest viure tan senzill
Glossa
Parlament de Marcel Mauri, vicepresident
d’Òmnium Cultural
Lliurament del 52è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes
Els Segadors
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Veredicte

Un gat
miola.
S’adorm
la plaça i
s’adorm
la font,
s’adorm
la bústia,
dormiten
els autos
i els plàtans
i dormen
també els
coloms,
només
alguns
insomnis
eleven
la veu
vagant
per fora
o vetllen
silenciosos
a casa,
o és
que han pres
tant de
cafè
que estan
a taula asseguts escrivint-te
la vida
que viuen
i veuen
a tu.

El jurat, reunit el dia 8 de febrer de 2020,
va acordar atorgar el 52è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes a:

Enric Casasses i Figueres
(Barcelona, 1951)

per la seva contribució a la llengua i cultura
catalanes, especialment per l’originalitat del
llenguatge poètic que ha creat, i per la qualitat de
la seva obra, no sols en la poesia, sinó també en la
traducció, l’assaig, l’edició i l’escena.
Enric Casasses compta amb una llarga trajectòria
com a poeta, traductor, assagista, dramaturg,
articulista, editor literari, narrador i rapsode. És un
gran coneixedor de les més variades tradicions
literàries i culturals, que es trasllueixen al llarg de tota
la seva obra. Ha creat un estil propi i transgressor a
l’hora de fer (i dir) poesia, que l’ha convertit en una
referència renovadora i influent dins el panorama
de la poètica catalana contemporània.
També cal destacar la gran implicació que Enric
Casasses sempre ha mostrat a l’hora de participar
i col·laborar en activitats i projectes innovadors
culturals i socials.
Per tot això, el jurat del Premi d’Honor l’hem elegit
com a premiat de l’edició d’enguany.
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El jurat

Plantificar la baladrera veritat i que essent així
–veritat– il·lusioni els nens i agradi als avis.
Els d’entremig, que pensin.

Marc Artigau i Queralt (Barcelona, 1984)
Narrador i dramaturg
Fina Birulés i Bertran (Girona, 1956)
Doctora en Filosofia i professora
de la Universitat de Barcelona
Marta Buchaca i Alemany (Barcelona, 1979)
Dramaturga, directora de teatre i guionista
Judit Carrera Escudé (Barcelona, 1974)
Productora cultural
Martí Domínguez i Romero (Madrid, 1966)
Biòleg, escriptor i periodista
Lluïsa Julià i Capdevila (Barcelona, 1958)
Doctora en Filologia Catalana i crítica literària
Maria Rosa Lloret Romañach (Roses, 1961)
Catedràtica de lingüística catalana
de la Universitat de Barcelona
Isidor Marí i Mayans (Eivissa, 1949)
Sociolingüista i cantautor.
Membre de la Secció Filològica de l’IEC
Salvador Sunyer Bover (Salt, 1957)
Gestor i productor teatral
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Biografia

Pregunta doble: qui sóc i per què escric?
Resposta simple: escric perquè no sé qui sóc.

Primer
vols trobar el poema que ja hi era
que el primer cop que el sentis
ja et soni de sempre
i després
vols fer-te, inventar-te un poema
de cap i de nou i que no s’ha mai vist
i que obre un vet aquí bell i nou a l’ànima
i a sobre pretens
exactament
que coincideixin tots dos
mot per mot.

Nascut a Barcelona el 1951, Enric Casasses és un
dels poetes amb més intensitat artística i literària del
país. Narrador, dramaturg, traductor i rapsode, ha
esdevingut referent d’una nova manera de fer poesia
a Catalunya, amb un repertori profund i extens que
suma versos, narrativa i dramatúrgia, i que beu d’una
àmplia gamma de corrents artístics.
Des de la poesia trobadoresca fins al surrealisme
més psicodèlic, Casasses s’ha fet seu l’accent de
l’oralitat i ha aconseguit un estil propi i inclassificable
amb reminiscències del moviment dadà, el Barroc,
el Renaixement i la cultura més underground,
sabent‑se reflectit, també, en els grans autors
de la literatura catalana com Jacint Verdaguer o
Víctor Català.
Al llarg de la seva trajectòria, Casasses ha exercit com
a traductor d’autors com Arthur Conan Doyle, Gérard
de Nerval, William Blake i Max Jacob. També ha
publicat una desena de discs recitats i ha col·laborat
en innombrables accions, recitals i projectes
culturals.
Casasses va publicar els seus dos primers llibres de
poesia, La bragueta encallada (1972) i La cosa aquella
(1982), en edicions alternatives, i avui dia ja se’n
compten més de 25 en diferents editorials, entre els
quals T’hi sé (Edicions 1984, 2013), A la panxa del
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poema en prosa que no hi neva ni hi plou (Tria, 2013)
i El nus la flor (Edicions Poncianes, 2017). En el camp
de la dramatúrgia, el 2003 va publicar la peça de
teatre Do’m (RE&MA).
Va ser premiat amb el Premi de la Crítica el 1993
per No hi érem (Empúries, 1993), amb el Premi
Carles Riba de 1996 per Calç (Edicions Proa, 1996) i
amb el Premi Joan Alcover de 1998 per Plaça Raspall
(Edicions 62, 1998). En la seva faceta de traductor,
va obtenir l’any 2011 el Premi Crítica Serra d’Or.
Cal destacar que l’any 2012 va ser guardonat amb
el Premi Nacional de Literatura que atorga el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) com
a reconeixement per la seva trajectòria literària i
artística, i que el 2019 va rebre el Premi de la Crítica
Catalana de poesia i el Premi Lletra d’Or al millor
llibre publicat en llengua catalana per El nus la flor.
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En aquest viure tan senzill
de tantes vides complicades
sobreposades i trenades
has sapigut no perdre el fil
i saps cantar moltes tonades
senzillament perquè és bonic
i quan tot dorm i tu descanses
i amb el cap planxes el coixí
qui sap els somnis on viatgen
ni quin ball balla l’esperit
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L’obra

La manera més salvatge,
selvàtica i salvadora
de moure el cos, la manera
més subtil i muscular,
més a prop de la Matèria
Feta Font Perquè Font És,
el moviment del cos més
insultant de tots i, sí,
si vol, el més amorós
és la paraula i parlar.

Narrativa
· El poble del costat. Barcelona: Empúries, 1993; 2008.
· Dijous remesa. Divendres comanda. Reus: Talp club,
1998.
· La foneria i el paperer. Barcelona: Roure Edicions,
2010.
Poesia i discos
· La bragueta encallada. Maó: Druïda, 1972;
Barcelona: sense peu d’impremta, 1973.
· La cosa aquella, seguit de Sense trofeu i Text llest.
Maó: Druïda, 1982; Barcelona: Empúries 1991.
[premi de la crítica de Serra d’Or 1991]
· Tots a casa al carrer. Palma: Universitat de les Illes
Balears, 1992
· No hi érem. Sèrie negra de sonets moderns.
Barcelona: Empúries 1993; Labutxaca, 2009. [premi
de la crítica de l’associació de crítics espanyols]
· Desfà els grumolls. València: Editorial 3i4, 1994.
· Començament dels començaments i ocasió de les
ocasions. Barcelona: Empúries, 1994; Edicions 62,
2007.
· Els nous cent consells del consell de cent.
Barcelona: Cave Canis, 1996.
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· Calç. Àlbum de poesia d’un instant i alhora
il·lustrada. Barcelona: Edicions Proa, 1996 i 2005.
[premi Carles Riba 1995]
· U h. Aiguafreda: Container, 1997 i Lleida: Pagès
Editors, 2007. [primer premi Contenidor de la poesia
catalana]
· D’equivocar-se així. Barcelona: Empúries, 1997.
[premi Ausiàs March 1997]
· Coltells. Gaüses: Llibres del Segle, 1998 i 1999.
·D
 e la nota del preu del sopar del mosso. Barcelona:
Khan, 1998 / Granollers: Terrícola, 2015.
· Plaça Raspall, poema en set cants. Barcelona:
Edicions 62, 1998. [premi Ciutat de Palma Joan
Alcover 1997]
· sub dos. Sant Martí de Centelles: Container, 1999.
· El pa de navega. Barcelona: Grup 62/Zanfonia, 1999.
· Cançons d’amor i de revolució. Barcelona: revista
Els Marges 65, 1999.
· Canaris fosforescents. Barcelona: Empúries 2001.
· La tonalitat de l’infinit. Barcelona: Star Music, 2001.
· Descalç. Ljubljana - Barcelona. Vic: Emboscall, 2002;
2004.
· Cantat [dins el volum Quintet]. Badalona: col·lecció
Pont del Petroli, edicions fet a mà, 2002.
31

· Que dormim? (seguit dels reculls Set poemes
per a *** i Songs for Petra) Barcelona: Empúries,
2002.
· Salomó. Barcelona: Cruïlla, 2004.
· La manera més salvatge. Barcelona: Discmedi,
2006.
· Urtx. Olot: Miquel Plana editor, 2006.
· Cançons d’amor i revolució. Arenys de Mar: arxiu
en format de document portàtil amb manuscrits
i il·lustracions de l’autor, transportsciberians.net,
Arenys de Mar, 2007.
· Nosaltres i els agermanats. Barcelona: Tinta
invisible, 2010.
· N’ix. Barcelona:Discmedi, 2010.
·B
 es nagana. Barcelona: Edicions de 1984, 2011;
2013.
· 21 tesis. Edició FETA A CASA, 2011.
· Tira-li l’alè. Barcelona: Discmedi, 2012.
· A la raó. La Garriga: Gnurf poesia, 2012.
· A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni hi
plou. Barcelona: Tria Llibres, 2013.
· Diari d’Escània i Univers endins. Barcelona:
Empúries, 2013.
· T ’hi sé. Barcelona: Edicions de 1984, 2013.
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· Tannoiicamandulejantaixí. Sant Pol de Mar: Amics
de les Arts, 2013.
· Pedra viva. l’Escala: editat per l’ajuntament, 2014.
· Intent de comentar-hi el poema d’en Joan Maragall
Soleiada. Bellcaire d’Empordà: Vitel·la, 2014.
· De la nota del preu del sopar del mosso. Barcelona:
Edicions Terrícola, 2015.
· Els morts no parlen, escriuen. Barcelona: revista
l’Estació núm. 7, 2017.
· Sense finor prô amb tota claredat. Edició FETA A
CASA, 2017.
·D
 el senyor Antoni Gaudí. Edició FETA A CASA, 2018.
· El nus la flor. Barcelona: Edicions Poncianes, 2018.
[premi de poesia de la crítica catalana 2018
i premi Lletra d’Or 2018]
· Amb el porró en fresc. Edició FETA A CASA, 2018.
· Visita a la senyora Soler (de part de Manuel
de Pedrolo) dins la capsa Tàrrega, ciutat del
Mecanoscrit. Ajuntament de Tàrrega, 2018.
· Antologia targarina. Ajuntament de Tàrrega, 2019.
· Escurçons catalans, col·lecció de 15 landais o
escurçons. Edició feta a casa, 2019.
· Orbiten. Tavernes de la Valldigna, 2020.
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Poesia i narrativa infantil i juvenil
· L’amor de les tres mil taronges: història d’una reina
que tenia la grip
· Històries d’animals, tretze. Palma: Documenta
Balear, 2010.
Teatre
· Do’m. Barcelona: RE&MA, 2003 i Girona: Accent
Editorial, 2008.
· Monòleg del perdó. Barcelona: Males Herbes,
Barcelona 2018.
Traduccions
· El paràsit d’Arthur Conan Doyle. El Grill, 1988.
· Història del califa Hakem de Gérard de Nerval.
València: 3i4 edicions, 1998.
· Milton: un poema de William Blake. Barcelona:
Quaderns Crema, 2004.
· El gobelet dels daus de Max Jacob. Palma de
Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2010.
[premi de la crítica de Serra d’Or 2011]
· Passa, gos!, traducció d’una petita tria de poemes
gallecs de Rosalía de Castro. Sant Jaume de Galícia:
Publicacions del PEN de Galícia, 2012.
· Panorames de poemes de Kenneth Patchen.
Barcelona: Edicions Poncianes, 2015.
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Edicions
· de La xava, De la raça que es perd, De la ciutat vella
i Albi de Juli Vallmitjana.
· de L’estrella amb cua i La tragèdia de cal Pere Llarg
d’Eduard Girbal Jaume.
· de La tardor barcelonina (en col·laboració amb
Joaquim Auladell) i del Concepte general de la
ciència catalana de Francesc Pujols.
· de Perles (en col·laboració amb Agnès Prats) i dels
quaderns de Dimonis de Jacint Verdaguer.
· de Lo cant dels mesos i Llibre blanc de Víctor Català.
Crítica literària o assaig
· Notícia de la poesia catalana [epíleg del llibràs
bilingüe Doce poetas catalanes del siglo XX con
tres añadiduras y un apéndice de varia intención
d’Orlando Guillén, penjat a la xarxa el 2008.
· Intent de comentar-hi el poema d’en Joan Maragall
‘Soleiada’. Bellcaire de l’Empordà: ed. Vitel·la, 2014.
· Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa
d’Oració. Folgueroles: Vedaguer Edicions, 2014.
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El meu
Casasses
Com et disfressaries d’Enric Casasses?
—Hauria de ser un vestit mig de Peter Pan i mig de
Lucky Luke, amb una capa negra d’ermità alquimista,
un ganivetot de pirata a la cintura, armilla de bandoler romàntic, corbateta de Buster Keaton, camisa
florida a l’estil hipi californià, espardenyes i faixa de
casteller, un embut per barret, la daga de la mort en
una mà i una flor de card a l’altra. I amb un llapis
groc i negre damunt l’orella.
—I de poruc? De truita? D’amor? De valent?
—Per vestir-te de poruc t’has de posar uniforme
d’esquinet o de policia anti-disturbis. Per vestir-me de
truita no ho veig clar perquè primer s’han de batre
els ous… D’amor? Vestit normal, qualsevol cosa. De
valent? Ídem, o en pilotes.
Bego Ricart:
“Fes-te senzill / busca el perill. Llegir Enric Casasses”,
El Tacte que té, núm. 0, març del 2001, p. 4-6

Joves poetes ens parlen
del guanyador del 52è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
Jaume C. Pons Alorda
Enric Casasses no només és un poeta immens que
ha fet de tot i sempre ho ha fet increïblement bé, sinó
que amb la seva meravellosa energia i generositat
ha aconseguit exaltar les generacions posteriors. Ha
incitat a l’escriptura i al risc, a la lectura atenta d’obres
no prou conegudes, a l’exaltació de l’oralitat, a la pinya
grupal i a l’atreviment estètic. És un dels màxims
responsables que la poesia catalana d’ara sigui tan
activa.
Anna Gas
L’Enric és aquell jove curiós, amatent i explorador que
no es deixa engolir pel poeta Casasses que admirem.
T’escolta recitar un poema, se t’acosta per dir-te que li
agrada i es presenta: “Hola, soc l’Enric”.
Anna Gual
L’Enric és la inspiració. L’Enric és sortir de les normes
per entrar-hi amb classe i amb el millor vestit i el mot
més adient. L’Enric és la batalla de la paraula al carrer
i el savoir faire a l’escriptori. L’Enric és el descubridor,
qui porta la llanterna. L’Enric, el mestre.
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Jaume Coll Mariné
Enric Casasses és qui més camins ha obert per la
poesia catalana en els darrers vint-i-cinc o trenta
anys. Segurament cada generació (o cada parell
de generacions) tenen un poeta amb el qual
descobreixen que en poesia es pot dir tot; doncs bé,
per a la generació (per dir-ne d’alguna manera) que
va dels nascuts a finals dels setanta fins als de mitjan
anys noranta (i potser més cap en aquí i tot), aquest
autor és Enric Casasses.
Blanca Llum Vidal
És pensar Enric Casasses i pensar, ara de cop, en el
‘Domini màgic’ d’en Vinyoli dictat per telèfon; en
dir-li el botó de perquè vagi al botó de la ràdio; en
una llibreta amb un dibuix d’una cadira gravitant per
damunt d’una mar que s’encén i per damunt d’un
poema envoltat de cites de Blake, de Tsvietàieva, de
Llull, de Català i de Bauçà; en els ulls de sa mare quan
ell li llegeix un poema dels esquenapelats de L’Escala
i en arribar als llocs més estranys pels camins més
estrets només per veure com una estesa de gripaus
ha ocupat la carretera o només per cantar-li a la mà
serena d’un dropo borratxo vestit de parracs.
Joan Todó
Arriba un dia que sí, que me’l llegeixo. Podé no fou
fins a Bes nagana. Hi buscava, tal vegada, una altra
41

llenga, el català ‘gafat de Vallmitjana, de la Víctor, de
Rusiñol, de Verdaguer, de Vinyoli, de Bauçà. No ho
sé. I jo n’agafo el que em convé. Potser una callada
manera senzilla d’anar pel món, de gestionar la
timidesa, una forma de fer de poeta sense pedestal
però amb sabates, de no dur coturns però saber què
són, per millor enfotre-se’n. I la tranquil·litat de saber
que tot es pot fer, ‘tat?
Joan Josep Camacho Grau
Ui! En mossèn xemeneia carda màgia de la de veritat
i és tan veritat que és fantasiosa i és tan fantasiosa
que és fantàstica i és tan fantàstica que és ralitat i
és tan ralitat que escriu i dibuixa com viu i viu com
dibuixa i escriu…
Eva Baltasar
A mi l’Enric Casasses m’ha inspirat l’abandonament
a la poesia.
David Caño
Per mi l’Enric Casasses és aquella sensació de
descobrir que la poesia no només t’agrada sinó
que pot flipar-te, flipar-te molt (la primera vegada
que el vaig veure recitar em va explotar el cap, i tot
va agafar un altre sentit, un altre aire). També és
aquell company de paraules, de copa de vi negre,
de tarda‑nit, de converses, d’anècdotes, de somriures
murris i silencis, que hi és sense fer-se veure massa,
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i t’hi fa ser. També és la generositat de qui et regala
un poema que duu escrit a la llibreta i el compromís
de qui mai no té un no per les lluites en contra de la
injustícia. L’Enric és qui va posar títol a l’antologia
poètica del 15M amb la doble negació “Ningú no ens
representa: poetes emprenyats”.
I també, per mi, és aquell pertànyer a la llibertat, qui
et diu que la propietat és un bluf i qui cada vegada
que l’han volgut fer rei ha marxat a la francesa.
Esteve Plantada
L’Enric és el gran generador de tot, en la meva
generació. Una manera de ser poeta, de viure‑ho,
de dir el vers, de ser rigorós i savi, però alhora
proper, còmplice, foteta. Lúcid i terrenal; volador
i una autoritat. També fidel a una llengua i a una
literatura, amb la contaminació que això pressuposa,
amb la fermesa de no callar, de ser-hi, sempre. Amb
un compromís lluny de la fanfàrria i dels lluentons:
de veritat, irrefutable.
Bego Ricart
L’Enric és el “fes-te senzill, busca el perill”. És el
pinyol de les coses. És la gràcia que té viure. És qui
t’assegura la màgia, la il·lusió que hi ha un camí
lluminós cap a tu mateixa; és com la seguretat q
hi ha un lloc on s’hi està més que bé. És esperança,
divertiment, explosió, llibertat, llibertat.
43

LES CASES DEL MEU CARRER

Les cases del meu carrer
una cova a la muntanya
el jardí vermell de flors
l’embarcador de la platja
la barraca dels pastors
el niu penjat a la branca
la claror del fons del pou
els fumerols de la plana
les parades del mercat
el banc de seure a la plaça
el caminet d’entre els camps
la fàbrica abandonada
el racó de sota el pont
la font de la font trobada
el porxo de l’estació
la palla groga a l’estable
l’ombra d’un sol presseguer
la pols de la caravana
i la llum de l’horitzó
i l’estrella més llunyana
tot és casa meva i tot
m’era i m’és i em serà casa
com si veiés voleiar
la roba estesa de l’àvia
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El guardó

Els parlars escalencs
m’eixamplen les fronteres de l’idioma fins a uns calls
i unes contrades extremes que no he vist mai més
i que només lamento no haver tingut
a nou anys la presència d’esperit
i el coneixement necessaris per
a esgrafiar-m’ho tot més fondament
a l’espinada.
Que dormim?

El 1994, Òmnium Cultural va encarregar a l’escultor
Ernest Altés la creació d’un guardó per lliurar als
guanyadors del Premi d’Honor, que fins a aquell
any no existia. Coincidint amb la vint-i-cinquena
edició del premi, en un acte solemne al Palau de
la Generalitat de Catalunya, els guardons es van
lliurar amb caràcter retroactiu als premiats d’honor
anteriors, o bé als seus hereus.
Fins l’any 2005 el guardó fou igual cada any, però
el 2006, d’acord amb la renovació de la imatge de
l’entitat, s’encarrega al mateix escultor redissenyarlo. A partir d’aquell moment tindrà una estructura
fixa de ferro, basada en les quatre barres i el logotip
d’Òmnium, i s’hi adjuntarà un còdol d’un riu
dels territoris de parla catalana. A partir del 2010,
aprofitant que amb la reformulació del premi el nom
del guardonat es coneix amb prou antelació, cada
any el còdol es recollirà d’algun indret vinculat amb
la persona premiada.
Així, el 2010, en homenatge a Jaume Cabré, el còdol
provenia del riu Pamano, al Pallars Sobirà. D’acord
amb els orígens o la trajectòria vital dels últims
premiats, en aquestes darreres edicions el guardó
s’ha confeccionat amb còdols provinents de diversos
indrets dels Països Catalans: de la riera que baixa
de la serra de Mussara, al Baix Camp; de la badia
de Palma, la platja de ses Covetes i Cala Varques,
a Mallorca; del riu Alboi, nom que pren l’Albaida
al seu pas per Xàtiva; del riu Serpis, al seu pas per
Alcoi; i en dues ocasions de Barcelona: de la platja
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de la Barceloneta i de la zona que antigament havia
ocupat l’anomenada illa de Maians, i que dona nom
a una obra de Quim Monzó, guardonat el 2018. L’any
2019, per primera vegada el còdol prové de fora els
Països Catalans, de la riba del Tàmesi, al seu pas per
Londres, ciutat on la Marta Pessarrodona ha viscut en
diversos períodes.
Enguany, el còdol prové de la platja del port d’en
Perris, a l’Escala, poble amb el que Enric Casasses
manté forts lligams personals: la seva família
materna n’és originària i ell mateix hi ha passat
llargues temporades. No ha deixat de freqüentar mai
la vila en la qual s’ha amarat d’un llenguatge mariner
que ha esquitxat d’un cap a l’altre la seva producció
poètica.
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Persones
guardonades
1969-2020
SAPS?

cel amunt de les estrelles
més enllà de la galàxia
on s’acaba el meu jardí
comença un altre jardí
comença una altra galàxia
són unes altres estrelles
hi ha una branca i una pedra
una pedra que entrebanca
i fa caure cap amunt
i al damunt del capdamunt
on fins l’espai s’entrebanca
s’hi pot seure en una pedra
cel enllà de les estrelles
als confins de la galàxia
on s’acaba el meu jardí
La Tonalitat de l’infinit

1969 - Jordi Rubió i Balaguer
Historiador i bibliòleg
Barcelona, 1887 - 1982
1970 - Joan Oliver i Sallarès (Pere Quart)
Poeta i dramaturg
Sabadell, 1899 - Barcelona, 1986
1971 - Francesc de Borja Moll i Casasnovas
Lingüista i editor
Ciutadella, 1903 - Palma, 1991
1972 - Salvador Espriu i Castelló
Poeta, dramaturg i narrador
Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985
1973 - Josep Vicenç Foix i Mas
Poeta, narrador i periodista
Sarrià, 1893 - Barcelona, 1986
1974 - Manuel Sanchis i Guarner
Lingüista i historiador
València, 1911 - 1981
1975 - Joan Fuster i Ortells
Assagista i poeta
Sueca, 1922 - 1992
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1976 - Pau Vila i Dinarès
Geògraf i pedagog
Sabadell, 1881 - Barcelona, 1980
1977 - Miquel Tarradell i Mateu
Arqueòleg i historiador
Barcelona, 1920 - 1995
1978 - Vicent Andrés i Estellés
Poeta, narrador i periodista
Burjassot, 1924 - València, 1993
1979 - Manuel de Pedrolo i Molina
Narrador
L’Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990
1980 - Mercè Rodoreda i Gurguí
Narradora, dramaturga i poeta
Barcelona, 1908 - Girona, 1983
1981 - Josep M. de Casacuberta i Roger
Editor, lingüista i historiador
Barcelona, 1897 - 1985
1982 - Josep M. Llompart i de la Peña
Poeta, assagista i traductor
Palma, 1925 - 1993
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1983 - Ramon Aramon i Serra
Lingüista
Barcelona, 1907 - 2000
1984 - Joan Coromines i Vigneaux
Lingüista
Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997
1985 - Marià Manent i Cisa
Poeta, narrador, crític literari i traductor
Barcelona, 1898 - 1988
1986 - Pere Calders i Rossinyol
Narrador i dibuixant
Barcelona, 1912 - 1994
1987 - Enric Valor i Vives
Lingüista i narrador
Castalla, 1911 - València, 2000
1988 - Xavier Benguerel i Llobet
Poeta, dramaturg, narrador i traductor
Barcelona, 1905 - 1990
1989 - Marià Villangómez i Llobet
Poeta i traductor
Ciutat d’Eivissa, 1913 - 2002
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1990 - Miquel Batllori i Munné
Historiador
Barcelona, 1909 - 2003
1991 - Miquel Martí i Pol
Poeta i traductor
Roda de Ter, 1929 - 2003
1992 - Joan Triadú i Font
Pedagog, poeta i crític literari
Ribes de Freser, 1921 - Barcelona, 2010
1993 - Tomàs Garcés i Miravet
Poeta
Barcelona, 1901 - 1993
1994 - Jordi Sarsanedas i Vives
Poeta i narrador
Barcelona, 1924 - 2006
1995 - Antoni Cayrol (Jordi-Pere Cerdà)
Poeta, narrador i dramaturg
Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 2011
1996 - Josep Benet i Morell
Historiador i editor
Cervera, 1920 - Sant Cugat del Vallès, 2008
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1997 - Avel·lí Artís i Gener (Tísner)
Periodista i narrador
Barcelona, 1912 - 2000
1998 - Joaquim Molas i Batllori
Historiador i crític literari
Barcelona, 1930 - 2015
1999 - Josep Palau i Fabre
Poeta, narrador i crític d’art
Barcelona, 1917 - 2008
2000 - Josep Vallverdú i Aixalà
Narrador, poeta, dramaturg, lingüista i pedagog
Lleida, 1923
2001 - Teresa Pàmies i Bertran
Narradora
Balaguer, 1919 - Granada, 2012
2002 - Josep Maria Espinàs i Massip
Narrador, periodista i editor
Barcelona, 1927
2003 - Antoni Maria Badia i Margarit
Lingüista
Barcelona, 1920 - Barcelona, 2014
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2004 - Joan Francesc Mira i Casterà
Narrador, traductor, antropòleg i sociòleg
València, 1939
2005 - Feliu Formosa i Torres
Poeta, traductor i dramaturg
Sabadell, 1934
2006 - Josep Termes i Ardèvol
Historiador
Barcelona, 1936 - 2011
2007 - Baltasar Porcel i Pujol
Narrador, dramaturg, periodista i crític literari
Andratx, 1937 - Barcelona, 2009
2008 - Montserrat Abelló i Soler
Poeta i traductora
Tarragona, 1918 - Barcelona, 2014
2009 - Joan Solà i Cortassa
Lingüista
Bell-lloc d’Urgell, 1940 - Barcelona, 2010
2010 - Jaume Cabré i Fabré
Narrador, guionista i dramaturg
Barcelona, 1947
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2011 - Albert Manent i Segimon
Escriptor, historiador i activista
Premià de Dalt, 1930 - Barcelona, 2014
2012 - Josep Massot i Muntaner
Editor, filòleg i historiador
Palma, 1941
2013 - Josep Maria Benet i Jornet
Dramaturg i guionista
Barcelona, 1940
2014 - Ramon Pelegero i Sanchis (Raimon)
Cantautor i poeta
Xàtiva, 1940
2015 - Joan Veny i Clar
Lingüista
Campos, 1932
2016 - Maria-Antònia Oliver i Cabrer
Narradora i traductora
Manacor, 1946
2017 - Isabel-Clara Simó i Monllor
Narradora i periodista
Alcoi, 1943
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2018 - Quim Monzó
Narrador i columnista
Barcelona, 1952
2019 - Marta Pessarrodona i Artigues
Poeta, assagista, narradora i traductora
Terrassa, 1941
2020- Enric Casasses i Figueres
Poeta, narrador, dramaturg i traductor
Barcelona, 1951

—Miri, posi-me’ls tots.
—Tots?
—Tots. Menys un.
—Menys un?
—Menys un. Menys aquest.
—Menys aquest?
—Menys aquest. Aquest me’l guardi.
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A tots aquells que segueixen trencant barreres, creant
i compartint, tot i el context. I al Gerard, perquè ha estat
un honor compartir amb tu.

LA GLÒRIA DEL VIURE INDEFENS

Tens la clau de la porta de baix
i la clau de la cambra de dintre
i a la cambra la clau del calaix
i al calaix hi ha la clau de l’enigma
una clau que no forma amb cap pany
perquè tot li és pany i tot porta
i així véns claus en mà pel tirany
sense porta que porta al que importa
que és la força del viure indefens
el revers de la dansa macabra
el misteri d’on vénen els nens
i el gratar-te l’esquena amb un arbre

Amb la col·laboració de

