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Divendres es va celebrar 
a l’Hotel Campus de la 
UAB la VI Nit Literària de 
Cerdanyola, en què es van 

lliurar els premis Valldaura ‘Memorial 
Pere Calders’ de novel·la, ‘Miquel Martí 
i Pol de poesia, ‘Divendres Culturals’ 
de Poesia i ‘Caterina Albert’ de narrati-
va breu per a joves autors. L’acte va ser 
presentat pel professor i crític literari 
Pep Paré, que va llegir un text de Joan 
Brossa acompanyat d’uns números del 
mag Jordi Tanyà. L’actuació musical de 
la pianista Sharon Morris amb la cantant 
Innan Urueta, que van interpretar diver-
ses cançons tradicionals llatinoamerica-
nes, va delectar les oïdes de la cinquante-
na de persones que hi van assistir. 

joves guanyadors
Un dels trets més significatius de la nit 
va estar protagonitzat pels guanyadors, 
doncs dos dels tres guardonats no su-
peraven els 30 anys. Un altre aspecte a 
destacar va ser que el ‘Caterina Albert’ 
i el ‘Memorial Pere Calders’ van recau-
re en la mateixa persona, el jove Edgar 
Cantero, de 25 anys, per ‘Els tres nadons’ 
i ‘Baileys and Coke’, respectivament. El 
professor Jordi Berrio, que va llegir l’ac-
ta del jurat, va dir de la primera novel·la 
que s’havia tingut en compte  “l’esforç 
per trobar un llenguatge actual que 
serveixi per explicar uns determinats 
submóns de la realitat”. 

El 24è premi de poesia ‘Divendres 
Culturals’ el va guanyar l’autor Juan 
Lorenzo Collado, resident a Albacete, 
per la seva obra ‘Ítaca’. El guardonat va 

dos joves autors s’enduen tres dels 
quatre guardons a la vi nit Literària

 dotacions econÒMiQues deLs PreMis
Enguany, l’aportació econòmica del Valldaura de 
Novel·la era de 4.000 euros i la del ‘Miquel Martí i 
Pol’ i ‘Divendres Culturals’ de poesia, i el ‘Catarina 
Albert’ de narrativa, de 1.000 euros cadascun. 

Els guanyadors de la VI Nit Literària, jaume Pons, Edgar Cantero i Juan Lorenzo.    F. GM

el premi de narrativa breu ‘caterina albert’ i el valldaura de novel·la ‘Memori-
al Pere calders’ van recaure en la mateixa persona, l’escriptor edgar cantero

definir la seva obra com a “un poemari 
construït en la rutina”, i va afirmar que 
“el món el sostenen els poetes i en al-
gun moment tots ho som”.  

El 12è premi de poesia ‘Miquel Martí 
i Pol’ va ser per al poeta mallorquí Jaume 
Pons Alorda, de 22 anys, per ‘La victòria 
de la dona lluna’, “una successió de po-
emes que van del 100 a l’1”, segons va 
explicar la poetessa Anna Aguilar Amat, 
que va llegir l’acta del jurat.

L’acte va comptar amb la presència 
d’una nodrida representació de l’Ajun-
tament i de la cultura cerdanyolenca. En 
el seu parlament, l’alcalde Antoni Morral 
va parlar sobre el treball conjunt entre la 
ciutat i la UAB, respecte al qual va recor-
dar que fa quatre anys “volíem una ciu-
tat més universitària”, i després d’haver 
reflexionat “sobre el model de ciutat 
que volíem”, la correspondència entre 
les dues “és total i absoluta”. L’alcalde 
també va remarcar que la Nit Literària 

“ens permet constatar les possibilitats 
que tenim si treballem conjuntament 
en altres camps”, i en aquesta línia va 
assegurar que “estem a punt de signar 
un conveni que ens marcarà el camí a 
seguir” en aquest aspecte.

Al seu torn, la regidora de Cultura, 
Consol Pla, va destacar que Cerdanyola 
“cada vegada més està treballant per 
la literatura”, i va argumentar-ho fent 
esment de les activitats literàries i de 
foment de la lectura que s’estan duent a 
terme, com el cicle ‘Cafè amb Lletres’ o 
el cicle poètic ‘Còdols’ de l’associació 
Ramat de Pedres. La regidora va con-
cloure que “la literatura s’ha de treba-
llar per les persones, sobretot, i per la 
cultura”. 

El vicerector d’Estudiants i Cultura de 
la UAB, Joan Carbonell, va assenyalar 
que “mai fins ara la ciutat no havia tin-
gut tantes oportunitat en el camp de la 
recerca i el coneixement”. - LM

vi edició de La nit Literària de cerdanyoLa


