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«Els jugadors de whist», de Vicenç Pagès,
guanya el Premi Crexells de novel·la
Els socis de l’Ateneu Barcelonès han escollit amb els seus vots l’obra de l’escriptor figuerenc
MARIA PALAU / Barrcelona

●

Haver escrit «la gran novel·la de Figueres» no té, per a Vicenç Pagès Jordà, cap
mèrit. «Algú em pot dir on són les altres?!», exclama l’escriptor amb la mateiEndur-se el premi Crexells, que atorga l’Ateneu
Barcelonès des del 1928
(obviant el gran impàs de
la paràlisi franquista)
equival a guanyar sense jugar, perquè la distinció recau en obres ja publicades
l’any anterior. «Fa gràcia
perquè guanyes sense presentar-te. Els premis que
comporten la publicació
són molt estressants per a
l’autor: és blanc o negre»,
deia ahir Pagès (Figueres,
1963) hores abans de recollir el guardó, dotat amb
6.000 euros, en el decurs
de la revetlla literària que
es va celebrar al jardí romàntic de l’Ateneu.
Pagès, col·laborador de
la revista Presència, ha
guanyat sense jugar però
no pas per golejada. Des
de l’any passat, el Crexells
el trien amb els seus vots
els socis de l’Ateneu, això
sí, agafant de referència
les tres novel·les finalistes
que escull un jurat de crítics, enguany format per
Ramon Pla i Arxé, Carme
Arnau, Pilar Argudo, Ricard Ruiz i Xavier Pla i
presidit per Ferran Mascarell, vicepresident primer
de l’Ateneu.
Els dos finalistes que es
disputaven el premi amb
Pagès eren Pasqual Farràs
(El vigilant i les coses) i
Francesc Serés (Contes
russos). Si Joan Francesc
Mira es va imposar l’edició passada amb una majoria aclaparadora per El

xa ironia continguda i sostinguda que irradia Els jugadors de whist (Empúries). Ara
bé: haver obert la veda en una ciutat nua
de novel·les amb una obra que ja va per la
quarta edició amb 8.000 exemplars ve-

nuts, que és a punt de sortir publicada en
castellà i que ahir a la nit es va alçar amb el
39è premi Joan Crexells, el més antic de
Catalunya, és deixar el llistó alt per als qui
intentaran seguir-li les passes. Pagès, nas-

cut a Figueres i veí de Torroella de Montgrí, ha convençut als socis de l’Ateneu
Barcelonès, que són els qui des de l’any
passat trien la novel·la guanyadora amb
els seus vots.

Vicenç Pagès Jordà ha venut ja 8.000 exemplars de la seva novel·la / JUANMA RAMOS

professor d’història, enguany els resultats de les
urnes han estat ajustats.
Pagès ha rebut el 33% dels
vots; Farràs, el 31,5%, i
Serés, el 28,9%. Van votar
un 10,4 dels socis i, conscients que es pot anar a
més, els responsables de
l’entitat estan estudiant futures fórmules per sumar
més participació (una possibilitat seria buscar la
complicitat dels lectors de
les biblioteques).
A Pagès, aquestes vota-

cions populars se li han
posat d’allò més bé. De
fet, tot el recorregut d’Els
jugadors de whist, que es
va publicar a finals de
l’any passat, l’ha fet acompanyat dels lectors, i no ja
només amb els clàssics
formats de les presentacions sinó també via xarxes socials d’internet, amb
la seva pàgina de Facebook traient fum.
Molts lectors han connectat amb la història desencantada d’un home que

ronda els quaranta anys
ofegat en les misèries de la
seva identitat, un matrimoni venut al fracàs i una
filla que està a punt de casar-se amb una perla d’home. Si la solució és furgar
en la infantesa per invocar
conflictes irresolts, no
sempre se’n surt ben parat.
A Els jugadors de whist no
hi ha cap partida de cartes,
però sí un joc camaleònic i
reptador que porta al castell de Figueres allò que
Pagès ja s’havia imaginat

de petit: «Al castell s’hi
havia de morir algú». No
hi ha partides de cartes, però cada lector hi endevina
els guanyadors i els perdedors. «Això va a temperaments: hi ha qui troba la
novel·la molt trista, i hi ha
qui el fa riure».
Figueres és un personatge més de la novel·la, i no
cal ser figuerenc per sentir-se’l seu. El mapa de la
literatura catalana, lamenta l’escriptor, està nodrit
de novel·les situades «a

la responsabilitat de saber
triar i saber recomanar».
Més d’acord amb la tradició descobridora del premi hi ha la novel·la Olive
Kitteridge (Edicions de
1984; El Aleph, en castellà), de la nord-americana
Elizabeth Strout, que ha
guanyat el premi Llibreter
en la categoria d’Altres Literatures. El premi Llibreter a l’àlbum il·lustrat ha
estat per a La noche estrellada, del taiwanès Jimmy
Liao, editat per Barbara
Fiore Editora.

Puntí i Strout, els dos premis Llibreter, es van trobar fa uns
dies en un festival a Croàcia / MARTINA KENSI

Barcelona o al Pallars»,
com si Catalunya només
fos urbana o rural i no existissin les ciutats mitjanes.
El premi Crexells concedirà a la novel·la de Vicenç Pagès Jordà una segona vida. Déu-n’hi-do
per a una obra que l’escriptor havia concebut
d’entrada com una novella juvenil d’un centenar de
pàgines. Que ho preguntin
al protagonista del seu llibre, quantes voltes pot donar la vida.

L’any de Jordi Puntí
MONTSE FRISACH /
Barcelona

● Des que el passat febrer
el narrador Jordi Puntí va
publicar la seva primera
novel·la, Maletes perdudes (Empúries), tot han estat alegries per a l’escriptor de Manlleu. Per Sant
Jordi el llibre es va situar
entre els més venuts, una
mica per sorpresa. Però feia setmanes que els llibreters anaven recomanant el
volum, com qui no vol la
cosa, als seus clients. Després el boca-orella va fer la

resta i la novel·la no s’ha
despenjat encara de les
llistes de vendes. Ara ha
arribat el colofó i ahir Puntí rebia el premi Llibreter,
estrenant la nova categoria
de literatura catalana
d’aquest guardó per a obra
publicada que atorga el
Gremi de Llibreters i que
enguany ha arribat a la seva onzena edició.
Els llibreters, que amb
aquest guardó volen distingir una obra de qualitat
que hagi passat desapercebuda, ja es van fixar en

l’obra de Puntí abans de
l’èxit de Sant Jordi. I, segons explica la portaveu
del jurat M. Teresa Calabús, els llibreters no van
voler fer-se enrere en la seva decisió, malgrat que,
definitivament, l’obra ja
començava a vendre’s bé.
L’autor estava ahir pletòric pel guardó: «Em fa
molta il·lusió perquè és un
premi a obra publicada, i
els llibreters tenen una posició complicada perquè
tenen el privilegi de ser els
primers lectors però també

