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Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
Que enguany en seran trenta-cinc, un nombre ja bell i respectable. N'han estat, doncs, trenta-quatre
noms, i ara observe, en el programa de l'any passat, les cares de trenta-un homes i dues dones, les
tinc davant quan escric aquest paper. Són cares somrients, iròniques algunes, poques amb gest
circumspecte o seriós: cares de dignitat i de bondat. Totes. És admirable que un país com el nostre,
no tan gran, haja produït aquesta galeria de retrats tan excel·lents, de cares d'homes i dones tan
dignes de l'honor d'un premi com aquest: Premi d'Honor, es diu, que no és exactament un premi
literari, no és només un premi als escriptors. Hi ha el retrat d'homes nascuts encara en un segle XIX
que ara ens pareix tan remot: Jordi Rubió i Balaguer, el més clàssic de tots, l'últim potser dels savis
antics abans dels ja escassos savis recents, hi ha la cara venerable de Pau Vila que ell sol va donar
nom a la geografia, i les mirades tan diferents de dos poetes, Joan Oliver i J.V. Foix, no se sap si
amb més candidesa que malícia; i encara un altre poeta d'ulls tristos i profunds, Marià Manent, i la
cara tan seriosa de Josep M. Casacuberta, gràcies al qual tants llibres existeixen que sense ell no
haurien existit.
I així podríem continuar amb les cares honorades dels qui van néixer poc abans o poc després de la I
Guerra Mundial, que degueren conèixer, adolescents o en una maduresa encara jove, els anys
il·lusionats de la República i de la breu i intensa Generalitat republicana, que van viure els anys
terribles de la guerra, la repressió, l'exili o la foscor a casa. Contemple la cara tancada de Salvador
Espriu que als vint-i-pocs anys feia proses esplèndides, i la cara d'amics que poc o molt he conegut
de prop: de Miquel Tarradell amb gest de cansament o de dolor, de Joan Fuster amb les celles
alçades i amb ulls de Joan Fuster, de Manuel Sanchis Guarner amb indulgència d'home bo, de
Vicent Andrés Estellés amb el somriure de qui es pensa feliç un moment; i el posat elegant de Josep
Maria Llompart, l'eixutesa de carns d'Enric Valor, la distància profunda de Batllori, la bonhomia de
Vallverdú, la humanitat de Jordi Sarsanedas i de Joan Triadú. He tingut, jo, l'honor d'haver gaudit de
la seua paraula i del seu tracte, i això ja és un gran premi. No oblidaré mai un dia sencer passat amb
Joan Coromines, que ara em mira amb ulls vivíssims. Dels qui només he conegut de lluny, observe
ara, en aquesta galeria de retrats, la mirada gastada de Manuel de Pedrolo, la bellesa serena de
Mercè Rodoreda, la solidesa de Ramon Aramon, el perfil tallant de Calders, el posat senyorívol de
Marià Villangómez o de Xavier Benguerel, la cabellera feroç de Jordi-Pere Cerdà. I acabaré aquesta
desfilada dels honors buscant, sense trobar, què es pot dir de l'agitació dels sentiments en la cara de
Miquel Martí i Pol, del gest senatorial de Tomàs Garcés; què es pot dir de l'enganyosa aparença
fràgil de Josep Benet, del poderós aventurer Artís Gener, de l'aire bíblic o de savi grec de Palau i
Fabre, de la paciència professoral de Joaquim Molas o de l'imperiós gest de Teresa Pàmies, que ho
sap tot de la vida. No els acompanya encara el darrer honor, Josep M. Espinàs, però la seua cara de
caminador senyor de Barcelona m'és ben estimada i familiar.
Que els vius i els morts em perdonen si els he reduït a una paraula o dues, a un adjectiu o una
impressió fugaç. Que em disculpen si la paraula que he trobat no era la justa. I sobretot que el seu
honor, la seua dignitat, siga per sempre un reflex de la dignitat i l'honor que ells han contribuït
exemplarment a acumular sobre les lletres catalanes i -esperem-ho també- sobre tots els lectors
d'aquestes lletres.
Castelló de la Plana, maig de 2003
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Bases del Premi d'HonorEl Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fou instituït per Òmnium Cultural,
a proposta de la seva Junta Consultiva, l'any 1969.
És atorgat a una persona que per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per
la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i
continuada a la vida cultural dels Països Catalans.
Aquest Premi, dotat amb 10.000 euros, no pot ser dividit ni declarat desert. La concessió del Premi
és confiada des de bon principi a un Jurat, que és integrat per nou membres de la Junta Consultiva
d'Òmnium Cultural, òrgan d'àmplia representativitat de la cultura i la llengua catalanes.
La composició del Jurat es renova per terços cada dos anys, per decisió del ple de la Junta
Consultiva d'Òmnium Cultural.
El veredicte és adoptat per majoria dels membres assistents a la reunió del Jurat.
Guardonats1969: Jordi Rubió i Balaguer (historiògraf i bibliòleg)
1970: Joan Oliver-Pere Quart (escriptor)
1971: Francesc de B. Moll (filòleg i editor)
1972: Salvador Espriu (escriptor)
1973: J. V. Foix (escriptor)
1974: Manuel Sanchís i Guarner (filòleg i historiador)
1975: Joan Fuster (escriptor)
1976: Pau Vila (geògraf i pedagog)
1977: Miquel Tarradell (arqueòleg)
1978: Vicent Andrés Estellés (escriptor)
1979: Manuel de Pedrolo (escriptor)
1980: Mercè Rodoreda (escriptora)
1981: Josep M. Casacuberta (filòleg i editor)
1982: Josep M. Llompart (escriptor)
1983: Ramon Aramon i Serra (filòleg)
1984: Joan Coromines (filòleg)
1985: Marià Manent (escriptor)
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1986: Pere Calders (escriptor)
1987: Enric Valor (gramàtic i escriptor)
1988: Xavier Benguerel (escriptor)
1989: Marià Villangòmez (escriptor)
1990: Miquel Batllori i Munné (historiador)
1991: Miquel Martí i Pol (poeta)
1992: Joan Triadú i Font (pedagog)
1993: Tomàs Garcés i Miravet (poeta)
1994: Jordi Sarsanedas (escriptor)
1995: Antoni Cayrol-Jordi-Pere Cerdà (poeta)
1996: Josep Benet i Morell (historiador)
1997: Avel·lí Artís Gener, "Tísner" (escriptor)
1998: Joaquim Molas (historiador)
1999: Josep Palau i Fabre (poeta i assagista)
2000: Josep Vallverdú i Aixalà (escriptor i pedagog)
2001: Teresa Pàmies (escriptora)
2002: Josep Maria Espinàs (escriptor)
2003: Antoni Badia i Margarit (filòleg)
2004: Joan Francesc Mira (escriptor)
2005: Feliu Formosa (escriptor)
2006: Josep Termes (historiador)
2007: Baltasar Porcel (escriptor)
2008: Montserrat Abelló (poeta i traductora)
2009: Joan Solà (lingüista)
2010: Jaume Cabré (escriptor)
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2011: Albert Manent (escriptor i historiador)

Biobibliografia
Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://www.gencat.net/slp/vtls24/catalan/index.html
WEB: Articles sobre el premi (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Premi+d%27Honor+de+les+Lletres+Catalanes&f=keyword&actio
n_search=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=
&rg=10&sc=1&of=hb
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Crítica
WEB: Òmnium Cultural
Pàgina web de l'entitat promotora del Premi d'Honor.
http://www.omniumcultural.org
WEB: El Premi a EPdLP
Pàgina sobre el Premi d'Honor a El poder de la palabra. En castellà.
http://www.epdlp.com/premios.php?premio=Honor%20de%20les%20Lletres%20Catalanes
WEB: Personalitats premiades
Personalitats a qui s'ha atorgat el Premi d'Honor des de 1969 fins a l'actualitat.
http://premidhonor2012.premidhonor.omnium.cat/www/premidhonor/premidhonor2012/ca/premiats.h
tml
WEB: Documentals
Sobre alguns guardonats amb el Premi d'Honor. En dvd.
http://www.vernal.cat/categoria.asp?apt=1&apc=80&ext_idioma=CAT
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