Ressenya de l’Acte de Repartiment de Trofeus del XXXIV Concurs
Literari i Presentació del Llibre Recull de les obres premiades entre
els anys 2014-2019. celebrat a la sala Torín el dia 27 d’abril
d’enguany, a les 5 de la tarda.
Hi assistiren com a convidats el Sr. Pep Berga, alcalde i regidor d’Olot; el Sr. Santi
Reixach, President del Consell Comarcal de la Garrotxa; els participants i jurat
d’aquest any 2021; i els jurats i guanyadors dels concursos literaris compresos
entre el 2014 i 2019.
Lamentem no haver pogut convidar tots els membres de l’Associació, usuaris del
Casal Cívic i públic en general, però degut a la Covid 19 l’aforament era restringit.
(A l’entrada, per imperatiu legal, es controlava les persones que entraven i se’ls feia
lliurament del llibre-recull.)

Desenvolupament de l’acte
1-Benvinguda i presentació per la presidenta
Sra. Mercè Pagès, que va dedicar un breu
record a tots els amics que ens han deixat fent
especial menció al president Sr. Josep Rigall, i
a la vicepresidenta Sra. Conxita
Blanch, seguit d’un emotiu minut
de silenci acompanyat per la Sra.
Laura Plasencia que va
interpretar al violí “el Cant dels
Ocells” de Pau Casals. A
continuació va agrair a
l’Ajuntament d’Olot la subvenció del llibre i molt
especialment al Sr. Pep Berga i a la Sra. Anna Diago per
haver-nos facilitat els tràmits necessaris per dur a terme aquest acte. Va
acabar agraint la presencia de tots els assistents.
2- El Sr. Pep Berga va dirigir unes emotives paraules
manifestant el dolor per totes les pèrdues i un record
particular per les de la Junta que ens han deixat.
Comentà la relació estreta que sempre ha mantingut
amb l’Associació i el Casal Cívic i agraí l’organització
d’aquest acte, encara que fos en petit format, va dir,
però que ajuda a alegrar una mica la trista situació que
estem vivint. Es mostrà disposat a ajudar pel que es
necessiti i esperava que ben aviat es poguessin
celebrar actes com aquest al Casal Cívic, com sempre
s’havien fet.

3- La Sra. Pilar Berga va procedir a la lectura de l’acte del jurat format
pel Sr. Víctor de Paz, Sra. Sílvia López i Sra. Rosa Morral el veredicte
del qual va ser el següent:
En la modalitat de POESIA
Tercer Premi: Títol: El Català no es pot perdre Autora: Concepció Batallé
Segon Premi: L’avi al pedrís Autor: Narcís Munsó
Primer Premi: Herbasseguer Autor: Josep Mª Conill
En la modalitat de COSTUMS I TRADICIONS,el jurat ha decidit donar
2 accèssits, tenint en compte la qualitat i la temàtica dels treballs
Segon accèssit: Del carbó vegetal al fogonet de petroli Autor: Josep Mª
Rodríguez
Primer accèssit: Homenatge a l’agulla de cosir Autora: Montserrat Rafart
Tercer Premi: Experiència vital a la Fageda Autor: Ramon Lluís
Gonzalez
Segon premi:La masia de l’Esparver Autora: Rosa Fluvià
Primer premi: Guillem Galceran de Cartellà Autor: Josep Valls
En la modalitat de NARRATIVA
Tercer premi: Preguntes sense
resposta Autora: Roser Vila
Segon Premi: La convulsa vida d’una
persona anònima Autora: Mª Rosa
Boatella
Primer Premi: Jo l’Arnau
Autor:
Gaspar Nogué
L’enhorabona a tot els guanyadors i
participants.
Van entregar els trofeus el Sr. Pep
Berga i el Sr. Santi Reixach
La Sra. Rosa Morral va llegir les ressenyes de les obres guardonades,
en representació del Jurat.
4- La Sra. meravellosa veu de la Sra. Laura Plasencia acompanyada per
la guitarra va interpretar “La gavina voladora” de la Maria del Mar Bonet
5- La Sra. Pilar Berga i la Sra. Ester Busquets van presentar el llibre
Recull dels premis literaris 2014-2019,
Van començar manifestant la il·lusió de poder-lo presentar per fi, però a
l’hora una gran tristesa perquè la Conxita Blanch a qui li corresponia
aquest honor, ja no es trobava entre nosaltres.

Continuen explicant què hi podrem
llegir: A les primeres pàgines del llibre
hi trobaran textos que ens recordaran
els temps dolorosos que ens ha tocat
viure: la presentació d’en Pep Berga
que reflexa, el que hem hagut d’anar
adaptant i aprenent ; El pròleg d’en
Josep Rigall, agraint la col·laboració
que sempre hem trobat en l’alcaldia i
la nota pòstuma d’agraïment a en
Josep per l’empremta inesborrable
que ens ha deixat al Casal. Però
aquest llibre és també i sobretot el
testimoni del talent literari i auto
aprenentatge de la Gent Gran, ja que no tothom ha tingut una llarga
formació acadèmica.
Després de fer esment a les particularitats de les diferents modalitats;
poesia, costums i tradicions i narracions, resumeixen aconsellant llegir-lo
dient: algunes obres ens faran dipensar: sí és cert; d’altres ens
arrencaran un somriure o se’ns escaparan quatre llàgrimes; però segur
que en gaudirem, recordarem, aprendrem i ens ho passarem bé.
6- La Sra. Laura Plasencia acompanyada per la
guitarra va interpretar “El meu país és tan petit” de
Lluís Llach, i “vestida de nit” de Sílvia Pérez Cruz
7- El Sr. Santi Reixach va concloure l’acte amb
emotives al·lusions al Sr. Josep Rigall, amic personal
seu, i a tots els que ens han deixat. Agraí la invitació;
va mostrar la importància, que com a President del
Consell Comarcal de la Garrotxa, tenia l’organització
d’actes culturals com aquest per fer el País que tots
volem i manifestà que podíem comptar amb ell.
8-Per finalitzar junts dempeus tots els assistents vam
cantar els Segadors acompanyats per la guitarra de la
Sra. Laura Plasencia i es va obsequiar amb una planta
a tots els assistents.
En resum, va ser un acte senzill i entranyable,
organitzat amb molta estima i pensem que els
convidats en van poder gaudir. Desitgem que els propers anys hi pugui
assistir tothom qui vulgui, celebrar-lo al Casal Cívic, com marca la

tradició i en condicions normals, sense la por i les mesures restrictives
que hem hagut de tenir en compte.
Cuidem-nos molt. Salut.

