
  

 

  

   

  Secció: "Cultura" - Informació publicada el 24/04/2005  

La Nit Literària de l’Any de la Lectura 

 

La IV Nit Literària de Cerdanyola del Vallès, 
coincident amb l’Any del Llibre i la Lectura, va 
viure un cop més el veredicte i el lliurament dels 
premis literaris que es convoquen a la ciutat, 
sota l‘organització conjunta de la universitat 
Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament. 

Redacció - La IV Nit Literària de Cerdanyola del Vallès, coincident amb l’Any del Llibre i 
la Lectura, va viure un cop més el veredicte i el lliurament dels premis literaris que es 
convoquen a la ciutat, sota l‘organització conjunta de la universitat Autònoma de 
Barcelona i l’Ajuntament. 
 
El premi Divendres Culturals de poesia va anar a mans de Sergio Roche, pel recull 
Ànima cercant el paradís; el Miquel Martí i Pol de poesia va ser per a Daniel Nomen, per 
Maons d’Alambó, mentre que el Valldaura de Novel·la-Memorial Pere Calders va 
guanyar-lo Josep Romeu. 
 
Si en altres ocasions s’havia comptat amb un autor «mediàtic» com Ma de la Pau Janer 
o Màrius Serra, el divendres passat el paper de mestre de cerimònies va correspondre a 
un «desconegut» Pep Paré, professor de literatura, crític i dramaturg, que va oficiar com 
a rapsode, poeta i il·lusionista, amb baralla de cartes inclosa. 
 
La literatura com a mentida 
 
Paré va desgranar un monòleg a estones delirant on va va caracteritzar la literatura com 
a mentida per arribar a intuir la veritat: «a la veritat només ens hi podem acostar gràcies 
a aquesta mena de mentida, però mai no hi arribem del tot, perquè aleshores la veritat 
es defaria». «Som Ícars que volem i escrivim», va dir. Els escriptors, doncs, «déus 
casolans», «mags» i «il·lusionistes», van rebre els seus premis, «uns premis als 
mentiders». 
 
Després del sopar, alumnes de l’Aula de Música de Cultura en Viu, van interpretar tres 
peces de Ratxmaninov, i van donar peu als parlaments i al lliurament de premis. 
 

  



En nom de l’Ajuntament la regidora de Cultura, Consol Pla, va elogiar l’esforç de les 
administracions «que generen mecanismes perquè la ciutadania es pugui incorporar tant 
a la pràctica com al consum de la literatura». 
 
Per l’Autonoma, el vicerector d’Estudiants i Promoció Cultural, Joan Carbonell, va 
admetre que la Nit Literària «és l’únic moment en què la universitat es mostra a la 
ciutadania del municipi que l’acull», i va avançar que «em consta que s’estan posant els 
mitjans per superar aquesta assignatura pendent». Carbonell va tenir un record especial 
per a dos autors que també celebren centenaris: Hans C. Andersen i Jules Verne, 
«considerts menors en la seva època però que han generat grans lectors». 
 
Finalment l’alcalde, Antoni Morral, va defensar la necessària col·aboració entre la ciutat i 
la universitat per «ser un important pol cultural». 
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