
Mn. Climent Forner, premiat 
1 per Joan Lloher 

XV PREMIS JAUME I 
D ' A C T U A C J ~  

CKVICA CATALANA 

I - J  
FUNDACIO 
JAUME I 

E 1 proppassat 16 d'octubre, al Sal6 de Cent de I'A- 
juntanient de Barcelona. foren atorgats els Pre- 

niis 1997 dc la Fundaci6 Jaume l .  Li festa. niolt so- 
lemne i concorreguda. fou presidida pel senyor Joan 
Clris. nou alcalde de la ciutat comtal. 

Els csmcntats premis foren concedits en dues mo- 
dalitats: 

- Els XXI PREMIS D'HONOR JAUME 1, a pcrso- 
nes i entitats. que eiiguaiiy recaiguereii en el sen- 
yor Francesc Candel i 'rcirtajada i a I'Escola Valen- 
ciana-kderaci6 d'Associacions pcr la I.lcngua 

- Els XV PREMIS JAUME I D'ACTUACIÓ C~VI- 
CA CATALANA. que foren concedits a aquestes 
sis persones Anna M. Aguilcí i Sahadell, Ala Bay- 
lac i Ferrer. el matrimoni forniat per Paquita Bosc 
Cap6 i Joscp M. Magrinyi Brull. Núria Folk i Pi. 
Climent h r n e r  i Escohrt i Manuel Carcia Messe- 
guer. 

Aquests xuardons es proposen d'homenatjar 
aqucllcs persones que, arreu dels Paisos Catalans i 

sovint d'una manera hen anbnima i niolt sacrificada. 
trehallen a favor de Catalunya cn diversos imhiis vi- 
t a l ~  i culturals. 

Voldríem destacar. entre I'elenc dels guardonats 
amb el Jaumc 1 d9Actuació Cívica Catalana. la figura 
de Mn. Climetit Forner? soci i col.lahorador dc LIEN-  
GIYA NACIONAL. EIs motius que impulsaren el jurat a 
premiar-lo forcn cls següents. segons consta en acta i 
es féu públic el dia de la festa: ~'PerquC com a sacer- 
dot (actualment rector de Viver i Serrateix) i poeta 
s'ha distingit per una caialaniial irreductible que Iia 
mariifestat a través de nomhrosos llibres i dels srus 
escrits en el Full Diocesa de Solsoiia, que dirigeix 
des de fa vint-i-cinc anys. i de totes les seves inter- 
vencions públiqiics. en les quals. anib profund sentit 
pastoral i una cloqüi.ncia remarcahle. dóna mostres 
de solida erudicicí i de gran fidelitat a I'evangcli i al 
País. ,, 

El matcix mossCn Climent fciu I'encarregat de 
parlar en iiom de tots els distingits amh I'csmcntal 
premi. En el seu discurs titiilat ~Paraules d'agrai- 
ment,,. després de referir-se gluhalment als seus coni- 
panys, va posar en relleu les raoiis Iiumnncs i religio- 
ses. no pis p«litiques en el sentit pejoratiu de la 
paraula. que I'han portal sempre ii defensar de pa- 
raula i per escrit la seva patria. Catalunya. al mnrcix 
lemps que va instar tots els catalaiis a fer el maleix. 
solirctot en el camp de la Ilengua, en crisi com es tro- 
ba. Després d'esmentar alguns noms, tant dcls seus 
pares en la fe con1 dels seus companvs de treball. va 
fer vots perque arrihi el dia qiic aqucsis prcmis Jnu- 
nie 1 i altres de semblants ja no siguin nrcessnris. sen- 
ynl que C;~ialunya haud pogut renlitzar-se en pleni- 
tud com a nacih. Ai dels pohles a f e g i -  que per a 
srihreviure necessiten d'herois constantment! Com a 
cloenda. vii recitar una nadnla sevn de I':~nv 1983. ii- 
tulada Lo Ilerigrto 6s 112 p~irrio. 

Felicitem Mn. Climent Frirner i Escobet pel prenii 
ohtiiiput. tant com se'l mcrcix. Enhorahonn! 


