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Satix: - El Frare -, La Donzella» (tres
vots) ; «Un dia de primavera»' (dos
vots) .

.D'acord amb aquest resultat. el
Jurat, per majoria de vots, procla-
ma guanyador del Premi «Narcís
Oller» 1937, el conte «Tríptic: El sa-
tír - El Frare - La Donzella», de
L. Ferran de Pol.»

'1 El Jurat del Fremi «Narcís Oller»
1 d'enguany, destinat al millor conte
li literari. 'va dictarahir, al Departa-

ment de Cultura, el següent vere-
dicte: ' .

«Reuníts en el Departament de.
.outtura de la Generalitat, de CMa-
lunya, avuí, día 15 de desembre del
1937, els memores del Jurat del Pre-'
mi «Narcís Oller»d'enguany, Joan
Oller t ' Rabassa, president; Joan
Santamaria, Ernest Martinez Fer-
randa, Ramon Xurigueral Josep M.
Frances, secretari; per a "dictar ve-
.redícte entre les obres presentades
a concurs, es procedí a les cinc vo-.
tacíons reglamentáries.

La primera votació donft el resul-
tat següent: «L'any de la meya gra-
cia», de Pere Oalders Xclne- votsr ;
«El' parany. de ~Ja carn», de C. A.
Jordana (quatre vots) ; «Un día de
primavera», d'Agustí i Bartra (qua-
tre vots) ; «Tríptic: E1Satir - El'
frare - La donzella», de L. Ferran
de PoI (quatre vots) ; «La Pulmo-
nía», de Joan Oliver (tres 'vots); «El
Vent», de M. Planas. i Bach (dos
votsj : «Llunyde la vida», de J. Gi-
meno Navarro (un vot),; «Historia
Sentimentah>,de L1na Sitges (un
vot) : «Viatge inefable», de Noel Cla-
rassó(un vot),
'En la primera volta han quedan

eliminades «El Vent», «Lluny de la
Vida», «Historia Sentimental» i «Un
viatge inefable».

La- segona •volta dona el següent
re,Sultat: «L'any de la mevagracia»
(cinc vots) ; «El parany de la carn»
(quatre votsr: «Un día de primave-
ra» (cinc' votsr: «Triptic: El Satir·"
El Frare - La Donzella» (cinc vots) ;
«La Pulmonía» (un vot). Queda. per-
tant, eliminada aquesta darrera.

La tercera volta de votació dóna
el següent resultat: «Tríptic: El Sa-
tir - El Frare - La Donzella» (cinc
vots) ; «Un dia de primavera» (cinc I

vots) ; «L'any de la me,:a gracia»
tres vots) ; «El parany de lacarm> ,
(dos vots). Queda eliminada aques-
ta última. '

Es procedeix a la ,·quarta volta de
votació, Que dóna . el resultat se- (
güent ; «TI'íptic: El Satir - El Fral'e _ 1

La Donzella» (cinc vots) ; «Un dia de
primavera» (quatre votsr: «L'any de

, l¡¡,meya gracia» runvot). Queda eli-
minada. aquesta darréra, . •
, .Efe,~tuadlt 'la votacíó definitiva,
dóna el re!,!ultat se~ent:. «Tríptic: El I
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