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L’escriptora Maria Barbal i Farré (Tremp, 1949) i l’associació La Bressola són els guanyadors del 

XXXII Premi Comte Jaume d’Urgell. Els guardons, que atorga la Paeria de Balaguer, reconeixen 

aquelles persones i entitats dels països catalans que per la seva força cultural, la seva original trajectòria 

i la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra, fan que siguin exemples per a fer més gran i 

més rica la xarxa natural i real dels països de parla catalana i dels seus ciutadans. 

Barbal és una escriptora catalana que recentment ha estat guardonada amb el Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes. Estudià filologia Hispànica a la Universitat Central i exercí la docència a 



l’ensenyament secundari. Els primers treballs de l’autora se centren en el Pallars de la infantesa i 

l’adolescència, un entorn rural vist, però, amb perspectiva crítica. Una primera novel·la seva, Pedra de 

tartera, de ple en aquest cosmos, va rebre una molt bona acollida de públic i lectors. Obres posteriors 

recullen paisatges més urbans. També és autora de narracions breus, novel·les per a joves i d’una obra 

de teatre. La seva obra ha estat traduïda a llengües com l’alemany, l’italià, el portugués, entre altres. 
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Pel que fa a La Bressola, és tracta d’una associació cultural creada a Perpinyà l’any 1976 per a 

promoure una xarxa d’escoles associatives que practiquen la immersió lingüística en català a les 

comarques de la Catalunya Nord. Juntament amb La Calandreta, Diwan, les Seaska i les escoles 

ABCM-Zweisprachigkeit forma una confederació d’escoles bilingües a França, l’Eskolim. Aquesta 

agrupació d’escoles laiques va esdevenir un referent de l’activisme cultural i polític a la Catalunya del 

Nord, tasca que ha estat essencial per la defensa i la recuperació de la llengua i la identitat catalanes, i 

per la qual se li va concedir el 2007 la Creu de Sant Jordi. 

Arran de la pandèmia, els guardons es lliuraran al novembre per les festes del Sant Crist, i no ara al juny 

com era habitual. L’anunci dels guanyadors s’ha fet en el marc de l’ofrena floral al monument del comte 

Jaume d’Urgell per commemorar el 588è aniversari de la seva mort. La commemoració s’ha iniciat a les 

7 de la tarda davant del monument ubicat a l’avinguda del Comte Jaume, just davant de la residència de 

Sant Domènec, amb la participació d’autoritats i entitats del municipi i la comarca. 
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