
El  sofriment  vicari  en  Graham  Green  i  els  escriptors  francesos  del  Catholic
Revival     és el títol de l’obra guanyadora, per la qual l’autor barceloní rebrà 6.000€

Salvador Bruna, guardonat amb el
XXIV Premi Joan Maragall

L’assaig és un resum de la ficció catòlica entre 1865 i 1961 a través del fil
conductor del sofriment vicari, que consisteix a fer-se càrrec físicament o
espiritual del patiment dels altres a través d’obres, sacrificis o pregàries, i
és un tret tan significatiu com poc estudiat de la ficció catòlica a França

com a reacció de les idees derivades de la Il·lustració

Barcelona, 22 d’octubre de 2014. L’enginyer industrial i llicenciat en Humanitats  Salvador Bruna ha
estat guardonat amb el XXIV Premi Joan Maragall, que atorga la Fundació Joan Maragall (FJM) a una
obra d’assaig o d’investigació sobre cristianisme i cultura. El títol de l’obra guanyadora és El sofriment
vicari en Graham Green i els escriptors francesos del Catholic Revival, en la que l’autor arriba a la
conclusió que els cristians “tenim la necessitat de respondre la raó amb la raó i de no escapolir-nos amb
arguments místics, sovint tràgics i a la defensiva”. La dotació del Premi Joan Maragall és de 6.000 €. El
veredicte del jurat s’ha fet públic durant l’acte d’inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall, que
ha tingut  lloc  aquest  vespre a l’Aula  Magna del  Seminari  Conciliar  de Barcelona,  en presència  del
cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

Salvador Bruna (Barcelona, 1947) va estudiar filosofia (UB) i enginyeria industrial (ETSIIB). La seva
activitat professional es va centrar en la direcció de fàbrica de diverses empreses multinacionals del
sector  de matèries primeres per a la indústria  química.  En jubilar-se es va llicenciar  en Humanitats
(URL) i aquest any ha aconseguit el premi extraordinari de doctorat dins el programa Filosofia i estudis
humanístics.

L’assaig El sofriment vicari en Graham Green i els escriptors francesos del Catholic Revival és un breu
resum de la ficció catòlica entre 1865 i 1961 a través del fil conductor del sofriment vicari, que consisteix
a fer-se càrrec físicament o espiritual del patiment dels altres a través d’obres, sacrificis o pregàries, i és
un tret  tan significatiu  com poc estudiat  de la  ficció catòlica  a França com a reacció  de les  idees
derivades de la Il·lustració. En especial, Salvador Bruna compara el tractament del tema en l’escriptor
anglès Graham Greene (1904-1991) en relació amb els escriptors francesos –com Bloy, Péguy, Claudel,
Bernanos o Mauriac-, i destaca una innovació notable: “els personatges que se sacrifiquen pels altres
no  són  uns  herois  exemplars,  sinó  uns  protagonistes  ambigus,  amb  tantes  zones  fosques  com
lluminoses, perquè així és la matèria de què l’home està fet”. “Els (anti)herois de Green esdevenen més
ambigus,  reticens,  desarrelats  i  propers  al  lector  actual,  a  l’empara  de  l’espantosa  raresa  de  la
misericòrdia de Déu”, afirma Bruna, que assegura que l’obra aporta “el desig de valorar el missatge
evangèlic,  la  realitat  invisible  i  el  misteri,  més  que  no  pas  una  Església  aparatosa,  dogmàtica  i
excessivament jerarquitzada”.

El jurat del XXIV Premi Joan Maragall ha estat presidit per Pere Lluís Font i format per Narcís Comadira,
David  Jou i  Ramon Pla  i  Arxé.  La dotació  del  premi és de sis  mil  euros i  l’obra  guanyadora  serà
publicada a la col·lecció Cristianisme i cultura (Ed. Cruïlla).
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