
Dilluns, 7 domare del 1

24a convocatoria

Jordi Arbonés
s'emporta els
premis Recull
de narrativa i

entrevista
Quine Montsoliu

BLANES - Jordi Arbonés, amb
1'obra Cresta, ha estat el guanyador
del preml de narrado Francesc Puig i
Densa, dotat arab 100.000 pessetes,
en la 24a edició deis premis Recull,
que ha estat presidida peí conseller de
Cultura, Joaqulm Ferrar. Aquests
premis están convocáis per la revista
d'aquest mateix nom que s'edita a
Blanes. Arbonés ha guanyat també el
premi Rafael Cornelia d'entrevista 1
reirat 1 iterar!. En I'aparta! de narra-
do hi participaren aquest any 95
obres. Al de poesía Ribas i Carreras,
amb 125.000 pessetes, s'hi han pre-
sen tat 65 reculls, i el guanyador ha
estat Pep Batalier, de Valencia, amb
1'obra Criatura intermitent

Dos treballs han concorregut al
prerai d'assaig Josep Ametller, dolat
amb 200.000 pessetes 1 dedica! a la
persona 11'obra de J.V. Foix. La pre-
sent convocatoria l'ha guanyada
Vlnyet Panyella, de Sitges, amb
1'obra 1918 i ¡a idea catalana. Peí que
fa al premi de teatre Salvador Reynal-
dos, dotat amb 75.000 pessetes, hi
han participat 14 obres i s'ha alorgal
un accéssit a Lleus assassinats quoti-
dians, de Roger Juslafré. Les 75.000
pessetes del premi de retrat literari

I Rafael Cornelia, amb entrevista i re-
I portatge grafic, les ha guanyadea,
' també Jordi Arbonés, juntament amb

el fotógraf professionai de Girona
Claudi Valentí, peí conjunt deis dos
treballs í i luíais María Merci Roca,
una serena conservadora i Pep Gatelt,
laforfad'unafurainquietant

L'obra Cresta, de Jordi Arbonés,
ha estat qualificada peí seu autor de
rara, i tracta d'una dona que es
compra un reptil estrany que no
queda gaire definit en tota la narrado.
A partir d'aquesla adquisició de I'ani-
mal la vida de la protagonista can vi a.
El conté está narrat en forma de
diari, amb una trama ambigua, mo-
derna i agosarada. És una crónica de
successos.

Jordi Arbonés és cuiner professio-
nal i treballa en un establiment de Gi-
rona. Nascut a Calella de Palafrugell,
té 31 anys i escriu bastan! perqué,
segons el I, «és difícil guanyar alguns

¡». Ha publica! tres llibres.
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