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Oriol Pi de Cabanyes parlara en I'acte de lIiurament d'aquest vespre al Palau de la Generalitat de Catalunya,

El dramaturg Sergi Belbel i el periodista
Agustí Pons, Premis Nacionals de Literatura
Jordi Arbones i Josep Francesc Delgado, guardonats per traducció i narrativa
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Institució de les Lletres Catalanes. Les obres premiades
.en les modalitats de teatre, assaig, traducció i litaratura
juvenil corresponen a la publicació dels tres últims anys.
L' acte tindrá lloc avui al Palau de la Generalitat i es
cloura amb un pa,rlament d'Oriol Pi de Cabanyes

El dramaturg Sergi Belbel, el periodista i subdirector de
l'AVUI Agustí Pons, el traductor Jordi Arbonés i
l'escriptor Josep Francesc Delgado han estat guardonats
amb els XIII Premis Nacionals de Literatura Catalana,
dotats amb 2 milions de pessetes, i convocats per la
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El dramaturg Sergi Belbel,
Fescriptor, periodista i sub-
director de l' AVUI Agustí .

Pons, el traductor Jordi Arbonés i
l'escriptor Josep Francesc Delga-
do rebran aquest vespre en un acte
al Palau de la Generalitat els XIll
Premis Nacionals de Literatura
Catalana en les diverses modalitats
de teatre, assaig, traduccÍons al
catalá i literatura infantil i juvenil
d'obres publicades --o també es-
trenades en el cas del teatre- du-
rant els tres últims anys (1991,
1992 i 1993). Cadascun dels pre-
mis esta dotat amb dos milions de
pessetes.
Per una banda, ·el jurat format

per Antoni Bartomeus, Pau Mon-
terde, Doménec Reixach, Jordi
Sarsanedas i Joaquim vns i Folch
ha premiat l'obra Després de la
pluja, de Sergi Belbel, estrenada el
novembre de l' any passat al Centre
Cultural de Sant Cugat i posteri-
orment a la Sala Villarroel de Cónsul, membre del jurat, ha dit a
Barcelona. L' obra de Belbel re- aquest diari que l'obra d' Agustí
trata l'ambient d'una empresa on . Pons esta en la linia deIs Home-
esta prohibit fumar i on vuit tre- nots, de Josep Pla. Isidor Cónsul
balladors se salten la prohibició considera que la ubicació d' Agustí
amb un argument caracteritzat per Pons en l'última pagina del diari
una serie de diálegs sincopats, en "va ser una sort perqué d'aquesta
l'estil característic de les creacions manera l'escriptor de Deu daus
de Belbel, al terrat de l' edificio pogués trobar un estil propi per a

una manera molt concreta de
tractar el retrat".
El traductor Jordi Arbones, co-

negut per un llarg currículum de
traduccions al catalá, entre les
quals figuren les obres Tropic de
Cáncer i Tropic de Capricomi, de
Henry Miller, o altres títols de
Hemingway, ha estat distingit ara
per la 'traducció de Charles Die-
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ARXIU

El dramaturg Sergi Belbel, el periodista Agustí Pons i l' escriptor Josep .Francesc Delgado

kens Una historia de dues ciutats, infantil i juvenil ha estat atorgat a
publicada a l'editorial Edhasa. El Josep-Francesc Delgado per la
jurat d'aquest premi ha estat inte- novel, la Sota el signe de Durga,
grat per Vicenc Llorca, Francesc publicada a la col-lecció Columna
Parcerisas, Ernili Teixidor, Joan Jove, d'Edicions Columna. El ju-
Triadú i Francesc Vallverdú. rat ha estat integrat l?er l' editor
Vicenc Llorca ha dit sobre 1'0- . d'aquesta editorial, Miquel Alzu-

bra de Jordi Arbones: "De totes les eta, i pels crítics Aurora Díaz
candidatures al premi, amb molts Plaja, Pep Duran, Eulalia Ventalló
traductors joves 'que auguren un i Núria Ventura.
bon futur, Jordi Arbonés reunia L'obra de Delgado, autor també
totes les condicions que s'exigei- de la novel·la Si puges al Sagar-
xen per al premi, la seva trajectó- matha, reflecteix el vessant huma
ria, la dificultat del text traduít, dels alpinistes i la seva relació amb
l'aportació que es fa a la literatura els xerpes, conjuntat amb una tra-
catalana i el grau de llenguatge ma d'investigació científica al
utilitzat en catalá com a resultat de voltant d'un suposat homínid que
1'obra." va viure a les muntanyes de 1'E-
Finalment, el prernide literatura verest.

Varietat deis guardons

D'altra banda, el jurat format per
Angel Castiñeira, Isidor Cónsul,
Josep Faulí, Albert Ibáñez i Ra-
mon Pla Arxé ha premiat l' obra
d' assaig Deu daus, de l' escriptor i
periodista Agustí Pons, publicada
a l'editorial valenciana 3 i 4. Isidor

L'airecondicionat entra al monestir de Ri 011


