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L’Any Espriu premia la feina de l’ARA

El Palau de la Música va acollir
ahir el lliurament dels reconeixe-
ments de l’Any Espriu. El periodis-
ta de l’ARA Jordi Nopca va ser pre-
miat per la millor cobertura de les
commemoracions del poeta.

ge que l’ARA ha fet a l’autor al llarg
de l’any va ser un diari especial que
va aparèixer el 20 de gener.

L’acte de lliurament dels reco-
neixements va estar precedit per
l’estrena de l’obra d’Enric Palomar,
el director artístic del Taller de Mú-
sics, Geografia d’Espriu. La veu po-
derosa de l’actor Carles Canut com
a narrador i la dolçor van fer de gui-
es pel viatge sensual i polifònic pels
versos d’Espriu que proposa el
compositor.

Guardons de tots els sectors
Els encarregats de seleccionar les
entitats guardonades han sigut Xa-
vier Bru de Sala, el comissari de
l’Any Espriu; Agustí Pons, escriptor
i biògraf del poeta; Sebastià Bonet,
professor i nebot d’Espriu; la pro-
fessora Rosa Delor; l’escriptor Ju-
lià de Jòdar; el professor Víctor
Martínez-Gil, i l’editor Ramon Ba-
lasch. En el camp de les arts escèni-
ques van ser reconegudes Teresa
Vilardell, la directora de l’especta-
cle fet a partir de textos d’Espriu
Flames a la fosca, que es va estrenar
coincidint amb l’Any Espriu durant
la passada edició del festival Grec,
i Santos Hernández i els Antics
Alumnes de l’Escola d’Art Dramà-
tic Adrià Gual. L’escultora Madola

va ser reconeguda per la instal·lació
Donar forma a la paraula, al cemen-
tiri d’Arenys de Mar. En el terreny
musical, la discogràfica Picap va ser
guardonada pel disc de poemes
d’Espriu musicats per diversos au-
tors Amb música ho escoltaries pot-
ser millor. Pel que fa a les traducci-
ons d’Espriu, Amanta Sbardella va
ser premiada per la traducció a
l’italià Sotto l’attonita freddezza di
questi occhi.

El comitè també va premiar du-
es exposicions: una de carrer, Es-
priu a l’àgora, organitzada per la
plataforma Reunió de Papaia, i Pa-
ís d’Espriu, pont de llengua, del
Col·legi Major Ramon Llull de la
Universitat de Barcelona. El FC
Barcelona va ser premiat per l’ac-
te d’homenatge a Espriu amb motiu
de la Diada del Llibre. Els Trans-
ports Metropolitans de Barcelona
van ser reconeguts per la difusió de
la Frase del Dia i la Diputació de
Barcelona va ser guardonada per la
difusió a través de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals.

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners va ser premiat per la se-
va programació de l’Any Espriu, i
la Càtedra Màrius Torres de la
Universitat de Lleida pels treballs
d’arxiu a l’entorn del poeta.e
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BARCELONA. L’Any Espriu va viure
ahir la seva segona gran nit. S’aca-
ba l’any, però els actes de comme-
moració del centenari del poeta es
prolongaran fins al març. Per això la
vetllada que va acollir el Palau de la
Música no va ser de cloenda, sinó de
culminació de les celebracions.
Amb la satisfacció de la feina feta i
de tenir la meta molt a prop, l’acte
va servir també per lliurar els reco-
neixements que el departament de
Cultura atorga a diverses entitats
per la seva aportació a l’Any Espriu
des dels camps de l’edició, l’art, les
arts escèniques, la música i la difu-
sió i la divulgació del llegat d’Espriu.

Jordi Nopca, periodista cultural
i coordinador del suplement Ara
Llegim, va ser reconegut per la co-
bertura que ha fet al llarg de l’any
dels actes que s’han celebrat i de les
novetats editorials i pels nombrosos
articles que ha escrit sobre el poe-
ta. El moment àlgid de l’homenat-

Jordi Nopca va recollir el reconeixement a la millor
cobertura informativa de l’Any Espriu. CÈLIA ATSET

Jordi Nopca, coordinador de l’Ara Llegim, és reconegut per la millor cobertura informativa


