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Jaume Cabré, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2010  
 

 
Barcelona (ACN).- L'escriptor Jaume Cabré (Barcelona, 1947) ha estat distingit amb el 42è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2010 per la seva fidelitat a 
la literatura catalana i al país. El jurat també ha destacat la importància i l'exemplaritat de la seva tasca intel�lectual, que ha contribuït a la vida cultural dels 
països catalans. Cabré és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (UB) i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC). Al llarg de la seva trajectòria ha compaginat l'escriptura amb l'ensenyament. La novel�la i el relat han centrat bona part de la seva tasca literària i 
també és un habitual col�laborador de la premsa escrita. 

 
 08.04.2010 11.59 h // ACN   Ref. 540788  
 
El guardó, atorgat per Òmnium Cultural, es lliurarà en una cerimònia al Palau de la Música el proper 14 de juny.  

 
 08.04.2010 14.26 h // V. Gumà / E. Rosanas // ACN   Ref. 540842  
 
Jaume Cabré, que ha saludat un per un els anteriors guardonats que estaven presents a l'acte, s'ha mostrat molt agraït pel guardó però reconeixent que quan la presidenta 
d'Òmnium Cultural el va trucar per comunicar-li, estava escrivint una escena d'una novel�la –que ha bromejat assegurant que publicarà en 2, 3 o 5 anys- amb la que treballa i 
va pensar que 'feia broma'.  
 
'Sempre m'he considerat un mestre de professió però escric cada dia perquè no puc fer una altra cosa', ha explicat Cabré, que assegura que fa 40 anys que escriu i que va 
començar per necessitat, continuant les històries que llegia als llibres. 
 
El compromís de Cabré afirma que no és amb l'editor, ni amb el país, ni amb la família sinó amb allò que escriu i l'únic lligam i compromís que té amb l'obra és la llengua. 'Em 
surt un personatge i he de ser fidel o infidel, i l'he de treballar, no puc pensar en cap altra cosa i, de manera natural, sé que només ho puc fer en català', ha assegurat.
 
Cabré, que assegura que quan era jove tenia pressa, la pressa 'pròpia del jove', ha dit que ara escrivia sense aquella 'pressa literària', malgrat que ara té una pressa 
existencial, de tenir 'moltes coses a dir i tenint present que hi ha una data de caducitat'. 
 
Joaquim Maria Puyal ha destacat la solidesa i maduresa de l'obra de Jaume Cabré, avalada al seu entendre, per la gran quantitat de premis que ha rebut. 'La seva obra escrita 
en català i només en català ha mantingut la dignitat de la llengua i la coherència personal i ha tingut clara la idea de tot el que podia dir en una llengua', ha sentenciat Puyal, 
que ha qualificat d''extraordinària' la projecció de la seva obra, traduïda a disset llengües. 
 
Puyal ha dit de Cabré que pertany a una generació que ha arribat a la maduresa però que manté la vitalitat de ser 'plenament actius', un fet que contribueix a la sensació de 
'vitalitat' del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.  
 
Canvi de format del premi 
 
L'acte de lliurament del guardó tindrà lloc al Palau de la Música el proper 14 de juny. Aquesta edició, el jurat s'ha reunit dos mesos abans de l'acte d'homenatge i ha fet públic 
el veredicte amb l'objectiu que l'acte d'homenatge giri més entorn al guardonat, tant a niell artístic, de contingut, de difusió i de projecció de l'obra. 
 

ACN // 08.04.2010  11.59 h    Ref. 540788  
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Així, es vol aconseguir assolir millor l'ojbectiu principal del premi: deivulgar l'obra i la trajectòria del guardonat.  
 
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural, a proposta de la seva Junta Consultiva, l'any 1969. Anualment, és atorgat a una persona que 
per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel�lectual, hagi contribuït de manera notable i 
continuada a la vida cultural dels Països Catalans.  
 

 
   Àlbums relacionats amb la notícia   Àlbum 9085     Àlbum 11971    
 

   Descarregar totes les imatges    
    

Àlbum   9085  

 
23.02.2010 06.22 h  | Salvatierra, Isaac  
L'escriptor Jaume Cabré durant la presentació del llibre 
'Winter Journey' a Nova York.  
Descarregar:  
 

    

Àlbum   9085  

 
23.02.2010 06.22 h  | Salvatierra, Isaac  
L'escriptor Jaume Cabré durant la presentació del llibre 
'Winter Journey' a Nova York.  
Descarregar:  
 

    

Àlbum   11971  

08.04.2010 14.24 h  | Gumà, Violeta  
L'escriptor Jaume Cabré, guanyador del 42è Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes, conversant amb el 
lingüísta Antoni Maria Badia i Margarit, que també ostenta 
aquest guardó.  
Descarregar:  
 

    

Àlbum   11971  Àlbum   11971  Àlbum   11971  
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 08.04.2010 11.59 h // ACN   Ref. 540788  

 

 08.04.2010 13.24 h // Rosanas, Elisenda // ACN   Ref. 540817  
Joaquim Maria Puyal explica perquè s'ha donat el premi a Jaume Cabré.  
Durada : 36 s  

 08.04.2010 13.24 h // Rosanas, Elisenda // ACN   Ref. 540817  
Jaume Cabré explica per què escriu i per què escriu en català.  
Durada : 48 s  

 08.04.2010 13.24 h // Rosanas, Elisenda // ACN   Ref. 540817  

Àlbum   11971  

 
08.04.2010 14.24 h  | Gumà, Violeta  
El periodista Joaquim Maria Puyal i Antoni Maria Badia i 
Margarit.  
Descarregar:  
 

    

d'Honor de les Lletres Catalanes.  
Descarregar:  
 

    

Àlbum   11971  

08.04.2010 14.24 h  | Gumà, Violeta  
Anteriors guanyadors del 42è Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes.  
Descarregar:  
 

    

Accés a tots els vídeos 
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Jaume Cabré parla sobre la pressa que tenia per publicar quan era jove i ara.  
Durada : 44 s  

  Traducció a : | 
Español |   
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