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Maroja Torres aconsegueix aquest
any fer-se amb el premi Planeta
Com a finalista va resultar l'escriptor andalús Salvador Compán

EI99 fou concedit a Espi
do Freire amb Melocoto
nes helados i el 98 a Car
men Posadas amb el 1Ii
bre Pequeñas infamias.

El premi es lIíura en el
transcllrS del sopar de
gaJa oferit al Princesa
Sofia, al qual assistiren
al voltant de 800 perso
nes entre periodistes i
representanta de la cul
tura i la societat en gene
ral.

Entre ells es pogueren
veure cares ben oonegu
des com el president de
la Generalitat, Jordi
Pujol; el batle de Barce
lona, Joan Clos; o els
escriptors Carme Riera,
Baltasar Porcel, Sánchez
Dragó.

El premi s'ha convertit
no sois en un esdeveni
ment literari sinó també
social, que acompleix la
finalitat que es proposa:
donar als guardonats
espanyols un nivel! de
difusió mai no aoonse
guito

Enguany es presenta
ren a concurs un total de
396 obres, de les quals 7
eren procedents de les
IlIes Balears, i eljurat va
seleccionar 15 novel·les
per a la fase final.

zoombrfics, vegetals i geometrics
que integren la serie una forma
final inhabitual i poc
convencional. Una manera
original i molt personal de
presentar el cos huma, el món
natural i el manufacturat.

escriptor i periodista que
viu a Madrid fa una visi
ta a un cert familiar d'un
poble andalús.

El nom de Raúl del
Pozo, assenyaJat dissab
te com a possible finalis
ta, a poc a poc ana per
dent punta en favor de
Compán.

Aquest és el tercer any
oonsecutiu que el Plane
ta s'atorga a una dona.

l'espai manaoori de la torre de ses
Puntes. Les obres, d'una gran
fo~a visual, són resultat de
composicions sobre material
fotosensible. Amb aquesta tecnica
l'artista aconsegueix donar als
motius antropombrfics,

la periodista es
presenta coro A.
Trasteverei amb
I'obra .El éxtasis-

Maruja ToT7t'$, a lUla imalge d'arxill amb f'tKto,- [manci Arias.

és gairebé desconeguda.
Cu.adi!rno de viaje cen

tra I'argument a finals
del segle passat. Un

J. NICOl.AU. Barcelona.
La periodista Maruja

Torres va aconseguir
ahir a la nit el guardó de
la 49a edició del premi
Planeta de narrativa.
Enguany els rumors
foren encertats. Com a
finalista va resultar gua
nyador l'escriptor anda
lús Salvador Compán
amb Cuaderno de viaje.

La periodista que I'any
passat ja fou un deis
noms favorita per
endur-se el Planeta, con
corregué al certamen
sota el pseudbnim de A.
Trasteverei amb l'obra
El éxtasis, que tindrA el
Utal de Mientras vivi·
mos.

Ambientada en el
temps actual, conta la
histllria d'una jove que
vol ser escriptora i acon
segueix una inesperada
cita amb certa escriptora
molt famosa per la qual
sent una gran admiració.

Pel que fa a Compán,
professor d'institut, ja
guanyA I'any passat el
premi Andalucía de la
critica amb I'obra Un tro
zodejardín, de I'editorial
Algaida. D'uns 40 aoys
d'edat., aquest autor té
publicats diversos títols,
encara que la seva obra

FOTOGRAFIA INNOVADORA.
Soma-trans-lúcid 93/00 és la
darrera mostra fotografica de
Gabriel Lacomba. Una proposta
totalment innovadora i
interessant que es podrA veure
des del dia 30 de setembre a

PUBUCAOONS

Investigació bislón'ca de San! Lluís
L'Institut d'Estudis Balearics j I'Institut
menorquf d'Estudis han gestionat la publicaci6
de I'estudi titulat El procés de {ormació del
poble de Sant Lluls en la coHecció Monuments
de les llles Balears. L'autor d'aquest trebalI
d'investigació histOrica és I'historiador rnenor
quf Guillem Sintes Espasa, que pertany a
l'Institut Menorqui d'Estudis, que ja ha publi.
caL altres estudis i anAlisis sobre distintes qües
tions relacionarles amb l'evoluci6 de la societat
i la cultura a Menorca. Segons Sintes: ..En la
creació del poble de Sant Lluís varen influir
raoos polítiques. economiques. estrategiques i
també de tipus religiós... Els francesas impul
saren la constituci6 d'aquest nou nucli de pobla·
ció durant el mandat gal a l'iIIa, entre 1756
i 1763. ER..

Assaig sobre la genetica

Acusat de remoure els veUs fantasmes del
nazisme i d'utilitzar una retbrica propera a la
de Mein Knmpf, arriba a Espanya el darrer
exemple de l'''irracionalisme_, alemany, Nor·
mes per al pare hUmQ, de Peter Sloterdijk,
un polemic assaig en el qual es proposa la
necessitat d'una nova selecció genetica. Amb
una retbrica poc academicista, hereva de l'ex
pressió nietzscheana, de Foucault o
Lévi-Strauss, el llibre s'endinsa en els intrin
cats camins del "cultiu_ de la ra~a humana.
Aixf sigui quin sigui, el missatge que el filosof
Peter Sloterdijk vol transmetre, s'ha convertit
en el sospitós de lIigar amb el nacionalsocia
lisme i la literatura feix.ista. AGENCES.

ART

Subhasta a la saltl Ansorena
El dibuix Crist entre els doctors de Rembrandt
és una de les peces més importants que la sala
Ansorena traurA en la subhasta que es fara
el proxim dia 19, i en la qual també sortirA
Processó a Pancorbo, de José Gutiérrez Sola
na. L'obra del pintor holandes, amb un preu
de sortida de 30 milions de pessetes. és rea
liuada en pluma i bistre i data de 1648-49.
Aquest dibuix té una importAncia especial, per
que es considera com a preparatori de la serie
realitzada sobre aquest tema, en dibuix i gra
vaL, la decada següent. L'obra de Miquel Bar
celó Artichauts el onions, (15 milioos de pes
setes), sera una de les altres obres que sortira
a subhasta en aquesta sessió, en la qual també
figuren I'oli sobre ¡trpillera Cuadro 1957 de
Manuel Millares (8.000.000 pessetes); Inte·
rieur paysan de Francisco Bores, amb un
preu de 7.800.000 pessetes. AGENCIES.

UTERATURA

Congrés sobre «dones i textualitat..
La Universitat Autbnoma de Barcelona celebra
a partir d'avui i fins dijous, 19 d'octubre, el
I Congrés Internacional Dones i textuaJiJat, que
abordara la representació de la dona en les lite
ratures hispAniques al final del segle passat
i en aquestfinal de mil·lenm. El Congrés tindra
lIoc a la Facultat de Filosofia i Lietres i tindrll
la participaci6 de prestigiosos ponenta especia
Iitzats en aquesta tematica. Entre els parti·
cipants espanyols destaquen entre altres les
escriptores Carnte Riera, Maria AntOnia
Oliver, Isabel Clara·SimÓ i Espido Frei·
re. AGENCIES.
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