
37arabalears DISSABTE, 14 DE JUNY DEL 2014  
cultura

Concert a Son Gotleu per 
humanitzar el barri
Anit es va dur a terme el concert de les corals 
del projecte Sons de Barri,  que té com a objec-
tiu utilitzar la música com a mitjà d’humanit-
zació i socialització al barri de Son Gotleu de 
Palma. El projecte s’inicià el 2013, a partir 
d’una proposta del mestre Toni Salvà de l’es-
cola de música de Sant Josep Obrer.     

Mor el poeta i 
sociolingüista Vallverdú
Francesc Vallverdú (1935-2014), que va mo-
rir dijous a 78 anys, és considerat un dels pa-
res de la normalització lingüística del cata-
là per la seva tasca durant 21 anys al capda-
vant dels serveis lingüístics de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió i pels seus as-
sajos.

Arts plàstiques (concedit ‘ex aequo’)

 
La jove artista palmesana es formà a Barce-
lona i a les clíniques del Baluard, entre d’al-
tres. Es mou entre el dibuix, la pintura, la fo-
tografia i el vídeo, tot explorant l’espai i allò 
que fa que es consideri habitable. 

L j ti t l

Laura Torres  
Bauzá (Palma, 1990)

 
Llicenciat en Belles Arts a Barcelona, l’obra 
del jove dibuixant juga amb els límits de l’art 
i la performança, i Éxodus, l’obra premiada, 
fixa sobre el paper el recorregut dels cara-
gols que l’autor va fer servir per crear-la. 

Lli i t B ll

Damià Vives Infante 
(Artà, 1981)

Manacor premia la creació artística i literària  

Barcelona, Egea és professor d’es-
criptura creativa i de dramatúrgia, 
a més de director teatral i guionis-
ta cinematogràfic i televisiu. Ha 
participat com a creador o adapta-
dor en eels llibres dels musicals Cu-
ando Harry encontró a Sally, Grea-
se, Siete novias para siete hermanos; 
Sweet Charity o Cantando bajo la 
lluvia.   

En l’apartat d’assaig, el jurat va 
concedir el premi Ciutat de Mana-
cor Antoni M. Alcover a l’obra 
L’ofici i el do, de Jordi Julià Garri-

ga. Poeta, assagista i professor de 
Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, s’especialitzà 
en l’estudi de textos contempora-
nis, una estela que segueix l’obra 
premiada. De fet, en la seva obra, 
Garriga hi analitza “la dicotomia 
existent a la literatura catalana del 
segle XIX entre els que defensaven 
el poder de la paraula viva i els que 
prioritzaven la tècnica i l’ofici, com 
l’escola mallorquina”, emfatitzà 
l’autor.e

La segona edició dels premis Ciutat de Manacor reparteix 18.000 euros entre els guardonats

NOMÉS EN CATALÀ 
A diferència d’altres guardons –com els Ciutat de Palma–, els premis Ciutat de 

Manacor no tenen cap categoria que aculli la creació en una llengua que no sigui la 
catalana. J. S. 

L’entrega dels premis Ciutat de 
Manacor en els vessants literaris 
reafirmaren anit el compromís del 
poble amb la creació cultural en la 
llengua catalana. No va ser fins a 
l’any passat que el poble de Mana-
cor va recuperar els guardons lite-
raris, que s’havien deixat de convo-
car l’any 1978. A diferència dels pre-
mis palmesans, els de Manacor no 
tenen cap categoria que aculli la 
creació en altres llengües. 

Just en començar l’acte, els ac-
tors Toni Lluís Reyes i Marisa Re-
yes recordaren l’objectiu dels pre-
mis: “Afavorir i promoure la crea-
ció literària en català i, alhora, retre 
homenatge a alguns dels grans au-
tors manacorins”. I és que cadas-
cun dels quatre guardons que es re-
velaren ahir pren el nom d’un autor 
manacorí: Maria Antònia Oliver 
dóna nom al guardó novel·lístic; 
Miquel Àngel Riera, al premi de po-
esia; Jaume Vidal Alcover, al de te-
atre, i Antoni M. Alcover, al d’assaig 

Però els autèntics protagonistes 
de la festa cultural que ahir acollí el 
Teatre de Manacor foren els crea-
dors de cultura. Tal vegada el premi 
més esperat de la nit fou el Ciutat 
de Manacor de novel·la Maria An-
tònia Oliver, que està dotat amb 
5.000 euros. El guardó va anar a pa-
rar a l’obra Mentre el llop encara 
aleni, que es convertirà en la prime-
ra novel·la que publica el professor 
binissalemer Jaume Pons Lladó. 
“Un llibre d’aventures amb tocs de 
novel·la negra situat a la Mallorca 
del segle XVI i que retrata els frecs 
entre els esclaus, els bandolers, els 
senyors o els xuetes”, va explicar 
l’autor. 

El jurat va triar el poemari Rai, 
de la barcelonina Rosa Maria Arra-
zola Díaz, com a mereixedor del 
premi Ciutat de Manacor de poesia 
Miquel Àngel Riera. L’autora, que a 
més d’escriure es dedica a la creació 
artística, va confessar haver escrit 
el poemari “en hores baixes, amb 
poca salut i lligant l’amor i el desa-
mor amb la creació poètica”. 

El Ciutat de Manacor de teatre 
Jaume Vidal i Alcover va recaure 
en Octavi Egea per l’obra Menors, 
que “està basada en un fet real que 
passà a Mallorca i explica la histò-
ria d’un grup d’adolescents que en-
registren un vídeo sexual i el fan 
córrer, amb les conseqüències im-
plícites de tot plegat”.  Nascut a 

MANACOR
JOAN SITGES Assaig (A. M. Alcover)

L’investigador i professor de Teoria 
de la Literatura i Literatura Com-
parada a la Universitat Autònoma 
de Barcelona és especialista en po-
esia contemporània, a més d’autor 
líric. Ha rebut el premi Siglo XXI a 
Mèxic pel seu treball acadèmic. 

L’i ti d i f

Jordi Julià 
(Barcelona, 
1972)

Poesia (M. À. Riera)

 
És poeta i artista plàstica. Filòloga 
de formació, combina la docència 
a Secundària amb l’escriptura po-
ètica i la pintura acrílica, dues de 
les tècniques que combina sovint 
en la seva obra. 

É t i ti t là

 Rosa M. 
Arrazola Díaz 
(Barcelona, 
1969)

Teatre (J. Vidal i Alcover)

 
És director teatral i professor d’es-
criptura creativa i de dramatúri-
gia. Entre la seva obra, s’hi troben 
novel·les, teatre, llibrets de musi-
cals i guions cinematogràfics i te-
levisius.

É di t t t l i

Octavi Egea 
Climent 
(Barcelona, 
1946)

Novel·la (M. A. Oliver)

Format com a historiador de l’art a 
la UIB, l’autor de Mentre el llop en-
cara aleni exerceix de professor de 
Secundària a Binissalem. Tot i que 
ha realitzat estudis d’escriptura 
creativa, aquesta serà la primera 
novel·la que publica. 

Jaume Pons 
Lladó 
(Binissalem, 
1965)

Compromís 
Manacor 
reafirma així 
el seu 
compromís 
amb la cultura 
catalana


