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L'escriptora Alicia Giménez Bart-
lett (Almansa, 1951) va guanyar el
Premi Planeta 2015 amb la novel·la
Hombres desnudos. L'escriptora,
creadora de la saga protagonitza-
da per la inspectora de policia
Petra Delicado, es va adjudicar el
guardó més ben dotat de les lletres
espanyoles, premiat amb 601.000
euros, i amplia així el seu elenc de
reconeixements, entre els quals
destaca el Premi Nadal 2011 i el
darrer Pepe Carvalho. El finalista
d'aquest any va ser el guionista i di-
rector de cinema Daniel Sánchez
Arévalo (Madrid, 1970) amb l'obra
La isla de Alice. El LXIV Premi
Planeta ha estat el primer lliurat
després de la mort de José Manu-
el Lara Bosch.

L'obra d'Alicia Giménez Bartlett,
presentada sota el pseudònim de
Toni Farga i el títol provisional
Nubes de tormenta, narra la histò-
ria de Xavier, un professor de lite-
ratura a l'atur, i la Irene, una em-
presària abandonada pel seu ma-
rit. Tots dos es veuen obligats a
canviar dràsticament de vida per
sobreviure i la seva trobada, al
voltant de la prostitució masculi-
na, acabarà convertint-se en una
fatalitat.
La isla de Alice, la novel·la fina-

lista al Premi Planeta 2015, pre-
sentada amb el pseudònim de Ju-
lia Ponsky i el títol provisional de

Trece meses desde mayo, està pro-
tagonitzada per Alice, una dona a
qui el marit se li mor en un acci-
dent de trànsit en una carretera on
se suposava que no  havia de ser.
La història narra l’aventura per
descobrir els secrets que s’ama-
gaven rere la vida del seu marit i la
manera com reconstrueix el seu úl-
tim viatge, que la portarà fins a una
misteriosa illa.

L'èxit de Giménez Bartlett ha
traspassat les fronteres i fins i tot al-
gunes de les seves novel·les s'edi-
ten abans a Itàlia i Alemanya, on
els seus adeptes es compten per
centenars de milers. Va estudiar fi-
lologia a la Universitat de València
i va començar la seva carrera lite-
rària amb un assaig sobre Gonza-
lo Torrente Ballester.

L'escriptora, coneguda per la

seva sèrie de novel·les policía-
ques protagonitzades per la ins-
pectora Petra Delicado, va publi-
car la seva primera novel·la, Exit,
el 1984.

La sèrie de Petra va començar el
1996 amb Ritos de muerte, i la
seva popularitat es va multiplicar
després de l'adaptació que es va fer
per a la televisió en una sèrie pro-
tagonitzada per Ana Belén i San-

tiago Segura. Posteriorment, Petra
va reaparèixer al costat del seu
inseparable company Garzón en
nou volums: Día de perros (1997),
Mensajeros de la oscuridad (1999),
Muertos de papel (2000), Serpien-
tes en el paraíso (2002), Un barco
cargado de arroz (2004), Nido va-
cío (2007), El silencio de los claus-
tros (2009), Nadie quiere saber
(2013) i en els relats de Crímenes
que no olvidaré (2015).

Fins guanyar el Nadal, Giménez
Barlett no havia estat profeta a la
seva terra, ja que només havia re-
but, el 1997, el Premi Femení Lu-
men amb Una habitación ajena.

El X Premi Pepe Carvalho que
va rebre el passat mes de febrer per
la seva «renovació de la novel·la
policíaca espanyola, aportant una
perspectiva femenina i feminista
que ha resultat pionera en aquest
àmbit», i aquest Premi Planeta
vénen a tancar un reconeixement
merescut per a una autora de tant
prestigi en el gènere negre.

Sánchez Arévalo es va llicenciar
en Ciències Empresarials, encara
que va preferir optar per l'àmbit de
la imatge i gràcies a una beca Ful-
bright va marxar als Estats Units a
fer un màster en direcció cinema-
togràfica per la Universitat de Co-
lumbia, on va escriure la premia-
da Azuloscurocasinegro, la seva
opera prima, que va rebre tres
premis Goya.
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La dama de la novel·la negra Alicia
Giménez Bartlett guanya el Premi Planeta
El guionista i director de cinema Daniel Sánchez Arévalo queda finalista amb una obra sobre secrets familiars

Alicia Giménez Bartlett i Daniel Sánchez Arévalo, satisfets amb el seu reconeixement.
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La Llibreria 22 va acollir ahir la presentació del nou diccionari grec-atalà
publicat per Enciclopèdia Catalana i l'Institut Cambó. El diccionari es presenta
com una eina bàsica de treball per a estudiants i professors, des dels nivells
elementals fins als universitaris, i per a l’estudiós de la llengua grega antiga
en tota la riquesa de les seves manifestacions. Pretén ser, a més, l’eina de
referència per a hel·lenistes, estudiants i tots els interessats en el món clàssic.



Presenten un nou diccionari grec-català

«La gent que surt dels meus es-
pectacles diu que ha rigut molt
però no sap ben bé de què».
Aquest és, de fet, l'objectiu que per-
segueix el pallasso Marcel Tomàs,
que porta 12 espectacles a les es-
quenes amb els quals ha aconse-
guit crear un llenguatge propi que
fusiona humor, teatre gestual, mú-
sica i audiovisuals. Després d'es-
trenar al Temporada Alta una tri-

logia de monòlegs, torna al festival
amb «La Banda del Teflón» on,
amb Mariona Ponsatí i Toni Es-
cribano, estripen diferents escenes
quotidianes per tornar-les situa-
cions surrealistes i còmiques. El
muntatge no explica cap història
en concret sinó que es farceix de
referències properes a l'espectador
amb l'únic objectiu de fer-lo riure.

«La Banda del Teflón» s'estrena
dissabte a la Planeta i farà una se-
gona funció el diumenge. Al febrer
està previst que torni a la sala ja
que per Temporada Alta està pràc-
ticament tot venut. També farà
gira per teatres de les comarques
gironines i la voluntat és portar el
muntatge a Barcelona. 
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Marcel Tomàs torna disposat a fer
riure amb «La Banda del Teflón»
El pallasso fusiona teatre

gestual, música i audiovisuals
al Temporada Alta  explorant
l’humor de la quotidianitat



L’espectacle «La Banda del Teflón».
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