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■ L'escriptor valencià Santiago
Posteguillo va guanyar el è Pre-
mi Planeta, dotat amb . eu-
ros, amb la novel·la històrica Yo,
Julia. El guanyador del Planeta ha-
via amagat el seu nom darrere del
pseudònim de James Sussex, i el
títol fictici de la seva obra era El as-
censo, mentre que la finalista
d'aquest destacat guardó va ser
Ayanta Barilli, que es va presentar
amb el pseudònim de Sandra Gla-
ser, per la novel·la Un mar violeta
oscuro, que portava el títol fictici
de El adiós.

En la novel·la guanyadora, Pos-
teguillo narra l'ascens fulgurant
d'una dona en un món d'homes
immersos en la lluita pel poder
polític i que pensen que el liderat-
ge només els pertany a ells. En
aquest món masculí, la protago-
nista maniobra hàbilment per
aconseguir els seus objectius. En
nom del jurat, Juan Eslava Galán
va destacar que en el text guanya-
dor apareixen «cinc personatges
que constitueixen cinc esglaons
en l'ascens de la protagonista des
de la seva humil condició», tot
afegint que tots els personatges
són descrits amb «gran fondària
psicològica».

Nascut a València el , Pos-
teguillo és un dels autors més des-
tacats de novel·la històrica a l’Es-

tat, a més de professor de literatu-
ra a la Universitat Jaume I de Cas-
telló. Va estudiar literatura creati-
va als Estats Units, i lingüística,
anàlisi del discurs i traducció al
Regne Unit; de  a  va pu-

blicar la seva Trilogía Africanus,
sobre Escipió i Aníbal, i el  va
començar la Trilogía de Trajano,
a més d'haver publicat La noche
en que Frankenstein leyó El Quijo-
te i La sangre de los libros, entre
d'altres.

Per aquestes novel·les, Poste-
guillo va ser premiat per la Setma-
na de Novel·la Històrica de Carta-
gena; i va ser Premi de les Lletres

de la Generalitat Valenciana
(), Premi Barcino de Novel·la
Històrica de Barcelona (), i
Escriptor Valencià de l'Any ().

L'obra finalista explica la histò-
ria de lluita, superació i supervi-
vència de tres generacions de do-
nes d'una mateixa família, a les
quals una figura masculina des-
pietada aboca a la bogeria, i on la
narradora intenta comprendre el

seu passat per reconciliar-se amb
el present. Sobre la finalista, Esla-
va Galán va comentar que es trac-
ta d'una «saga fluvial» que «indaga
en el passat familiar sobre un fons
històric impecable, que mostra
l'evolució de la imatge social de la
dona en l'últim terç del segle XIX».

Barilli, filla de l'escriptor Fer-
nando Sánchez Dragó −que va
guanyar el Planeta el  −ha pu-
blicat els llibres Un año de amor
(), un recull de les cartes en
l'espai radiofònic del mateix nom
a la Cope, i Pacto de sangre (),
escrit al costat del seu pare. La
seva faceta de periodista ha estat
lligada a la ràdio, primer a la Cope
i després a esRadio.

L’escriptora i periodista Ayanta Barilli, filla del guanyador del guardó l’any 1992 Fernando Sánchez Dragó, queda finalista
amb una obra sobre el procés de lluita, superació i supervivència de tres generacions de dones d’una mateixa família 

L’autor valencià Santiago Posteguillo guanya
el Premi Planeta amb una novel·la històrica

Santiago Posteguillo, guanyador
del Premi Planeta, i Ayanta
Barilli, finalista. ACN

Nou rècord

Més novel·les i amb
un accent femení
 Un total de 642 novel·les
han competit per guanyar el
premi Planeta 2018. Segons
ha informat l’organització del
certamen literari, sis de les
deu finalistes estaven enfoca-
des des d’un prisma femení. 

E mbolcallat d'un enorme
vel de tul, en penombra
i amb fum, miralls, ge-
rros de flors i branqui-

llons, l'escenari de la Traviata del
Theatre des Bouffes du Nord és
preciós, com un bosc ple de boira
on ja es flaira una tragèdia. 

En aquest espai a mig camí en-
tre el somni i el malson, la versió
que Benjamin Lazar fa de Verdi
evoca la història d’un personatge
fascinant, escandalós per l’època
en què va viure i sempre lliure:
Marie Duplessis, que va ser per a
la literatura la Marguerite Gautier
de La dama de les camèlies i per a
la lírica, Violetta Valéry. 

L’adaptació, que diumenge va
ser a Temporada Alta en la seva
primera representació fora de
França, intenta fer-li justícia mos-

trant-la des d’una altra perspecti-
va, lluny del paper de víctima ro-
màntica, de flor que es marceix. I
ho fa, perquè per a Lazar Violetta

mereix un altre futur, com resa el
subtítol del muntatge, però no
prou per fugir del seu destí. 

Per il·lustrar el dissortat ro-
manç amb Alfredo i el seu sacrifici
d’amor per les cotilles socials, l’es-
pectacle desdibuixa durant dues
hores les fronteres entre l’òpera i
el teatre, alternant la música i els
diàlegs i treient els músics del fos-
sat perquè pugin a l’escenari i con-
versin, riguin o plorin al costat
dels actors, que també es mouen
i canten des dels passadissos. 

Aquest format, més teatral que
mai, és clau: mostra una Traviata
diferent als qui ja la coneixen i, so-
bretot, fa proper un gènere que
per a molts espectadors és encara
dalt d’un pedestal i una peça que
va més enllà del brindis més fa-
mós del món. 

Una Violetta nova entre la boira
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TRAVIATA (YOU DESERVE A 
BETTER FUTURE)

Concepció: Benjamin Lazar, Florent
Hubert i Judith Chemla (a partir de la
Traviata de Verdi). Théâtre des Bouffes
du Nord. D 14/10 Auditori de Girona.
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 El poeta lleidatà Joan Margarit va presentar ahir al vespre a la Llibreria 22 el
seu darrer llibre, Per tenir casa cal guanyar la guerra, editat per Proa. Es tracta
d’una obra en la qual l’escriptor explica detalls sobre la seva infantesa, en la qual
va passar uns anys a la ciutat de Girona, així com l’adolescència i la joventut. La
presentació forma part dels actes del 40è aniversari de la llibreria gironina. 

Joan Margarit presenta obra a la Llibreria 22
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