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Carles M._Sanu1', guanyador
del guardó de poesia en els
Premis Literaris Mallorca
El poeta de Balaguer s'endú el premi de poesia
en català més ben dotat, amb 15.000 eu ros
El Teatre Principal de
..
Palma va acollir ahir l'acte
de lliurament dels Premis
Uteraris Mallorca 2021, en
què l'escriptor de Balaguer
Carles M. Sanuy Bescós
va guanyar el guardó de
poesia.
Mallorca
REDACCIÓ
El poeta lleidatà va endur-se el
guardó pel seu llibre El llum del
cartògraf, que va ser escollit per
unanimitat entre tots els treballs
presentats pel jurat del Premi
Ma llorca 2021 de poesia, amb
Lluís Calvo Guardiola com a president i, acompanyat per Marià
Veloy Planas, Laia Llobera i Serra,
Raquel Santanera Vilai i Juli Capilla Fuentes, que es va reunir de
manera telemàtica el passat 23
de novembre.
En aquesta edició dels Premis Mallorca de Creació Literària
s'han presentat un total de 212
FOTO: Premis Uteraris 2021/ Carles M. Sanuy (2d) amb la resta dels guanyadors dels Premis Literaris
obres: 99 de poesia (69 al 2020),
61 de narrativa (40 al 2020), 12
trals, 10.000 euros, i el de !itera- teixes editorials que en la passada dotzena de llibres, carpetes d'ard'assaig (13 al 2020) i 27 de tea- . tura infantil, 10.000 euros. En el edició: Disset Edició per al premi tista, i plaquettes: Història Circutre (39 al 2020), a més de les 13
cas de Carles M. Sanuy, s'ha en- de literatura infantil i el Grup Edi- lar (1985), El vast desert (1991),
de literatura infantil (31 al 2020).
dut els 15.000 euros del premi torial Sargantana sota el segell Jardins d'Al Balaqí (1997), De les
La dotació econòmica del guarde poesia, que el converteix en el · de Galés Edicions per a narrativa, llacunes ermes (2007), Les ciutats
dó en la modalitat de narrativa
més ben dotat dels que es lliura a poesia, textos teatrals i assaig.
i els homes (2009) o els seus daobres escrites en català. El Consell
és de 25.000 euros; el de poeCarles M. Sanuy (Balaguer rrers dos títols, La condició lítia
sia, 15.000 euros; el d'assaig,
editarà les obres guanyadores i en 1959) és poeta, periodist a i agi- (AdiA 2017) i L'Ordre de les coses
19.000 euros; el de textos teafarà promoció, a través de les ma- tador cu ltural, és autor d'una (El Gall Editor 2018).

Nova xarxa
de museus
de ciència a
Catalunya
El Museu de Ciències Naturals
de Ba rcelona acollirà aquest
matí l'acte d' inauguració de la
Xarxa de Museus de Ciències
Naturals de Catalunya, que
comptarà amb la presència de
la consellera de Cultura. Aquesta nova xarxa està integrada
per deu equipaments del país,
entre ells el lleidatà Museu
d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà, que ofereix, entre
moltes altres propostes, poder
conèixer els jaciments paleontològics d'un territori on van
viure els últims dinosaures de
la Terra.

L'escriptor de
Nova York
Don Winslow,
XVII Premi
Pepe Carvalho
L'escriptor Don Winslow
(Nova York, 1953) va ser
distingit amb el XVII Premi
Pepe Carvalho, que reconeix la trajectòria literària
en l'àmbit de la novel·la negra. El jurat, que estava format per Carlos Zanón com
a president, Anna Abella,
Núria Cadenes, Rosa Ribas,
Daniel Vazquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuan, va destacar "l'obra monumental"
de Winslow i la seva "capacitat per transformar la
investigació i la informació
en material de creació". La
seva darrera obra publicada ha estat Rotos (HarperCollins).
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