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Introducció
El Premi Trobades Albert Camus neix després de la celebració per la primavera de
2017de les primeres Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus.
Les Trobades, que tenen el suport de Catherine Camus i de la Société des Études
Camusiennes, són una idea de Miguel Ángel Moratinos —exministre d’Afers Exteriors
i de Cooperació d’Espanya i defensor de la cultura mediterrània—, que és qui n’impulsa
l’organització cada dos anys conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Lluís, a Menorca
(Illes Balears, Espanya).
Aquestes Trobades tenen com a objectiu principal convertir Sant Lluís en un punt de
referència del pensament, un «Davos» literari mediterrani.
Les Trobades apleguen durant tres dies diversos experts en la vida i en l’obra del premi
Nobel de literatura francoalgerià d’ascendència menorquina. Personalitats destacades
de l’escriptura, el pensament, el periodisme i la creació de tota la conca mediterrània
comparteixen amb el públic tres dies dedicats a la reflexió en comú sobre el llegat del
pensament camusià i la seva rellevància per afrontar el present de les societats que habitam
les ribes de la Mediterrània.
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El Premi
L’any 2018 es convoca per primera vegada el Premi Trobades Albert Camus.
Aquest Premi es concedirà cada dos anys entre cada edició de les Trobades a fi de retre
homenatge a la trajectòria d’una persona l’obra de la qual desveli els reptes mediterranis i
contemporanis i es faci ressò de la consciència moral i política d’Albert Camus.
Amb el premi i la cerimònia de lliurament es mantindrà un fil conductor entre les Trobades
Literàries i el reconeixement d’un creador compromès amb l’obra de Camus i la defensa de
l’esperit i la cultura mediterrània.
Camus sempre es va negar a creure en la fórmula del tot o res. Va saber afaiçonar amb
claredat un pensament sense déus, però amb homes i dones amos del propi destí, tràgic
o amable; sense resignació, lluitant sense parar a favor del diàleg i la concòrdia; ajudantnos a comprendre la nostra realitat, complexa i plena de matisos, i conviure millor entre
nosaltres. No és equidistant, ans tria sempre el difícil costat de la pau, la veritat, la justícia,
un costat tan sovint perdedor en el seu convuls segle XX.
Avui en dia les seves conviccions i lluites són més que mai necessàries per comprendre
aquesta complexa realitat i conviure millor entre nosaltres.
A través d’aquest premi tornarà a resplendir el pensament camusià atorgant-lo a creadors
contemporanis dels quals l’obra i la labor d’anys entrin en correspondència amb les seves
reflexions i el seu llegat.
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Objectius del Premi
1 | Portar al primer pla de l’actualitat persones creadores de reflexió i cultura, necessàries
de debò en la construcció d’un futur pròsper i en pau per a tothom.
2 | Posar en valor la vigència del pensament d’Albert Camus i la coherència amb la pròpia
trajectòria personal.
3 | Projectar el llegat d’Albert Camus com a escriptor i pensador cap a altres disciplines
artístiques, bo i explorant-ne els encreuaments i obrint portes d’accés mutu.
4 | Projectar Sant Lluís i l’illa de Menorca com a port d’acollida de les idees, d’un debat
crític amb rellevància internacional.
Amb aquesta finalitat, el Premi Trobades Albert Camus vol distingir una figura de
prestigi, qualssevol que siguin els seus àmbits de reflexió o de creació artística, pel conjunt
de la seva trajectòria, valorant la projecció de la seva obra i de la seva persona per a les
societats mediterrànies contemporànies.
Els organitzadors faran per manera que —tant en la composició del jurat, com entre
candidatures— hi hagi varietat quant a procedència, que hi hagi una representació prou
àmplia dels distints àmbits de les arts i del pensament, així com la més gran igualtat possible
pel que fa a gènere.

Característiques del Premi
El Premi Trobades Albert Camus és un premi únic, es lliura a una sola persona i no
pot ser compartit.
La dotació del premi serà de 15.000 euros i un guardó creat per l’artista plàstica Nuria
Román (nuriaroman.com) afincada a Menorca.
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Candidats i categories
La persona guanyadora pot haver desplegat la seva obra en les disciplines següents:

Pensament
“Perquè un pensament canviï el món, primer ha de fer canviar la vida de qui n’és portador. Cal esdevenir
exemple”. Albert Camus, Carnets II (1942-1951)

Arts plàstiques
“Personalment, no puc viure sense el meu art. Però no he posat mai aquest art per damunt qualsevol cosa.
Ans al contrari, si m’és necessari és perquè no em separa de ningú, i em permet viure, tal com jo som, amb
tots plegats. Segons la meva opinió, l’art no és una diversió solitària. És un mitjà per a emocionar el més gran
nombre d’homes, oferint-los una imatge privilegiada de les penes i alegries comunes”.
Albert Camus, Discurs d’acceptació del premi Nobel (1957)

Arts visuals
“L’artista es forja en un anar i venir perpetu d’ell vers els altres, a mitjan camí entre la bellesa, de la qual
no pot prescindir, i la comunitat, de la qual no es pot desprendre. Per açò és que, un artista autèntic, no
menysprea res, s’obliga a comprendre en tost de jutjar”.
Albert Camus, Discurs d’acceptació del premi Nobel (1957)

Música
“Tan sols la música està a l’altura del mar”.
Albert Camus, Sur la Musique (Sud, 1932)

Literatura
“Què és un periodista? És un home a qui, d’entrada, se li suposen idees. D’historiador del dia a dia ho és
després, i la primera preocupació seva ha de ser la veritat”.
Albert Camus, Carnets

Periodisme
“Què és un periodista? És un home a qui, d’entrada, se li suposen idees. D’historiador del dia a dia ho és
després, i la primera preocupació seva ha de ser la veritat”.
Albert Camus, Manifiest (1939)

L’organització presentarà al jurat vint-i-cinc candidatures, maldant que hi hagi un
equilibri entre les disciplines suara esmentades, el gènere de les persones candidates i la
seva procedència.
El jurat elegirà un únic premiat d’una de les categories.
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El jurat
L’organització ha convocat un jurat internacional de cinc persones de reconegut prestigi
internacional, les quals hauran estudiat les vint-i-cinc candidatures proposades pel comitè
organitzador.
En aquesta primera edició 2018, el jurat internacional està integrat per l’escriptor marroquí
Tahar Ben Jelloun; Juan Manuel Bonet, actual director de l’Institut Cervantes; la catedràtica
de filosofia Victòria Camps; Josep Ramoneda, periodista i director de l’Escola d’Humanitats
de Barcelona, i la presidenta de la Societat d’Estudis Camusians, Agnès Spiquel.
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Tahar Ben Jelloun

Estudia i ensenya filosofia.
Com a escriptor, ha publicat quinze novel·les, entre les quals destaca La nit sagrada, que li
valgué el premi Goncourt l’any 1987; ha publicat a més una desena d’obres d’assaig i llibres
pedagògics sobre el racisme, l’islam i el terrorisme. Acaba de ser publicada una recopilació
de les seves novel·les dins la prestigiosa col·lecció Quarto, de Gallimard. Hi ha llibres seus
que s’han traduït fins a 45 idiomes.
Com a pintor, va exposar per primera vegada al Museu San Salvatore in Lauro (Roma,
2013), a la Galeria Tindouf (Marràqueix, 2014 i 2016) i també a La Galerie du Passage
(París, setembre de 2015). A l’Institut del Món Àrab, hi va exposar les seves teles més
recents el setembre de 2017, així com manuscrits seus i altres objectes vinculats a la seva
creació literària en l’exposició «Carte blanche à Tahar Ben Jelloun». L’octubre de 2017, la
Galeria Patrice Trigano de París li va exposar també una vintena de quadres sobre el tema
de les portes.
Tahar Ben Jelloun distribueix la seva vida entre París, Tànger i Marràqueix.
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Juan Manuel Bonet

És escriptor i crític d’art i literatura.
Director de l’Institut Cervantes des del 27 de gener de 2017; va dirigir l’Institut Cervantes de París entre
2012 i 2017 i anteriorment ha estat director de l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) i del Museu
Nacional Centre d’Art Reina Sofía (Madrid), president de la Fundació Arxiu Rafael Cansinos Assens i
del Comitè Internacional de la Fundació Vicente Huidobro.
És autor de diversos llibres de poemes, aplegats recentment en Via Labirinto; del dietari La ronda de los
días; de l’obra de referència Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), completat per Impresos
de vanguardia en España (1912-1936); d’un llibre sobre Ramón Gómez de la Serna, Ramón en su Torreón;
d’edicions crítiques de, entre d’altres, Max Aub, Salvador Dalí, José María Eguren i Rafael Lasso de la
Vega; i de monografies sobre, entre d’altres, Juan Gris, Ramón Gaya, Gerardo Rueda, Martín Chirino,
Pelayo Ortega o Miguel Galano.
Ha estat comissari de nombroses exposicions sobre surrealisme, ultraisme i avantguarda; de retrospectives
de, entre d’altres, Fortuny, Picasso o Juan Gris; també d’escriptors (Rafael Alberti, Max Aub o Julio
Cortázar); de fotògrafs ( José Manuel Ballester, Javier Campano, Francesc Català Roca, Jesse Fernández,
Bernard Plossu, entre d’altres); de polítics ( Juan Negrín) i compositors (Morton Feldman, Ricard Viñes).

Sant Lluís, Menorca. 2018
09

Premi Trobades Albert Camus 2018
membres del jurat

Victoria Camps

És doctora en Filosofia i catedràtica emèrita de filosofia moral i política de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Fou senadora independent pel PSC-PSOE durant els anys 19931996 i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya entre 2002 i 2008. Actualment
és presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i membre del Comitè de Bioètica de
Catalunya. Ha estat presidenta del Comitè de Bioètica d’Espanya. Ha estat professora
visitant de diferents universitats europees i americanes. És doctora honoris causa per la
Universitat de Huelva.
Ha escrit diversos llibres sobre ètica, filosofia política, filosofia de la religió, educació i
feminisme.
Ha rebut el Premi Espasa d’assaig per La imaginación ética (1983), el Premi Internacional
Menéndez Pelayo (2008) i el Premi Nacional d’assaig per El gobierno de las emociones (2011).
Ha coordinat una Historia de la ética en tres volums. Les seves darreres publicacions són
una Breve historia de la ética (2013), Elogio de la duda (2016) i La fragilidad de una ética liberal (2018).
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Josep Ramoneda

Neix a Cervera, el 1949. Periodista i filòsof, Director de La Maleta de Portbou. Revista de Humanidades
y Economía y de la Escola Europea d’Humanitats de Barcelona, col·laborador habitual del diari El
País, de Cadena Ser i del diari català Ara. És director de la col·lecions d’assaig en Galaxia Gutenberg.
És president d’Edicions 62. Va ser director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entre
els anys 1989 i 2011, president de l’Institut de la Recherche et de l’Innovation (IRI) de París (2009-2014),
director de l’Institut d’Humanitats de Barcelona (1986-1989) i professor de filosofia contemporània a la
Universitat Autònoma de Barcelona (1975-1990).
Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquen Apologia del present. Assaigs de fi de segle (Edicions
62, 1989), Después de la pasión política (Taurus, 1999), Del tiempo condensado. Globalización, inmigración,
terrorismo, cultura (Debolsillo, 2003), Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración (Galaxia Gutenberg,
2010), La izquierda necesaria (RBA Libros, 2012) i el llibre col·lectiu Existential Utopia (Nova York, 2012).
Ha rebut el premi Ciutat de Barcelona de projecció internacional (2012) i el premi Nacional de Cultura
de la Generalitat de Catalunya (2013).
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Agnès Spiquel

Agnès Spiquel és professora emèrita de Literatura Francesa a la Universitat de Valenciennes i presidenta
de la Société des Études Camusiennes. Després d’haver treballat sobre Victor Hugo, ella s’ha dedicat
a Albert Camus: va participar en l’edició de les seves Obres completes dins la nova edició de La Pléiade
(2008) així com en el Dictionnaire Albert Camus (2010); ha publicat la Correspondance Albert Camus-Louis
Guilloux (Gallimard, 2013) com també Camus et l’impossible Trêve civile de Charles Poncet (Gallimard, 2015)
i pròximament publicarà Camus militant communiste. Alger 1935-1937 (Gallimard, 2017). Agnès Spiquel
ha col·laborat en l’organització i la publicació de quatre col·loquis sobre l’escriptor (1992, 2005, 2010,
2013) i així mateix ha contribuït en l’elaboració, el rodatge i la difusió del documental d’Abraham Segal
Quand Sisyphe se révolte. Sobre el pensament, la vida i l’obra de Camus, ha participat en nombrosos
debats a la ràdio o en institucions culturals i fa conferències per a un públic molt divers, tant a França
com a l’estranger.
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Criteris de valoració
L’organització confia als membres del jurat la valoració de la totalitat d’una trajectòria
artística i humana a l’hora d’atorgar el premi, de manera que admet que es puguin fer
servir criteris objectius i subjectius, sempre però raonats.
El premi vol celebrar la vigència del pensament i els valors camusians, com ara la
participació de l’artista en el debat públic, una preocupació íntima per la justícia, per la
defensa dels drets humans, la igualtat d’oportunitats, l’educació, la cultura com a espai de
la intel·ligència crítica i la defensa de la pau.
Cosa que no vol dir que el premiat hagi de coincidir amb les tesis d’Albert Camus, sinó
que, a la seva manera, la seva obra i la seva trajectòria personal ressonin en les societats del
nostre temps essent que tenen una voluntat transformadora.
El premi vol ser un reconeixement a persones que actualment treballen (com ho va fer
Camus al seu moment) per fer llum sobre el món que ens ha tocat de viure. Homes i dones
que entenen l’art no com «una diversió solitària, [sinó] com un mitjà per a emocionar el
més gran nombre de persones, oferint-los una imatge privilegiada de les penes i alegries
comunes. » (Albert Camus, Discurs d’acceptació del premi Nobel, 1957.) Creadors o pensadors
que posen la seva mirada sobre els temes universals que afecten els éssers humans i aquelles
seves «finestres» de respostes mereixen ser més ben escoltades, llegides, vistes o compreses.
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Calendari
2017-2018
Octubre 2017 - Març 2018
Selecció de candidatures i selecció del jurat.

2018
5 de març
Anunci del jurat.
Comença l’anàlisi de les candidatures a càrrec de cada membre del jurat.

5 d’abril
El jurat comunicarà a l’organització els seus 6 finalistes, als quals l’organització
farà arribar una notificació, si bé aquests noms no es podran fer públics.

28 de abril
Deliberació del jurat a Menorca i anunci del premiat.

1 de junio
Cerimònia de lliurament del Premi Trobades Albert Camus a la Sala Albert Camus de
Sant Lluís.
Per a aquest acte hi haurà la intervenció d’un mestre de cerimònia que, a part de presentar
el jurat i els candidats i de fer el lliurament del primer Premi Trobades Albert Camus, farà
també la presentació de la conferència del premiat i del concert posterior.
Durant la cerimònia s’anunciarà la temàtica de les II Trobades Literàries Mediterrànies
Albert Camus 2019.
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Decisió del jurat
El jurat, per unanimitat, atorga el Premi Trobades Albert Camus en la seva primera convocatòria
a Mona Hatoum, artista nascuda a Beirut al si d’una família palestina. Des d’un imaginari fecund i
audaç, Mona Hatoum treballa sobre la matèria de la vida quotidiana, la transforma i la reinventa en
un univers que ens captiva i ens interroga. És mediterrània, i el fet de ser mediterrani és una manera
d’estar en el món. El desplaçament i l’exili teixeixen la tela d’una memòria ferida i exigent. La seva obra,
inscrita en la tradició minimalista, va més enllà, cap a una poesia indòmita. Albert Camus, l’home
revoltat, es definia abans de tota altra cosa com un artista.

Juan Manuel Bonet, Presidente del jurado, Agnès Spiquel, Victoria Camps, Josep
Ramoneda y Tahar Ben Jelloun.

Bukhara (maroon), 2007
Wool, 148 x 261 cm. (58 1/4 x 102 3/4 in.)
© Mona Hatoum. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins
(Photo Ela Bialkowska)

Sant Lluís, Menorca.

Premi Trobades Albert Camus 2018

Moody Art Center, Houston 2017 ©Nash Baker

Guanyadora
Primer Premi Trobades Albert Camus
Mona Hatoum
Arts Plàstiques

Mona Hatoum est née au sein d’une famille palestinienne en 1952 à Beyrouth (Liban) et vit à Londres
depuis 1975 suite à une visite en Grande Bretagne. La guerre ayant éclaté au Liban, elle n’a pas pu y
retourner.
Mona Hatoum a participé à de nombreuses expositions collectives, entre autres le Prix Turner (Londres,
1995), la Biennale de Venice (1995 et 2005), la Documenta XI et XIV (Kassel, 2002 et 2017) et la
Biennale de Sydney (2006).
Elle a de même réalisé de nombreuses expositions individuelles au Centre Pompidou (Paris, 1994), à la
Tate Britain (Londres, 2000), au Hamburger Kunsthalle, le Kunstmuseum Bonn et au Magasin 3 de
Stockholm (Suède, 2004), au Museum of Contemporary Art (Sidney, 2005) et au Fondazione Querini
Stampalia.
Lauréate du Prix Joan Miró en 2011, elle a réalisé une exposition monographique à la Fondation Joan
Miró à Barcelone en 2012.
En 2013-14, le Kunstmuseum de St. Gallen (Suisse) lui consacre une exposition, mais c’est le Mathaf:
Arab Museum of Modern Art (Doha, 2014) qui organise l’exposition la plus complète de son œuvre. Le
centre Pompidou de Paris programme une exposition monographique en 2015, accueillie de même par la
Tate Modern de Londres et la Kiasma d’Helsinki. En 2017, elle reçoit le dixième prix d’art d’Hiroshima
suivie d’une exposition au Musée d’Art contemporain municipal d’Hiroshima. Cette même année, la
Menil Collection de Houston inaugure une vaste étude de son œuvre, que l’on peut voir actuellement à
la Pulitzer Arts Foundation, Saint Louis, Etats Unis.
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Quién organiza
El Premi Trobades Albert Camus compta amb el suport i l’aprovació de la família de l’escriptor
francoalgerià, que ha donat el seu vistiplau a fer ús del seu nom.
L’organització del Premi Trobades Albert Camus recau en les mateixes persones que han creat i
realitzen les Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus.
Així, tots dos esdeveniments són promoguts conjuntament per l’Ajuntament de Sant Lluís i Miguel
Ángel Moratinos, exministre d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya (2004-2010),
diplomàtic i persona compromesa amb la cultura mediterrània.
Sandra Maunac, directora del projecte, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís i un equip de
professionals treballen ja amb la finalitat de retre homenatge a aquest «net d’exiliats» per mirar de
cercar les claus dels múltiples interrogants mediterranis.
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Organitza

Coorganitzan

Col • laboran
SECRETARÍA DE ESTADO
DE CULTURA
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Contacte

Javier Martín Domínguez
629 789 060
javiermartind@telefonica.net

María Arcenegui
670 782 472
marcenegui@hotmail.com

+ info
www.trobadescamus.com
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