Literaire prijzen in Spanje
In Spanje bestaat een breed scala aan prijzen voor literair werk, de meeste voor een bepaald
boek. Een enkele is een oeuvreprijs. Het zijn er langzaamaan zoveel dat wel gesteld wordt dat
je om als schrijver mee te tellen toch minstens eenmaal een prijs moet hebben gekregen. De
volgende literaire prijzen worden als de meest prestigieuze beschouwd.
De Premio Nadal werd in 1944 ingesteld door het tijdschrift Destino van de gelijknamige, in
Barcelona gevestigde uitgeverij en is daarmee de oudste literaire onderscheiding. De naam is
bedoeld als hommage aan Eugenio Nadal, een der stuwende krachten van het blad, tevens
hoogleraar literatuurwetenschap, die dat jaar op jonge leeftijd was overleden. Deze prijs wordt
jaarlijks op Driekoningen uitgereikt, de eerste decennia vooral aan veelbelovend, aanstormend
talenten, maar nu dikwijls aan reeds gevestigde auteurs. In 2008 ontving de winnaar 18.000
euro en de finalist 6.000 euro.

Café Gijón

De Premio Café Gijón werd in 1949 bedacht door een groep
Spaanse schrijvers die elkaar regelmatig ontmoetten in het
beroemde kunstenaarscafé met dezelfde naam te Madrid. De
Premio Café Gijón moest de aandacht vestigen op korte
romans van deze auteurs.Tot 1975 werd de Premio Café Gijón
gefinancierd door het café zelf. De prijs verleende de
gelauwerden vooral prestige. Enkele malen kwam de
uitreiking van de prijs langdurig in problemen, maar in 1989
nam de stad Gijón de verantwoordelijkheid over. Aan deze
prijs is nu eveneens een geldbedrag van 18.000 euro
verbonden.

De Premio Planeta is na de Cervantesprijs de meest prestigieuze literaire prijs van Spanje.
De prijs werd in 1952 ingesteld door de Spaanse uitgever José Manuel Lara Hernández. Ook de
jury wordt door deze uitgeverij benoemd. De prijsuitreiking vindt telkenjare in oktober plaats.
Het enorme aantal ingezonden manuscripten van de laatste jaren bewijst hoe fel begeerd deze
prijs is. De winnaar krijgt dan ook de som van 600.000 euro, en de finalist 150.000 euro.
De Premio Miguel de Cervantes werd in 1974 ingesteld en
wordt beschouwd als de belangrijkste literaire prijs in de
Spaanstalige wereld. Deze oeuvreprijs wordt wel de Spaanse
Nobelprijs voor de Literatuur genoemd. Hij is genoemd naar
Miguel de Cervantes (1547-1616), de schrijver van De
vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. De
Cervantesprijs wordt toegekend door het Spaanse Ministerie
van Onderwijs en Cultuur. Kandidaten voor de Cervantesprijs
worden voorgedragen door de Koninklijke Spaanse Academie,
de Academies in Spaanstalige landen en door de eerdere
prijswinnaars. De Cervantesprijs wordt ieder jaar uitgereikt
op 23 april, de sterfdag van Miguel de Cervantes, tijdens een
plechtigheid, voorgezeten door de Koning van Spanje. In
1979 werd besloten dat de prijs niet mag worden verdeeld en
niet postuum mag worden toegekend. In het algemeen wordt
de prijs het ene jaar toegekend aan een Spaans schrijfer en
het volgende jaar aan een schrijver uit een ander Spaanstalig land. Aan de Cervantesprijs was
jarenlang een geldbedrag van 90.000 euro verbonden, in 2008 verhoogd tot 125.000 euro.

De Premio Príncipe de Asturias de las Letras bestaat sinds 1981
en wordt verleend aan een persoon, groep of institutie die door
scheppend werk ofwel door onderzoek een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de Spaanstalige literatuur of linguïstiek, niet
noodzakelijk door zelf in de Spaanse taal te publiceren. Naast de
literatuurprijs bestaan op zeven andere terreinen prijzen onder
dezelfde naam. Tot 1996 viel deze literatuurprijs de meeste jaren aan
Spanjaarden toe, maar sinds 1999 werd de prijs alle jaren verleend
aan een persoon buiten Spanje. De naam van deze prijs is afgeleid
van een zeer oude titel, teruggaand tot de Middeleeuwen. De titel is
nu een eretitel die gewoonlijk aan de Spaanse kroonprins wordt
gegeven. De huidige drager van de titel is prins Felipe. Aan de Premio
Príncipe de Asturias is een bedrag van 30.000 euro verbonden.
De Premio de Novela Fernando Lara wordt sinds 1996 jaarlijks
verleend door de Spaanse uitgeverij Editorial Planeta en de Fundación
José Manuel Lara, een door de grondlegger van Editorial Planeta
opgerichte stichting. De prijs is in het leven geroepen ter herinnering
aan diens jongste zoon, Fernando Lara, die in augustus 1995 verongelukte. Deze prijs wordt
uitgereikt tijdens de jaarlijkse boekenbeurs van Sevilla in mei. Aan deze literaire prijs is een
geldbedrag van 120.200 euro verbonden.
wapen van de
Prins van Asturië

Enkele andere literaire prijzen
naam

sinds

bedrag

Premio Nacional de Narrativa

1977

15.000

Premio Herralde

1983

18.000

Premio Nacional de las Letras

1984

30.000

Premio Primavera de Novela

1997

200.000

Premio Fundación José Manuel Lara

2002

150.000

Premio Dulce Chacón

2004

9.000
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