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Miquel Bezares s’endú el
premi Maria Mercè Marçal
Atorgat pel Consell Comarcal del Pla de l’Urgell, el mallorquí
pogué gaudir d’una nit literària animada per Miquel Calçada
Text: N.M.
PALMA El premi de poesia

Maria Mercè Marçal no és un
guardó amb dotació econòmica
desorbitada, ni acull a la seva
festa les plomes més il·lustres
de la literatura catalana. Però a
Miquel Bezares, que és qui divendres vespre se n’endugué la
XII edició, li ha fet una il·lusió
especial. “Només pel nom del
premi, que és el d’una poetessa, Maria Mercè Marçal, que a
mi m’agradava molt”, afegí el
poeta i delegat de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana a le Balears.
Amb l’obra L’espiga del buit,
Bezares ha tornat a la poesia
després de temptejar la
novel·la a Terminal B. L’obra és
un compendi de poemes escrits
entre 2006 i 2009 i que, d’alguna manera, tanquen definitivament la trilogia Versllum, El
Convers i Anvers. “Després
d’haver escrit aquests tres llibres, em va quedar com una
mena de buit que vaig omplir
amb aquests versos”, digué
l’autor; “una sensació de buit
que a vegades, fins i tot, pot ser
fructífera”.

Dayna Kurtz és una de les veus americanes més peculiars.

Kurtz torna al Waiting
for Waits amb intenció
d’omplir el Principal

Miquel Bezares, en una imatge d’arxiu quan presentà Terminal B.

L’espiga del buit
és, per Bezares, una
mena d’epíleg
a la seva darrera
trilogia poètica

El Maria Mercè Marçal està
dotat amb 3.500 euros i la publicació de l’obra per part de
l’editorial lleidatana Pagès.
La festa literària, que tingué
lloc divendres vespre a Mollerussa, gaudí de la presència del
popular periodista Miquel Calçada, que animà la vetlada, a la
qual assistiren devers 500 persones convidades.•

PALMA El festival de música
Waiting for Waits inicià fa pocs
dies la desena edició amb un
memorable concert de Bill Callahan a l’auditori de Sa Nostra. Anit, conscients del que
són aquests deu anys esperant
un artista de l’arribada del
qual ja gairebé han desistit,
han convidat una de les seves
cantants predilectes, aquella
que, tal vegada, s’apropa més
a l’esperit artístic de Tom
Waits: Dayna Kurtz, que hi
presentarà el nou treball,
American standard.
Dayna Kurtz ja va visitar el
cicle Waiting for Waits el juliol

de l’any 2004 (tingué lloc al
claustre del Convent de Muro)
i el 2007 per partida doble
(Conservatori Superior i teatre Xesc Forteza). En les tres
ocasions, la cantant americana ha penjat el cartell d’entrades exhaurides, una fita que
espera complir també avui
vespre, tot i que Tomeu Gomila, promotor del festival, reconeix “que el Principal són
paraules majors”.
El concert de Dayna Kurtz
començarà a les nou del vespre i el preu de les entrades
oscil·la entre els 10 i els 16
euros.• dB

