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Miquel Bezares guanya el XII
Premi de Poesia Maria Mercè
Marçal
El poeta mallorquí ho ha fet amb “L'espiga del buit”
Miquel Bezares i Portell (Llucmajor, 1968) ha estat el guanyador del XII
Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, que convoca el Consell Comarcal del
Pla d'Urgell.
Per l'autor el llibre conté una poesia que “Es viu com una passió,
relacionada amb l'amor” però també “passió pel vers, per la paraula, que
pregunta que fem en aquest món”.
“L’espiga del buit” s’estructura en tres parts i pren com a títol un vers del
darrer poemari publicat pel mateix autor (“Anvers”, 2006). Segons ha
explicat el guardonat, es tracta d’un llibre frontissa perquè “sorgeix del que
he anomenat Tríptic del Vers (format pels volums “Versllum”, “El Convers” i
“Anvers”), al qual deu reminiscències i ressons com, per exemple, els talls
versals, el vertigen d’alguns abismes tipogràfics o la puntuació
desobedient”. Així mateix, Bezares ha dit que “alhora és un llibre frontera
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perquè anuncia un nou camí en referència a l’estat poètic actual, que
-segons paraules seves– es podria resumir en la idea que el buit que
conformava el meu Tríptic del vers ha volgut esdevenir un buit ple, fructífer
i rodó”. “La tensió entre la por i l’entusiasme són constants en la meva
poesia, apareixen en el present llibre, el qual he volgut construir no des de
la certesa, sinó des de la interrogació”, ha afegit l’autor que s’ha referit al
Premi de Poesia Maria Mercè Marçal com “una col·lecció que em mereix
molt respecte i em fa molta il·lusió. Porta el nom d’una poetessa que jo he
admirat”.
Per la seva banda, la secretària del jurat qualificador, Carme Vidal, ha
destacat “la frescor del poemari, així com la delicadesa, l’arquitectura i els
abismes tipogràfics dels seus versos”.
El jurat qualificador, on també hi prenen part Jordi Pàmias, Ramon Rubinat,
Joan Cornudella i Jaume Pont, ha volgut fer constar en acta la consolidació
del premi i, d’una manera especial, en aquesta convocatòria, la qualitat de
l’obra finalista “L’Obrador del Vitraller”, presentada sota el pseudònim
Casiopea.
El 12è premi de Poesia Maria Mercè Marçal està dotat amb 3.500 euros de
premi que corresponen als drets d’autor de la primera edició de l’obra
guanyadora, la qual publicarà Pagès Editors dins de la col·lecció La Suda.
En aquesta edició, el nombre d’originals a concurs ha arribat a 58, una xifra
que, tal com ha destacat el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
Joan Reñé, “demostra la consolidació d’aquest premi a través del qual, des
de la nostra humil posició, ha contribuït a enriquir, més si cap, la cultura
catalana i la seva poètica”. Reñé ha volgut destacar la procedència del
guanyador com una garantia que el premi es coneix arreu dels Països
Catalans.
Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema
relacionat amb la comarca o d’interès general al Fòrum del Pla d'Urgell.
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