ACTA DEL JURAT DE LA TRETZENA EDICIÓ
DEL PREMI JORDI PÀMIAS DE POESIA, 2021
ASSISTENTS
Els membres del jurat format per:
Albert Turull, president
Josep Borrell
Àngels Marzo
Eduard Batlle
Gemma Casamajó
i la secretària:
Claustre Oliveres
Es reuneixen per via telemàtica, quan són les 7 de la tarda del 19 d’octubre de
2021, els membres del jurat de la tretzena edició del PREMI JORDI PÀMIAS de
poesia. Obre l’acte Albert Turull, president del jurat, assistit per la secretària
Claustre Oliveres.
Els membres del jurat constaten que en aquesta edició es manté una tendència
similar a la dels últims anys pel que fa al nombre d’originals concurrents, en
aquesta ocasió 37, els quals presenten un nivell mitjà ben notable pel que fa a la
qualitat.
Atesa la similitud de to i nivell de molts dels poemaris presentats, els membres del
jurat efectuen diverses rondes de votació i de debat, al capdavall de les quals
escull per majoria com a obra guanyadora la que duu per títol CORS ARTESIANS,
presentada amb el pseudònim Au-vers.
El jurat comenta que és un llibre en conjunt memorable i marcadament unitari. Es
tracta d’un poemari que presenta un format barroc tanmateix modern i ben
justificat a l’hora de construir imatges, amb una sintaxi trencadora que arrossega
una inflamació interessant i innovadora dins del format clàssic. D’altra banda, és
un llibre que, pel que fa al contingut, toca aspectes molt contemporanis.
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A més, s’acorda fer constar en acta com a finalista de l’edició d’enguany l’obra
D’AQUEST BREU SOMNI, presentada sota el pseudònim de Marina Bosch, un joc
d’amor i desamor que ens ubica en entorns urbans i que en la redacció dels
versos ha fet un exercici extraordinari de contenció.
Un cop fetes les consideracions finals, el president aixeca la sessió a tres quarts
de nou del vespre, de la qual la secretària estén la present acta, que signa amb el
vistiplau del president.

La secretària

CPISR-1 C
Claustre
Oliveres
Vidal
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