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ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 2010 I DEL 
PREMI TEATRE PRINCIPAL DE TEXTS DRAMÀTICS 
 
- Carles Sánchez Cardona, Ricard Martínez Pinyol i Lluís Miret Pastor guanyen els 
Premis Mallorca de Creació Literària 2010, i Marc Angelet Cantos aconsegueix el Premi 
Teatre Principal de Texts Dramàtics 
 
- La Sala de Plens del Consell de Mallorca ha estat escenari avui, dia 15 d’octubre, de 
l’acte de lliurament dels guardons que anualment atorga el Consell de Mallorca  
 
- Durant l’acte s’han recordat les figures de Miquel Bauçà i d’Andreu Vidal 
 
En aquesta sisena edició dels guardons que convoca anualment el Consell de Mallorca, l’acte 
ha tengut lloc a la Sala de plens del Consell de Mallorca i en ell s’ha retut homenatge, a través 
d’un recital poètic, a dos dels escriptors més destacats dels darrers temps a les Balears, 
Miquel Bauçà i Andreu Vidal. L’acte ha estat presidit per Francina Armengol, presidenta del 
Consell de Mallorca, i per Joan Font, conseller de Cultura i Patrimoni. 
 
Els guanyadors dels Premis Mallorca de Creació Literària 2010 han estat: en la modalitat de 
narrativa, en Carles Sánchez Cardona, amb l’obra Contes des de l’illa Quàntica, escrita sota 
el pseudònim de Júlia Lanois; Ricard Martínez Pinyol; en la de poesia, amb l’obra La 
inspiració i el cadàver i sota el pseudònim Genet de Gener, i en la modalitat de narrativa 
juvenil, Lluís Miret Pastor, amb l’obra PQPI Connection i sota el pseudònim Gaspar Malacara.  
 
Quant al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, el premi ha recaigut en Marc Angelet 
Cantos, per l’obra El biògraf, i escrita sota el pseudònim el biògraf. 
 
Enguany han optat als Premis Mallorca de Creació Literària 2010 un total de 105 obres, 45 de 
narrativa, 45 de poesia, i 15 de narrativa juvenil, i això ha significat un augment 34,8 per cent 
en la participació respecte de l’edició de 2009. Quant al Premi Teatre Principal de Texts 
Dramàtics, les obres que s’hi presentaren foren 34. 
 
El jurat dels premis, l’han format en la modalitat de Narrativa, de 70.000 euros de dotació, 
Víctor Gayà, Carme Gregori, Carme Riera, Ramon Pla i Josep Maria Quintana, que n’és el 
president. En la modalitat de Poesia, premi que té una dotació de 10.000 euros, el jurat ha 
estat format per Pere Ballart, Antonina Canyelles, Gabriel Florit, Susanna Rafart i Jaume Pérez 
Montaner, que el presideix, i en la modalitat de Narrativa Juvenil, amb una dotació de 10.000 
euros, formaven el jurat Gemma Pasqual, Enric Larreula, Pau Faner, Ramon Bassa i Teresa 
Duran, que n’és la presidenta.  
 
Quant al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, han format el jurant Pep Lluís Gallardo, 
Santi Pons, Biel Jordà, Pep Cerdà i Josep Antoni Mendiola.  
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Segons el jurat, Contes des de l’illa Quàntica, presentada sota el pseudònim de Júlia Lanois, 
que correspon a Carles Sánchez Cardona, ha guanyat «per la creació d’una realitat possible 
mitjançant l’exploració del llenguatge i de la faula, amb un recull de narracions iròniques, 
imaginatives i amb un marcat component d’autoconsciència literària». 
 
Per part seva, l’obra La inspiració i el cadàver, presentada sota el pseudònim de Genet de 
Gener, que correspon a Ricard Martínez Pinyol, ha destacat «per l’excel·lència en el conreu de 
la forma poema en prosa, per la plasticitat de les imatges i per la profunditat de la mirada 
envers el món». 
 
Finalment, el text PQPI Connection, presentada amb el pseudònim de Gaspar Malacara, que 
correspon a Lluís Miret Pastor, ha guanyat en la categoría de Narrativa Juvenil, segons el jurat,  
«per la trama policíaca tan ben mantinguda i enginyosa». 
 

PREMI MALLORCA 2010 DE NARRATIVA 

 

Carles Sánchez i Cardona (Palma 1974).  
 
Llicenciat en Veterinària, estudià també cinema a Barcelona i Edimburg. En aquest àmbit ha 
treballat de guionista i/o realitzador en diversos programes d'IB3 TV, de professor de guió i 
realització a la UOM (Fundació Miró, Mallorca), i ha escrit guions per a diversos documentals 
(Blai Bonet, entre el coral i l'espiga, Passió d'Emili Darder  i Mallorca, un abocador incontrolat?, 
que també dirigí, com el curt de ficció Orpheus (2004, selecció oficial MFA International Film 
Festival). També és autor del guió del programa d’Ib3 Ràdio Tassa i mitja (2009), que 
copresentà, i de diversos articles de crítica cinematogràfica apareguts a Temps Moderns. 
 
El 1995, guanyà 2n Premi Gabriel Ferrater (publicat al volum Màscares de Tardor) i el 1996, el 
Miquel Àngel Riera de poesia amb L'herald. 
  

 
PREMI MALLORCA 2010 DE POESIA 

 
 
Ricard Martínez Pinyol (Tortosa 1959).  
 
Pel voltant de 1991 s’instal·là a Mallorca, on treballà de gravador i estampador d’obra gràfica 
original al taller Torculari d’Algaida i actualment ara fa de professor de dibuix a secundària.  
 
Ha publicat diversos poemaris, com el quadern Disperses (1994), Les aigües secretes (1997), 
a més dels llibres d’artista Espais (1995, fotografia i poesia), i Interval (1996, obra en què 
combina el gravat i la poesia i per la qual va rebre un premi de la Fundació Pilar i Joan Miró), 
Abelles i oblit (2006) i La verdor i l’absent (2008).  
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Membre del grup de poetes tortosins conegut com “Lo Parnasso tortosí” apareix en les  
antologies de les terres de l’Ebre: Mostra de poesia, 1980, L’illa dels bous,1989, L’Orgull de 
ser pocs (Tortosa 1954-1993) i Vores de riu, 1997. 

  
PREMI MALLORCA DE NARRATIVA JUVENIL 

 
 
Lluís Miret Pastor (Gandia 1973).  
 
És llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i treballa com a 
professor de Formació i Orientació Laboral a l’Institut Tirant lo Blanc, de Gandia. 
 
Compagina la tasca docent i de recerca en l’àmbit de l’economia aplicada amb una autèntica 
passió per la literatura. Fruit d’aquest creixent interès són alguns relats com Una espessa boira 
blanca (2003), La muntanya d’argent (2005) Felip Marlowe i la banda dels Barracons (2007). 
Ha guanyat, entre d’altres, el premi Ramon Muntaner de literatura juvenil (2007) amb l’obra 
Les valls del bandolers i el premi Carmesina de narrativa infantil (2007) amb El viatge d’en 
Jordiet. 
 
Local Hero, la seva primera novel·la per a adults va ser guardonada amb el XVIII Premi de 
Prosa Les Talúries 2008, concedit per la Fundació Pública Institut d’Estudis IIlerdencs de la 
Diputació de Lleida. 
 
 

PREMI TEATRE PRINCIPAL DE TEXTS DRAMÀTICS 2010 
 
Marc Angelet Cantos (Barcelona, 1977) 
 
Estudis de direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre i cursos d’interpretació a El Timbal, Eòlia 
i La Casona. Estudis de cinema a l’Escac. 
 
Treballa com a director, dramaturg i intèrpret a la companyia Estrip Trist Teatre als espectacles 
The bridge’s blues, estrenat al Teatre Zorrilla de Badalona, de dramatúrgia conjunta amb Artur 
Rodríguez, amb el qual obtingué una menció honorífica al premi Ignasi Iglesia de 1997; Totes 
les bigues van al cel, estrenada ala Sala Artenbrut, de dramatúrgia conjunta amb Artur 
Rodríguez, premi especial del jurat en la V Mostra de Teatre de Barcelona; G8, porta tancada, 
espectacle que fa temporada a la Sala Artenbrut i que obri el Festival la Alternativa de Madrid, 
de dramatúrgia conjnta amb Artur Rodríguez i Pau Carrió, segon premi San Miguel al millor 
espectacle en el Festival de Teatre de Tàrrega; i S.O.A. Escola de dictadors, estrenada al 
Festival FITA de Brussel·les.  
 
Amb la companyia Agraït d’aguantar-nos, és el responsable de la dramatúrgia  d’El dia D, de la 
companyia SAT Teatre, dirigida per Esteve Rovira; i de Nits de Serrallonga, Nits de misteri, i 
F.U.M. sistema definitiu per a deixar de fumar, de les quals també és director. 
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Escriu i dirigeix, entre d’altres obres Call Center, amb la qual obté un accésit al Premi Marqués 
de Bradomín 2007, i fa temporada al Teatre del Raval; Sopar de Nadal, premi Mediterrània 
2009, i fa temporada a la Sala Muntaner de Barcelona. Amb l’obra Genius, l’habitació va ser 
finalista del Premi Born de Teatre el 2009. 
 
Ha participat en el muntatge La torna de la torna d’Els joglars com a ajudant de producció. 
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MEMBRES DELS JURATS DELS PREMIS MALLORCA 2010 
 
Currículums 
 
Jurat de Narrativa 
 
Víctor Gayà Porcel. Narrador i poeta, col·labora habitualment en diversos mitjans de 
comunicació. Ha publicat diverses obres de narrativa, com Trenc d’Alba o Cercle enigmàtic, 
algunes de les quals han estat guardonades. 
 
Carme Gregori Soldevila. Professora titular de la Universitat de València, s’ha dedicat a 
l’estudi i la recerca de la literatura catalana contemporània i actual, sobre la qual ha publicat 
nombrosos articles i capítols en volums col·lectius. 
 
Carme Riera Guilera. Narradora, guionista i assagista. Doctora en Filologia Hispànica, fa de 
professora universitària. Ha publicat un bon nombre de novel·les, com Una primavera per a 
Domenico Guarini, Joc de miralls o L’estiu del francès, entre d’altres, per les quals ha rebut 
diversos guardons. 
 
Ramon Pla Arxé. Crític literari i doctor en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, es 
dedica a fer classes de matèries relatives a la teoria de la literatura, i també col·labora en 
diversos mitjans de comunicació. Degà de la Facultat de Filologia (1986-1988) i Director 
General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya (1993-1995).  
 
Josep Maria Quintana Petrus. De professió, registrador de la propietat, ha publicat novel·les 
com Retorn a solterra, Els Nikolaidis o Les revolucions perdudes, i col·labora habitualment en 
diversos mitjans de comunicació.  
 
Jurat de Poesia  

 
Pere Ballart Fernández. Doctor en filologia hispànica i professor universitari de teoria de la 
literatura, és autor de diversos estudis sobre teoria de la literatura i poesia, i també sobre la 
ironia en el discurs, alguns dels quals han estat guardonats.  

 
Antonina Canyelles Colom. Poetessa, s’endinsà en la poesia, el 1980, amb el poemari 
Quadern de conseqüències, i n’ha publicat d’altres com Piercing o D’estructura circular. 

 
Gabriel Florit Ferrer. Articulista, narrador i poeta, ha publicat nombrosos llibres de poesia, 
com Segar arran, Restoble, Somada i El salt de l’àngel, entre d’altres. 

 
Susanna Rafart Corominas. Poeta, narradora i crítica literària. D’entre els seus recull poètics, 
cal destacar Pou de glaç (Premi Carles Riba 2001), Retrat en blanc (2004) i Baies (Premi 
Cavall Verd de poesia 2006). 

 
Jaume Pérez Montaner. Poeta i assagista, del qual hem de destacar els reculls Màscares 
(1992), Fronteres (1994) i L'oblit (1996). Estudiós de la poesia ha col·laborat en nombroses 
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publicacions, tant catalanes com estrangeres, i de 1999 a 2007 va ser president de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. 
 

 
Jurat de Narrativa Juvenil  
 
Gemma Pasqual i Escrivà. Escriptora de literatura juvenil, ha publicat nombrosos llibres, com 
Et recorde, Anatomia d’un assassinat o Llàgrimes sobre Bagdad, entre d’altres, pels quals ha 
rebut diversos guardons, com el Premi Mallorca 2008 per La relativitat d’anomenar-se Albert. 
 
Enric Larreula i Vidal. Professor universitari i col·laborador habitual de diversos mitjans de 
comunicació, ha conreat la narrativa, la novel·la, la poesia i el teatre, gèneres en els quals té 
nombroses publicacions, algunes de les quals han estat guardonades.  
 
Pau Faner i Coll. Professor, pintor i escriptor de novel·la, narrativa i teatre, també col·labora 
habitualment en diversos mitjans de comunicació. Ha publicat un nombre considerable d’obres, 
algunes de les quals han estat premiades.   
 
Ramon Bassa i Martín. Membre del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat llibres d’ensenyament i també de 
literatura infantil i juvenil.  
 
Teresa Duran i Armengol. Escriptora i col·laboradora de diversos mitjans de comunicació, té 
una llarga trajectòria de publicacions de literatura infantil i de guions de ficció que l’han feta 
mereixedora de nombroses distincions. 
 
Evolució dels Premis Mallorca 
 
Enguany, la novetat principal ha sigut la important participació tant als Premis Mallorca com al 
Premi Teatre Principal. S’han presentat als Premis Mallorca un total de 45 obres de narrativa, 
45 de poesia i 15 de narrativa juvenil. Tenint en compte aquestes xifres es pot afirmar que s’ha 
produït un augment de quasi el 35 per cent en la participació.  

Evolució de les obres presentades als Premis Mallorca de Creació Literària durant les tres 
darreres convocatòries 

 
 
 2008 2009 2010 Increment 2010 

respecte de 2009 
    Nombre  % 
Poesia 37 39 45 6 15’4 
Narrativa juvenil 9 12 15 3 25 
Narrativa 20 27 45 18 66’6 
Total 66 78 105 27 34’8 
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MEMBRES DELS JURAT DEL PREMIS TEATRE PRINCIPAL DE TEXTOS DRAMÀTICS 
 
PEP LLUÍS GALLARDO. Actor i director teatral. Com a actor ha participat en nombrosos 
muntatges amb diferents companyies. També ha treballat molt en el camp de l’animació i el 
teatre infantil. En l’actualitat, és el cap de producció de l’Àrea d’Arts Escèniques de la Fundació 
Teatre Principal de Palma. 
 
BIEL JORDÀ. Actor, director i autor teatral. Llicenciat en direcció i dramatúrgia per l’Institut del 
Teatre de Barcelona, precisament el 1997 guanya aquest premi amb El ball de les balenes. És 
membre fundador de les companyies En Blanc i Res de Res. També ha fet feina com a 
guionista per a sèries de televisió. 
 
PEP CERDÀ. Director, actor i autor teatral. Com a director de la companyia Teatre de Què ha 
fet muntatges diversos i és autor d’obres com Ruth o Fins aquí, entre d’altres. En l’actualitat, 
és el delegat de Teatre de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
 
SANTI PONS. Actor format a l’Institut del Teatre de Barcelona. La seva trajectòria és enorme i 
abasta el teatre, el cinema i la televisió. Ha participat en muntatges com Ronda de mort a 
Sinera, dirigit per Ricard Salvat (1980), La coartada, dirigit per Luis Iturri (1986); Varennes, 
amb Josep Canyelles de director (1989); El rei Joan, amb Calixto Bieito com a director (1995); 
Macbeth, de Shakespeare, també amb Calixto Bieito (2002); Faust 3.0 muntatge de La fura 
dels baus a partir del Faust de Goethe (2000); Siau Benvingut, sota la direcció de Luca 
Bonadei (2007) i Mort de Dama, de Llorenç Villalonga, amb direcció de Rafel Duran (2008). 
 
JOSEP ANTONI MENDIOLA. Crític de teatre. Ha fet nombrosos articles sobre cinema i teatre 
a diferents mitjans de comunicació. És autor de diversos llibres sobre el cinema i la seva 
història a les Illes Balears. Actualment, escriu un article setmanal al Diari de Balears sobre 
l’actualitat del món musical i cinematogràfic. 
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HISTÒRIA DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 
 
 
Primera edició (2005)  
 
Els Premis Mallorca de Creació Literària 2005 els va presentar la llavors presidenta del Consell 
de Mallorca, Maria Antònia Munar, dia 10 d’octubre de 2004 al Palau del Reis de Mallorca de 
Perpinyà. A finals de setembre de 2006, el Consell de Mallorca va lliurar el Premi Mallorca de 
Poesia a l’eivissenc Manel Marí per l’obra No pas jo. La categoria de narrativa fou declarada 
deserta pel jurat. 
 
En la primera edició dels Premis, varen participar 55 obres en la categoria de poesia i 50 en la 
de narrativa. Escriptors com Guillem Frontera, Josep Grimalt, Biel Mesquida, Maria Rosa 
Planas i Antònia Vicens varen avaluar les obres participants a l’apartat de prosa. El jurat de la 
modalitat de poesia estava integrat per poetes com Bartomeu Fiol, Miquel Cardell, Gabriel 
Florit, Margalida Pons i Olga Xirinacs. 
 
Una vegada declarat desert, el Consell de Mallorca va destinar els 70.000 euros del premi de 
narrativa per difondre el llibre en català. 
 
Així, la institució va signar un acord amb el Gremi de Llibreters perquè qualsevol jove entre 16 i 
18 anys tengués un bo de 20 euros per comprar llibres en català als establiments associats. El 
Consell va repartir 2.500 bons entre dia 22 de setembre de 2005 fins a dia 20 de gener de 
2006. 
 
 
 
Segona edició (2006)  
La segona edició dels Premis Mallorca de Creació Literària es va presentar dia 25 d’abril de 
2006 al Palau Areny-Plandolit d’Ordino (Andorra), i hi va optar un total de 47 obres, 21 en 
l'apartat de narrativa i 26 aspirants al premi de poesia.  
 
El jurat de narrativa estava format per Vicenç Villatoro (president), Maria de la Pau Janer, 
Carles Marín, Joan Francesc Mira i Isabel-Clara Simó; i el de poesia per Manel Marí 
(president), Antònia Arbona, Rafel Bordoy, José Carlos Llop i Gabriel de la S. T. Sampol.  

Els Premis Mallorca 2006 de Creació Literària varen atorgar el guardó a Manuel Baixauli 
Mateu, en la modalitat de narrativa amb l’obra titulada Etcètera. El veredicte del jurat de poesia 
va atorgar el premi a l’obra titulada Crònica de la banyera d’Amadeu Vidal i Bonafont. 
 
      
 
Tercera edició (2007)  
 
Els Premis Mallorca 2007 de Creació Literària es presentaren dia 9 de maig al claustre de la 
Basílica de Sant Francesc de Palma, i es lliuraren dia 24 de novembre al Teatre Principal de 
Palma, amb l’assistència, entre d’altres, de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina 
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Armengol, i de la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró. 
Durant l’acte també tingué lloc el lliurament del Premi Teatre Principal de Textos Dramàtics 
2006. 
 
Optaren als Premis Mallorca de Creació Literària 2007 un total de 63 obres, 26 de narrativa i 
37 de poesia, i al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, 17 obres. 
 
Formaren el jurat dels premis, en la modalitat de narrativa, Joan Francesc Mira, que en fou el 
president, Vicenç Villatoro, Isabel-Clara Simó, Antònia Vicens i Joan Mas i Vives. En la 
modalitat de poesia,  Rafel Bordoy, que el presidí, Manel Marí, José Carlos Llop, Gabriel de la 
S. T. Sampol i Marta Pessarrodona. I del Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, 
Francesca Bover, Patricia Trapero, Bartomeu Amengual i Pere Caminals.  
 
Els guanyadors d’aquesta tercera edició dels Premis Mallorca foren Ignasi Mora Tarazona, en 
la modalitat de narrativa, amb l’obra Ulisses II, i Jordi Julià Garriga, en la de poesia, amb l’obra 
Cartografia lunar. Pel que fa al teatre, l’obra guanyadora del premi fou Ignició, del tarragoní 
Sergi Xirinacs i Díaz.  
 
 
Quarta edició (2008) 
 
Els Premis Mallorca 2008 de Creació Literària es presentaren dia 28 d’abril al Centre Cultural 
la Misericòrdia, i es lliuraren el dia 13 d’octubre, al Teatre Principal de Palma, amb 
l’assistència, entre d’altres, de la Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i de 
la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró. Durant l’acte 
també tingué lloc el lliurament del Premi Teatre Principal de Textos Dramàtics 2008. 
 
Els guanyadors d’aquesta edició dels Premis Mallorca foren Miquel de Palol, en la modalitat de 
narrativa, amb l’obra L’illa dels morts i sota el pseudònim Pepet Gitano;  Bernat Nadal, en la de 
poesia, amb l’obra Oratori d’atricions i sota el pseudònim de Poemes, i en la de narrativa 
juvenil, Gemma Pasqual, amb l’obra E=mc2 i sota el pseudònim d’Einstein. 
 
Finalment, Miquel de Palol va publicar la seva obra sota el títol El testament d'Alcestis i 
Gemma Pascual com a «La relativitat d'anomenar-se Albert». Per la seva banda, l’escriptor 
mallorquí Bernat Nadal va publicar el seu poemari amb el títol de La carn que cruix, publicada 
per Editorial Moll 
 
Optaren als Premis Mallorca de Creació Literària 2008 un total de 67 obres, 20 de narrativa, 37 
de poesia, i 10 de narrativa juvenil; i al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, 28 obres. 
 
El jurat dels premis, el formaren en la modalitat de Narrativa Joan Mas i Vives, que el va 
presidir, Pilar Arnau, Mercè Ibarz, Miquel López Crespí i Josep Piera. En la de Poesia: Miquel 
Bezares, que el va presidir, Josep Lluís Aguiló, Maria Fullana, Marta Pessarrodona i Antoni 
Vidal Ferrando. Finalment, el jurat de Narrativa Juvenil fou presidit per Catalina Valriu, i el 
conformaren també Elisabet Abeyà, Iolanda Bonet, Manel Joan i Arinyó i Emili Teixidor.  
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Cinquena Edició (2009) 
 
Els Premis Mallorca 2009 de Creació Literària es presentaren dia 30 d’abril de 2009 al Centre 
Cultural la Misericòrdia, i es lliuraren el dia 3 d’octubre, al Teatre Principal de Palma, amb 
l’assistència, entre d’altres, de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i de 
la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró. Durant l’acte 
també tingué lloc el lliurament del Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics. 

Els guanyadors d’aquesta edició foren l’escriptora mallorquina de Rosa Maria Colom, amb 
l’obra La mort de l’escriptor; el català Hèctor Bofill, amb el poemari El retorn dels titans, i 
Guillem Rosselló amb la novel·la juvenil La casa de les escales, publicats per l’Editorial Moll.  

Optaren al premi un total de 27 obres de narrativa, 39 de poesia, i 12 de narrativa juvenil.  

En la modalitat de narrativa el jurat fou presidit per Carme Riera, i el conformà Pilar Arnau, 
Miquel López Crespí, Josep Piera i Ramon Pla. El jurat del premi de poesia fou presidit per 
Antoni Vidal Ferrando, i també en formaren part Josep Lluís Aguiló, Miquel Bezares, Jaume 
Pérez Montaner i Susanna Rafart. Finalment, el jurat de narrativa juvenil fou presidit per 
Caterina Valriu, que, juntament amb Elisabeth Abeyà, Iolanda Bonet, Joan Manuel Arinyó i 
Emili Teixidor, avaluà els texts originals que s’hi presentaren. 
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	Quant al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, el premi ha recaigut en Marc Angelet Cantos, per l’obra El biògraf, i escrita sota el pseudònim el biògraf.
	Enguany han optat als Premis Mallorca de Creació Literària 2010 un total de 105 obres, 45 de narrativa, 45 de poesia, i 15 de narrativa juvenil, i això ha significat un augment 34,8 per cent en la participació respecte de l’edició de 2009. Quant al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, les obres que s’hi presentaren foren 34.
	PREMI MALLORCA 2010 DE POESIA
	MEMBRES DELS JURATS DELS PREMIS MALLORCA 2010


	Currículums
	Jurat de Narrativa

	Ramon Pla Arxé. Crític literari i doctor en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, es dedica a fer classes de matèries relatives a la teoria de la literatura, i també col·labora en diversos mitjans de comunicació. Degà de la Facultat de Filologia (1986-1988) i Director General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya (1993-1995). 
	Jurat de Poesia 
	Jurat de Narrativa Juvenil 
	Gemma Pasqual i Escrivà. Escriptora de literatura juvenil, ha publicat nombrosos llibres, com Et recorde, Anatomia d’un assassinat o Llàgrimes sobre Bagdad, entre d’altres, pels quals ha rebut diversos guardons, com el Premi Mallorca 2008 per La relativitat d’anomenar-se Albert.
	Enric Larreula i Vidal. Professor universitari i col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, ha conreat la narrativa, la novel·la, la poesia i el teatre, gèneres en els quals té nombroses publicacions, algunes de les quals han estat guardonades. 
	Pau Faner i Coll. Professor, pintor i escriptor de novel·la, narrativa i teatre, també col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació. Ha publicat un nombre considerable d’obres, algunes de les quals han estat premiades.  
	Ramon Bassa i Martín. Membre del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat llibres d’ensenyament i també de literatura infantil i juvenil. 
	Teresa Duran i Armengol. Escriptora i col·laboradora de diversos mitjans de comunicació, té una llarga trajectòria de publicacions de literatura infantil i de guions de ficció que l’han feta mereixedora de nombroses distincions.
	MEMBRES DELS JURAT DEL PREMIS TEATRE PRINCIPAL DE TEXTOS DRAMÀTICS
	HISTÒRIA DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA

	Primera edició (2005) 
	Segona edició (2006) 

	Els Premis Mallorca 2006 de Creació Literària varen atorgar el guardó a Manuel Baixauli Mateu, en la modalitat de narrativa amb l’obra titulada Etcètera. El veredicte del jurat de poesia va atorgar el premi a l’obra titulada Crònica de la banyera d’Amadeu Vidal i Bonafont.
	Tercera edició (2007) 
	Els Premis Mallorca 2007 de Creació Literària es presentaren dia 9 de maig al claustre de la Basílica de Sant Francesc de Palma, i es lliuraren dia 24 de novembre al Teatre Principal de Palma, amb l’assistència, entre d’altres, de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, i de la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró. Durant l’acte també tingué lloc el lliurament del Premi Teatre Principal de Textos Dramàtics 2006.
	Optaren als Premis Mallorca de Creació Literària 2007 un total de 63 obres, 26 de narrativa i 37 de poesia, i al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, 17 obres.
	Els guanyadors d’aquesta tercera edició dels Premis Mallorca foren Ignasi Mora Tarazona, en la modalitat de narrativa, amb l’obra Ulisses II, i Jordi Julià Garriga, en la de poesia, amb l’obra Cartografia lunar. Pel que fa al teatre, l’obra guanyadora del premi fou Ignició, del tarragoní Sergi Xirinacs i Díaz. 

	Quarta edició (2008)
	Els guanyadors d’aquesta edició dels Premis Mallorca foren Miquel de Palol, en la modalitat de narrativa, amb l’obra L’illa dels morts i sota el pseudònim Pepet Gitano;  Bernat Nadal, en la de poesia, amb l’obra Oratori d’atricions i sota el pseudònim de Poemes, i en la de narrativa juvenil, Gemma Pasqual, amb l’obra E=mc2 i sota el pseudònim d’Einstein.
	Optaren als Premis Mallorca de Creació Literària 2008 un total de 67 obres, 20 de narrativa, 37 de poesia, i 10 de narrativa juvenil; i al Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics, 28 obres.
	El jurat dels premis, el formaren en la modalitat de Narrativa Joan Mas i Vives, que el va presidir, Pilar Arnau, Mercè Ibarz, Miquel López Crespí i Josep Piera. En la de Poesia: Miquel Bezares, que el va presidir, Josep Lluís Aguiló, Maria Fullana, Marta Pessarrodona i Antoni Vidal Ferrando. Finalment, el jurat de Narrativa Juvenil fou presidit per Catalina Valriu, i el conformaren també Elisabet Abeyà, Iolanda Bonet, Manel Joan i Arinyó i Emili Teixidor. 



