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Digníssimes autoritats,  

 

Senyores i senyors,  

 

Amics i amigues,  

 

Siau benvinguts i benvingudes a la Capella de la Misericòrdia.  

 

 

Permeteu-me que comenci les meves paraules amb una obvietat però, no 

per això, voldria deixar d’explicitar-ho: recuperam els Premis Mallorca 

perquè els hem deixat perdre. 

 

Des del Departament de Cultura entenem que aquests Premis han de ser un 

instrument útil per assolir els objectius des de diferents àmbits culturals que 

són responsabilitat del Consell de Mallorca. 

 

L’àmbit que avui ens ocupa, el literari, en les modalitats de poesia i 

narrativa, fa possible que treballem, en primer lloc, per difondre, 

promocionar i normalitzar l’ús de la llengua catalana, que és la llengua del 

país i que, lluny de separar, ha d’agermanar territoris amb una llengua i 

cultura comunes. 

 

Són també una eina per valorar els nostres creadors literaris, és a dir, els 

escriptors i les escriptores en llengua catalana, siguin d’on siguin. 

 

Alhora, donam un impuls i donam visibilitat a la indústria editorial tan 

malmesa per aquests anys de crisi i mancada de suport institucional. 
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I, finalment, però no menys important, volem que darrere els Premis 

Mallorca s’identifiqui una institució, el Consell de Mallorca, que vol 

assumir amb plenitud el lideratge cultural que li pertoca. 

 

Amics i amigues, la restitució dels Premis Mallorca, que també celebram 

avui, és un acte de justícia amb la cultura i la llengua d’aquest país. 

 

I com són els Premis Mallorca 2016?   

 

Hem volgut actualitzar uns Premis que tenien vocació d’assolir un prestigi 

a través de la dotació econòmica. Però això no és suficient. La nostra 

cultura, tantes vegades arraconada, necessita un impuls de la projecció. 

 

Ens heu demanat complicitat, dedicació i, sobretot, que us acompanyem per 

dur endavant projectes, tant a nivell creatiu com empresarial. D’aquí, que 

els Premis Mallorca 2016 no només incorporin un premi en metàl·lic, sinó 

també el compromís d’editar i de promocionar les obres i els autors que 

avui vespre seran reconeguts per la seva qualitat. 

 

No és casualitat que avui ens trobem aquí, a la Capella del Centre Cultural 

la Misericòrdia. 

 

Volem que els Premis Mallorca, que enceten avui una trajectòria nova, 

esdevinguin punt de trobada del món cultural de la nostra illa, més enllà 

d’un acte estrictament protocol·lari. I volem que ho facin, a més, des d’un 

espai que està cridat a ser un centre cultural de referència per a la ciutat de 

Palma i, també, per al conjunt de l’illa de Mallorca.  
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Entenem els símbols com a elements per unir, per vertebrar una societat, de 

la mateixa manera que fa la Balanguera teixint el futur d’un poble a partir 

de tradicions i d’esperances. 

 

Definitivament, volem que els Premis Mallorca tenguin una vinculació 

clara amb aquesta illa i amb la institució que els promou. Per això, 

incorporam el missatge del nostre himne al guardó dels Premis amb l’obra 

de l’escultor Jaume Mir «la Balanguera», que duu impresa tres estrofes del 

poema de Joan Alcover.   

 

He parlat de futur al llarg de la meva intervenció i he mirat de contestar 

algunes preguntes sobre aquests recuperats Premis Mallorca 2016. I ara 

n’afegiré una altra: com volem que siguin els Premis Mallorca? 

 

Volem ser ambiciosos i que aquests guardons prestigiïn la creació cultural, 

no només en l’àmbit literari, sinó també en altres disciplines, com la 

fotografia, la música, el teatre o les arts plàstiques. 

 

Tenim per davant un llarg camí per recórrer i avui vespre donam les 

primeres passes d’un projecte que volem veure créixer i consolidar. 

Esperam que ningú, mai més, no hagi de recuperar uns premis que han de 

significar el reconeixement i l’orgull de tot un poble pels seus creadors 

culturals. 

 

I, avui, no hem volgut deixar escapar l’oportunitat de reconèixer i reviure 

un dels millors escriptors de la nostra illa que ens deixà ara fa vint anys. El 

manacorí Miquel Àngel Riera serà present avui vespre en aquesta nit 

literària, amb un tast de l’obra produïda per La Fornal d’Espectacles: Fuita 

i martiri de sant Andreu Milà. 



 4 

 

Música, escultura, teatre, literatura, tot això ho tindrem al nostre abast avui 

vespre, tot per donar resposta a la necessitat que tenim de sobreviure a 

nosaltres mateixos, tot per reivindicar la cultura com a part fonamental per 

vertebrar una societat millor, tot per fer-nos veure que darrere la creació 

dels artistes hi ha molt més que un producte comercial o turístic. 

 

Per acabar, vull agrair la participació als autors de la cinquantena d’obres 

que han concorregut aquest 2016 als Premis Mallorca de narrativa i poesia. 

Gràcies per la confiança que heu dipositat en aquests guardons i en la 

institució. 

 

I com no pot ser d’altra manera, gràcies als professionals que han acceptat 

formar part dels jurats d’aquests Premis Mallorca 2016: el seu criteri és 

garantia de la qualitat de les obres i de la imparcialitat del veredicte que 

avui vespre donam a conèixer.  

 

Amics i amigues, gràcies per acompanyar-nos en l’inici d’aquest nou camí. 

I deixau-me desitjar llarga vida als Premis Mallorca! 


