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Albert Fargas i Eva Baltasar guanyen els Premis 
Mallorca 2016 en narrativa i poesia  
 
 
L'obra guanyadora dels Premis Mallorca 2016 de creació literària en la modalitat de Narrativa és La 

primera vegada, presentada per Albert Fargas Bespin amb el pseudònim d'Arnau de Vallalta. El jurat, 
presidit per Antònia Vicens i reunit el 10 d'octubre al Centre Cultural de la Misericòrdia,  valora el fet 
que «es tracta d'una obra amb un ritme narratiu molt àgil i tractada des d'una perspectiva literària poc 
habitual».  
 
L'obra guanyadora dels Premis Mallorca 2016 de creació literària en la modalitat de Poesia és Invertida, 
presentada per Eva Baltasar Sardà, sota el pseudònim d'Octàvia des Xot. El jurat, presidit per Francesc 
Parcerisas i reunit el 8 d'octubre al Centre Cultural de la Misericòrdia, valora el fet que «es tracta d'una 
obra arriscada, amb una veu fresca, unes imatges impactants i un lèxic acurat».  
 
Albert Fargas és periodista i enguany ha estat finalista del Premi Josep Pla de Narrativa. 
Eva Baltasar és escriptora i ha obtingut premis en els 8 llibres de poesia que ha publicat fins ara, entre 
d’altres, el Premi Gabriel Ferrater 2016, d’Edicions 62 i el Premi Miquel Àngel Riera 2013, de Manacor.  
 
L'acte de lliurament dels Premis Mallorca 2016 ha tingut lloc a la capella del Centre Cultural la 
Misericòrdia, com una mostra més de l'aposta d'aquest equip de govern per convertir l'emblemàtic 
edifici en un centre cultural de referència a Mallorca. L'acte, presentat per Antoni Salom, ha comptat 
amb la presència de representants institucionals, d'associacions, d'organismes i escriptors que fan 
feina per a la difusió de les lletres catalanes. Els assistents també han gaudit d'un tast de la darrera 
obra de la companyia de teatre La Fornal, «Fuita i martiri de Sant Andreu Milà», basada en textos de 
Miquel Àngel Riera, en el que ha estat un petit homenatge a l’escriptor manacorí, mort ara fa vint anys. 
També hi ha hagut música en directe del duet format per Toni Pastor i Marta Elka.  
 
En aquesta vuitena edició dels Premis Mallorca, han concorregut 51 obres —19 de narrativa i 32 de 
poesia— totes obres originals i inèdites, escrites en català i presentades amb pseudònim.  
 
 
 
 
 
 

 



 

El Consell recupera els Premis Mallorca 

 
 
Els Premis Mallorca reneixen enguany, després d'haver estat 4 anys sense convocar-se. Ho fan en dues 
modalitats, la de narrativa i la de poesia, i amb un nou esperit. A més de prestigiar la creació literària en 
llengua catalana, es vol prestigiar també el Consell de Mallorca com a promotor cultural i el sector del 
llibre en el seu conjunt. El vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, 
assegura que «la idea dels Premis Mallorca va molt més enllà d'un simple guardó en metàl·lic, ha de ser 
una motivació per treballar amb els nostres creadors i creadores». 
 
Tant és així que, enguany, una part la dotació econòmica dels Premis Mallorca està destinada a l'edició, 
distribució i promoció de les obres premiades. La dotació total del certamen és de 60.000 € dels 
quals, 25.000 € són per al guanyador de la modalitat de Narrativa i 15.000 € per a la de Poesia. La 
resta de la dotació, 20.000 €, es destinarà a l'edició i distribució de les obres premiades i a la promoció 
posterior. 
 
Als premiats, a més, se’ls ha lliurat una escultura de Jaume Mir titulada La Balanguera. 
 
Les obres presentades als Premis Mallorca han de ser originals i inèdites, escrites correctament en 
català i no poden concórrer a cap altre concurs.  
 
El jurat de cada una de les modalitats ha estat format per cinc membres de reconegut prestigi en 
l'àmbit de la cultura dels territoris de parla catalana.  
 
 
 

La Balanguera, nou guardó dels Premis Mallorca 

 
 
Els Premis Mallorca 2016 incorporen enguany un nou guardó. Es tracta d'una estatueta de bronze de 
l'escultor felanitxer Jaume Mir (1915-2012), titulada La Balanguera. Una peça que du impresa la lletra del 
poema de Joan Alcover, himne de Mallorca.   
 
La intenció del Consell de Mallorca és que La Balanguera quedi identificada als Premis Mallorca, per 
lligar, a través de l'obra de Jaume Mir, els valors i sentiments que representa.  
 
L’estàtua que es lliura és de 25 cm i incorpora quatre figures que representen el teixit de la vida: des de 
la dona major fins al futur, que representa l'infant. A la part de darrera hi ha gravades 3 de les 5 
estrofes de l'himne de Mallorca.  
 
Jaume Mir va esculpir diverses obres relacionades amb la cultura, la tradició i el patrimoni de l'illa, com 
les dedicades al foner, a Joanot Colom o a Ramon Llull. Sobre la Balanguera en va fer 3 versions, les 
dues primeres de gran format per ser esculpides damunt la roca, projectes que no varen arribar a 
materialitzar-se. La tercera versió, més petita, és la que correspon als guardons dels Premis Mallorca. 
 
 
 
 



 

Guanyadors Premis Mallorca 2016 

 
Premi Mallorca 2016 de Narrativa 
Albert Fargas Bespin 
amb l'obra La primera vegada 
 
 
 

Barcelona, 1955. Llicenciat en Ciències de la Informació i en Història Contemporània. 
Actualment treballa al Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya. Durant 10 anys va ser el 
cap de Comunicació del Museu d'Història de Catalunya.  
Com a periodista ha treballat i col·laborat en diversos mitjans escrits i a Catalunya Ràdio. 
Com a escriptor ha estat finalista del Premi Josep Pla de Narrativa 2016 i del premi de narracions breus 
Víctor Mora de l'Escala 2014. A més, va guanyar el 8è Concurs de Contes Eròtics Carnaval de Vilanova i 
la Geltrú 2010. Ha publicat 8 llibres des de 1997, els tres darrers són: Penetracions (recull de contes 
eròtics, obra col·lectiva) Valls: Cossetània, 2012; Repensant Catalunya, Berga: l'Albi, 2011; Simbologia 

del Temple de la Sagrada Família, Barcelona: Triangle, 2009. 
 
 
 
 

 
Premi Mallorca 2016 de Poesia 
Eva Baltasar Sardà 
amb l'obra Invertida 
 
 
 
 

 
Barcelona, 1978. Llicenciada en Pedagogia a la Universitat de Barcelona. Ha estudiat Filosofia a la 
Universitat de Barcelona i a la Freie Universität de Berlín. S'ha especialitzat en Educació i Democràcia i és 
Màster en Homeopatia.  
Actualment és membre del jurat del Premi Miquel de Palol de Poesia i mantenidora del Premi de Poesia 
dels Jocs Florals de Barcelona. 
Ha publicat 8 llibres, tots ells premiats: Laia (Premi Miquel de Palol), Barcelona: Columna, 2008; 
Atàviques feres (Premi Ramon Comas i Maduell), Valls: Cossetània, 2009; Reclam (Premi Les Talúries), 
Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 2010; Dotze treballs (Premi Benet Ribas), Lleida: Pagès, 2011; Medi 

aquàtic (Premi Màrius Torres), Lleida: Pagès, 2011; Poemes d'una embarassada (Premi Jordi Pàmias), 
Lleida: Pagès, 2012; Vida limitada (Premi Miquel Àngel Riera), Manacor: Món de Llibres, 2013; Animals 

d'hivern (Premi Gabriel Ferrater), Barcelona: Edicions 62, 2016. 



 

Membres dels jurats 

 

Jurat Premi Mallorca de Narrativa 2016 
 
Antònia Vicens i Picornell. Escriptora. Santanyí, 1941. De 1998 a 2005 va ser vicepresidenta de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El 1999 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el 
2004 va rebre el premi Ramon Llull del Govern balear, que rebutjà. Enguany ha rebut el Premi Nacional 
de Cultura del CoNCA. Va publicar la seva primera obra, Banc de fusta, el 1968.  
 
Albert Sánchez Piñol. Escriptor i antropòleg. Barcelona, 1965. Estudià antropologia i es doctorà als 
anys 90 amb una tesi sobre els pigmeus del Congo. Inicià la seva trajectòria com a narrador el 2001 
amb els relats Les edats d'or. Entre les seves obres més destacades es troben La pell freda (2002) i Victus 
1714 (2012). 
 
Antoni Marí Muñoz. Poeta i assagista. Eivissa, 1944. Actualment és professor de Teoria de l'Art a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Es donà a conèixer com a poeta el 1978 amb un recull escrit en 
col·laboració amb F. Parcerisas, Variacions sobre un tema romàntic: «Ombra i llum». També és autor de 
narrativa i assaig, gèneres en el quals ha rebut diversos premis, entre els quals destaquen el Ciutat de 
Barcelona el 1991, el Prudenci Bertrana el 1995 i en diverses ocasions el Crítica Serra d'Or. 
 
Pau Faner i Coll. Narrador. Ciutadella, 1949. Alterna el conreu literari en llengua catalana i castellana 
amb la pintura. El seu primer llibre fou el 1972 Contes menorquins, que representà una renovació de la 
prosa menorquina. Entre els nombrosos premis que ha rebut, destaquen el Ramon Llull de 1988 amb 
Moro de rei i el Josep Pla el 1984 amb Fins al cel. També ha escrit literatura infantil i teatre. 
 
Llucia Ramis i Laloux. Periodista i escriptora. Palma, 1977. Llicenciada en Ciències de la informació, ha 
col·laborat en diversos mitjans escrits i radiofònics. Va debutar amb la novel·la Coses que et passen a 
Barcelona quan tens 30 anys el 2008 i va guanyar el premi Josep Pla amb Egosurfing dos anys després.   
 

 

 
 
 
 
 
El jurat dels Premis Mallorca 2016 de 

Narrativa va reunir-se al Centre Cultural la 

Misericòrdia el 10 d'octubre. A la fotografia, 

amb la secretària Margalida Segura Portas, 

del Departament de Normalització Lingüística 

del Consell de Mallorca. 



 

Jurat Premi Mallorca de Poesia 2016 
 
Francesc Parcerisas i Vázquez. Poeta i traductor. Begues (Barcelona), 1944. Llicenciat en lletres, 
doctor en Teoria de la Traducció i professor. Entre 1998 i 2004 dirigí la institució de les Lletres Catalanes 
i el 2010 en fou nomenat degà. El seu primer llibre de poesia, Vint poemes civils, va guanyar el premi 
Joan-Salvat Papasseit. Des d'aleshores ha publicat una desena d'obres, moltes de les quals han rebut 
premis com el Ciutat de Barcelona o el Crítica Serra d'Or.  
 
Ponç Pons Giménez. Escriptor. Alaior (Menorca), 1956. Estudià filosofia i Lletres i actualment es dedica 
a l'ensenyament. El 2007 rebé el premi Ramon Llull. Inicià la seva trajectòria com a poeta amb el volum 
Dins un perol d'aigua infecta el 1977 i, per ara, el darrer és Nura el 2007 que va rebre el premi de la 
crítica en poesia catalana i el de Crítica Serra d'Or. També ha publicat narrativa.  
 
Pau Vadell Vallbona. Escriptor, poeta i traductor. Calonge (Santanyí), 1984. Membre fundador del 
col·lectiu Pèl Capell, que ha organitzat quatre homenatges a Blai Bonet i ha participat en centenars de 
recitals arreu d'Europa, editor i fundador de l'editorial AdiAedicions i coordinador del Comitè 
d'Escriptors Perseguits del PEN Català. Ha rebut nombrosos premis per les seves obres poètiques, els 
darrers el 2014 per Sang cremada i per Traït.  
 
Laia Martínez i López. Escriptora i traductora. Berga (Barcelona), 1984. Escriu, tradueix, recita i fa 
música electrònica. Ha publicat dos poemaris, a més de poemes en diverses antologies en català, 
castellà, portuguès i croat. És la veu, el vers i els dits del duo Jansky. 
 
Mireia Vidal-Conte. Poeta i traductora. Barcelona, 1970. Llicenciada en Ciències de la Informació i en 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Els seus poemes han estat inclosos en diverses 
antologies. La seva obra ha estat traduïda a l'italià i al txec. Forma part de l'equip editorial de Cafè 
Central i és membre del consell de redacció de la revista Poetari. El 2005 va guanyar el premi de poesia 
Miquel de Palol per Pregari.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jurat dels Premis Mallorca 2016 de 

Poesia va reunir-se al Centre Cultural la 

Misericòrdia el 8 d'octubre. A la 

fotografia, amb la secretària Maria 

Antònia Ramis Sastre, del Departament 

de Normalització Lingüística del Consell 

de Mallorca. 



 

Història Premis Mallorca 
 

L'any 2004 el Consell de Mallorca impulsà un dels projectes més importants en matèria de política 
lingüística de la institució: els Premis Mallorca de creació literària. Varen néixer amb l'objectiu de 
prestigiar socialment l'ús del català i promocionar-ne l’ús, així com per impulsar la creació literària en 
aquesta llengua. Objectius que continuen vigents a dia d'avui. 
 
En un primer moment, s'institueixen dos premis, amb una convocatòria anual, en les modalitats de 
narrativa i de poesia. A partir de l'edició de 2008 es crea un tercer premi amb la convocatòria de la 
modalitat de narrativa juvenil. A partir de 2007, a l'acte de lliurament dels Premis Mallorca, s'inclou el 
Premi Teatre Principal de texts dramàtics.  
 
El 2011 se celebra la darrera edició dels Premis Mallorca i es recuperen enguany, el 2016, amb una nova 
filosofia, que se suma a la de prestigiar la creació literària en llengua catalana: convertir el Consell de 
Mallorca en un veritable promotor cultural. Així doncs, una part important de la dotació econòmica 
dels Premis es destina a l'edició, distribució i promoció de les obres guanyadores, a més del lliurament 
a cada un dels premiats, d'una escultura de Jaume Mir titulada la Balanguera, que vol esdevenir símbol 
d'aquest certamen literari. 
 
El nom de Premis Mallorca es justifica directament per l'àmbit geogràfic de l'actuació administrativa del 
Consell i perquè no hi ha cap altre premi literari amb aquest nom. El nom de Mallorca dóna prestigi al 
premi i el nom del premi, a l'illa; i la bona imatge derivada de l'efecte recíproc ha de ser positiva en tots 
els sentits. 
 
Amb tot, són premis oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar, sempre i quan es 
presentin obres originals i inèdites, escrites correctament en català.  
 
 

Primera Edició, 2005 
Es va presentar a l'octubre de 2004 al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà.  
En aquesta primera edició hi varen participar 55 obres en la categoria de poesia i 50 en la de narrativa.  
El Premi Mallorca de Poesia va ser per a l'eivissenc Manel Marí, amb l'obra No Pas Jo. 
El Premi Mallorca de Narrativa fou declarat desert. El Consell de Mallorca va destinar els 70.000 euros 
del premi a promocionar el llibre en català i va signar un acord amb el Gremi de Llibreters perquè 
qualsevol jove entre 16 i 18 anys tengués un bonus de 20 € per comprar llibres en català als 
establiments associats. 
 

Segona Edició, 2006 
Es va presentar a l'abril de 2006 al Palau Areny-Plandolit d'Ordino, a Andorra. 
S’hi varen presentar 47 obres, 21 de narrativa i 26 de poesia. 
El Premi Mallorca de Narrativa va ser per a Manuel Baixauli Mateu, amb l'obra Etcètera. 
El Premi Mallorca de Poesia va ser per a Amadeu Vidal i Bonafont, amb l'obra Crònica de la banyera. 
 

Tercera Edició, 2007 
Es varen presentar el 9 de maig al claustre de la Basílica de Sant Francesc, a Palma i es lliuraren el 24 de 
novembre al Teatre Principal de Palma. 
S’hi varen presentar 63 obres, 26 de narrativa i 37 de poesia. 



 

El Premi Mallorca de Narrativa va ser per a Ignasi Mora Tarrazona amb l'obra Ulisses II. 
El Premi Mallorca de Poesia va ser per a Jordi Julià Garriga amb l'obra Cartografia lunar. 
El Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics va ser per a Sergi Xirinacs i Díaz amb l'obra Ignició. 
 
 

Quarta Edició, 2008 
Es varen presentar al Centre Cultural la Misericòrdia el 28 d'abril i es lliuraren el 13 d'octubre al Teatre 
Principal de Palma.  
S’hi varen presentar 67 obres, 20 de narrativa i 37 de poesia i 9 de narrativa juvenil. 
El Premi Mallorca de Narrativa va ser per a Miquel de Palol amb l'obra L'illa dels morts. 
El Premi Mallorca de Poesia va ser per a Bernat Nadal amb l'obra Oratori d'atricions. 
El Premi Mallorca de Narrativa Juvenil va ser per a Gemma Pasqual amb l'obra E=mc

2
. 

El Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics va ser ex aequo per a Joan Carles Bellviure, amb  l'obra 
Residents, i pera Josep Miró Coromina, amb La dona i el debutant.  
 

Cinquena Edició, 2009 
Es presentaren dia 30 d'abril al Centre Cultural la Misericòrdia i es lliuraren el 3 d'octubre al Teatre 
Principal de Palma. 
S’hi varen presentar 78 obres, 27 de narrativa, 39 de poesia i 12 de narrativa juvenil. 
El Premi Mallorca de Narrativa va ser per  a Rosa Maria Colom Bernat, amb l'obra La mort de 

l'escriptor. 
El Premi Mallorca de Poesia va ser per a Hèctor Bofill, amb l'obra El retorn dels titans. 
El Premi Mallorca de Narrativa Juvenil va ser per  a Guillem Rosselló Bujosa, amb l'obra La casa de les 
escales. 
El Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics va ser per a Miquel Àngel Raió, amb l'obra Cristalls irisats 
de plàstic xinès. 
 

Sisena Edició, 2010 
Es varen presentar al certamen 105 obres, 45 de narrativa, 45 de poesia i 15 de narrativa juvenil. 
El Premi Mallorca de Narrativa va ser per  a Carles Sánchez Cardona, amb l'obra Contes des de l'illa 
Quàntica.  
El Premi Mallorca de Poesia va ser per  a Ricard Martínez Pinyol amb l'obra La inspiració i el cadàver. 
El Premi Mallorca de Narrativa Juvenil va ser per a Lluís Miret Pastor amb l'obra PQPI Connection. 
El Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics va ser per a Marc Angelet Cantos, amb l'obra El biògraf. 
 

Setena Edició, 2011 
L'acte de lliurament va tenir lloc a la Sala d'Audiències del Consell de Mallorca.  
S’hi varen presentar 80 obres, 32 de narrativa, 40 de poesia i 8 de narrativa juvenil. 
El Premi Mallorca de Narrativa va ser per Isabel Olesti Prats, amb l'obra La pell de l'aigua. 
El Premi Mallorca de Poesia va ser per Pere Joan Martorell Castelló, amb l'obra Oracle. 
El Premi Mallorca de Narrativa Juvenil va ser per a Jordi Ortiz Casas amb l'obra In absentia ( Judici a la 
Terra). 

 


