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públics el 8 d’agost) 

 

Jurat Premi Mallorca de Narrativa 2017 
 
Maria Antònia Oliver Cabrer (Manacor, 1946). Escriptora. És principalment coneguda per la seva 
producció novel·lística i de narrativa breu, però també ha conreat la traducció (al català i castellà), 
l'assaig literari, la literatura infantil, la dramatúrgia i el guionatge. El 2016, quan ja feia 46 anys que 
publicava i havia obtingut gran nombre de premis que avalaven la seva trajectòria, va guanyar el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes. 
 
Joan Francesc Mira i Casterà (València, 1939). Escriptor, antropòleg i sociòleg. Soci d'honor de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i 
president d'Acció Cultural del País Valencià. Al voltant de la temàtica valencianista i històrica, són 
destacables les obres Crítica de la nació pura (1984), Sobre la nació dels valencians (1997) i Els Borja: 
família i mite (2000). 
 
Sebastià Perelló (Costitx, 1963). Professor de llengua i literatura catalanes, és narrador, poeta i 
assagista. En narrativa s'inicia amb el recull de relats Exercicis de desaparició (Di7, 2000), Premi Bearn de 
Narrativa. La seva segona novel·la, Veus al ras (2017), va ser guardonada amb el Premi de la Crítica 
Catalana de Narrativa. Autor de diversos reculls de poemes, el darrer es titula Amb la maror (2017). 
També s’ha dedicat a l’assaig i la crítica literària en obres com Els darrers de l'illa (2014). 
 
Esperança Camps Barber (Ciutadella, 1964). Periodista de televisió i escriptora. Va ser una destacada 
redactora del desaparegut Canal 9. Com a escriptora, publica sobretot novel·la negra i fins ara ha 
publicat set novel·les. Entre les més recents, Naufragi a la neu, que va rebre el premi Blai Bellver de 
Xàtiva el 2011, i El cos deshabitat, premi El lector de l'Odissea. Juntament amb els escriptors valencians 
Pasqual Alapont, Manuel Baixauli, Vicent Borràs, Àlan Greus, Urbà Lozano i Vicent Usó forma part del 
col·lectiu Unai Siset.  
 
Sebastià Alzamora i Martín (Llucmajor, 1972). Escriptor, crític literari i gestor cultural mallorquí. 
Autoproclamat membre del grup poètic anomenat Imparables. Es va donar a conèixer amb el poemari 
Rafel (1994, Premi Salvador Espriu). Com a narrador, entre les seves obres trobam L'extinció (1999), 
Miracle a Llucmajor (2010), Dos amics de vint anys (2013) i La Malcontenta (2015). És autor de l'assaig 
sobre Gabriel Janer Manila L'escriptura del foc (1998). Com a articulista, és col·laborador dels diaris Avui i 
Ara. 



 

Jurat Premi Mallorca d’Assaig 2017 
 
José Carlos Llop Carratalà (Palma,1956). Escriptor mallorquí que escriu en castellà. Ha conreat 
diversos gèneres, des de la poesia a la novel·la. Especial rellevància té la seva obra diarística. Entre les 
seves novel·les trobam Paris suite: 1940 (2007) i La ciudad sumergida (2010), un recorregut literari pels 
llocs emblemàtics de Palma. Col·laborador de diversos diaris espanyols ha traduït al castellà Derek 
Walcott, Llorenç Villalonga, Josep Melià, Patrick Modiano i Biel Mesquida Amengual. Part de la seva obra 
ha estat traduïda al francès i el 2008 va rebre el Prix Écureuil de Littérature Étrangére. 
 
Montserrat Garrich Ribera (Barcelona). Bibliotecària documentalista i balladora. Especialista en 
l'àmbit de la dansa i balls populars i tradicionals catalans. Actualment és cap d'estudis de l'Aula de 
Dansa Tradicional, tasca que compagina amb altres relacionades amb la investigació i pràctica de la 
dansa catalana al si de l'Esbart Català de Dansaires i de l'equip de l'Atles de Dansa Tradicional Catalana. 
És coautora de diversos llibres sobre aquesta temàtica. 
 
Antònia Morey Tous. Professora titular d’història i institucions econòmiques del Departament 
d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears i integrant del Grup d’Investigació d’Història 
Econòmica de la UIB. Les seves investigacions s’han centrat en la història agrària i la història de la 
família. En aquesta línia, ha publicat obres com L’ofici dels bons conductors: els amos de possessions a 

Mallorca (2016) i La composició de la noblesa mallorquina al segle XVIII i la seva condició de grup terratinent 

hegemònic (1970). 
 
Joan Miralles Montserrat (Montuïri, 1945). Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes 
Balears des de 1983 i membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Les seves 
línies de recerca i estudi han estat, entre d’altres, la història de la llengua catalana, la gramàtica 
històrica catalana, l’onomàstica, la cultura i la literatura populars, etc. La seva recerca s’ha concretat en 
més d’una vintena de llibres publicats i en la direcció del Nomeclàtor Toponímic de les Illes Balears 

(NOTIB), cercador recentment disponible que presenta la llista dels topònims actuals no urbans de 
Balears. 
 
Ferran Suay (València, 1959). Doctor en psicologia per la Universitat de València, on exerceix com a 
professor de Psicobiologia, és el president d'ELEN (Equality Language European Network), membre de 
la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià, president de Tallers per la Llengua i forma part del 
Consell Consultiu de Plataforma per la llengua al País Valencià. El 2010, participà a Mallorca, en la 
quarta edició de les Jornades de Normalització Lingüística. Ha publicat obres com Sortir de l’armari 

lingüístic i Cortisol. 
 
 



 

Jurat Premi Mallorca de Poesia 2017 
 
Lucia Pietrelli (Candelara, Itàlia, 8 d'abril del 1984). Escriptora, poetessa i traductora italiana en català.  
Escriu barrejant les llengües i els gèneres: italià, català i castellà; prosa i poesia. Ha publicat els llibres 
de poemes Fúria (2010), Verticale (2011), Violacions  (2011; Premi Bernat Vidal i Tomàs 2011), etc. i la 
novel·la Nissaga  (Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2013). Forma part del col·lectiu poètic Pèl Capell,  i 
tradueix i col·labora amb diverses revistes literàries.  
 
Jaume C. Pons Alorda (Caimari,1984). Escriptor, poeta i traductor mallorquí. Ha publicat diversos 
poemaris, d’entre els quals destaquen Cilici (2009) i Carn vol dir desaparicions (2010). Amb Faula (2012), 
la seva primera novel·la, va aconseguir el Premi Pare Colom de Narrativa. Ha traduït Fulles d'herba de 
Walt Whitman. 
 
Mireia Calafell i Obiol (Barcelona, 1980). Poeta i gestora cultural.  Ha publicat Poètiques del cos (Premi 
de poesia Amadeu Oller 2006 i VIII Memorial Anna Dodas 2008) i Costures (Premi Josep M. López Picó de 
Poesia 2009). L’any 2015, va rebre la Lletra d’Or al millor llibre publicat en català per Tantes Mudes. 

Treballa a Artsmoved, des d’on desenvolupa projectes culturals i educatius. Des del 2016, és codirectora 
del festival Poesia i +. En l’àmbit de la recerca, ha publicat diversos articles en revistes especialitzades 
en estudis culturals.  
 
Josep Piera i Rubio (Beniopa, 1947). Poeta, narrador i traductor valencià. També ha estat vicepresident 
de l’AELC i del Centre Català del PEN Club. El 1976 va publicar el primer llibre de poemes, Renou: la pluja 
ascla els estels; el seguirien El somriure de l'herba, Dictats d'amors (Poesia 1971-1991), Cants i encants 
(2004), etc. La seva primera novel·la va ser Rondalla del retorn (1977). Els seus llibres es mouen entre el 
relat intimista i les memòries, sovint descriuen viatges i, al mateix temps, exploren la més íntima natura 
de l'ésser humà. Ha rebut molts premis, entre altres el Premi Carles Riba de Poesia i els premis 
Andròmina i Josep Pla de Prosa. 
 
Joan Perelló Ginard (Campos, 1953). Va iniciar la carrera literària amb la publicació del recull poètic "És 
massa difícil" a l'antologia col·lectiva Temptant l'equilibri (1973), amb poemes de Lleonard Muntaner, 
Damià Pons i Guillem Soler. El mateix any va aparèixer el seu primer recull, Sempre trobaré algun dolor 

(1973), i tres anys més tard, el llibre de poemes en prosa Baf de llavis (1976), guardonat amb el premi 
Andreu Roig de Poesia del 1975. L'any 1997 va trencar amb dues dècades de silenci editorial amb la 
publicació del poemari Carasses (1997) i des de llavors no ha deixat de publicar amb una gran 
regularitat. L'any 2017 s’ha publicat una antologia de la seva obra poètica sota el títol Abecedari de 
crepuscles. Es tracta d'una tria personal que abasta del 1973 a 2016. 

 


