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Cultura

Joan Margarit guanya el Premi 
Nacional de Poesia

Joan Margarit Consarnau, va néixer l’11 de  març 
de l’any 1938 a Sanaüja ,la comarca de la Segarra 
(Lleida),  en  un  moment  de  la  Guerra  Civil 
Espanyola.

Ara  té  70  anys,  està  jubilat  i  porta  més  de 
cinquanta anys dedicat a la literatura.

Aquest escriptor ha guanyat el Premi Nacional de 
Poesia del 2008, per un llibre de cultura i misteri 
anomenat “Casa de misericòrdia”.

La  cerimònia  de  lliurament  es  va  fer  al  Teatre 
Kursaal de Manresa el passat 25 d’octubre

Quan li van entregar el premi , va dir unes paraules 
per  donar  les  gràcies  i  llavors  va  explicar  que 
aquest llibre l’havia fet perquè, es va inspirar en 
els orfenats de la postguerra espanyola i li va venir 
la  idea  d’escriure  un llibre  tan  estupend com la 
«Casa de misericòrdia».

El jurat  del  premi estava  format  per Luis  García 
Montero,  Clara  Janés,  Pere  Gimferrer,  Olvido 
García Valdés (guanyadora de l’edició passada) i el 
director general del llibre, Rogelio Blanco.

Aquest premi, premiat amb 20.000 euros, es coneix 
com la millor obra de poesia publicada durant l’any 
2007 (a Proa), tant en castellà, gallec, euskera o 
català.

Margarit es defineix com el  poeta bilingüe tan de 
castellà com de català.  Però a part d’això també 
és arquitecte i catedràtic de Càlcul d’ Estructures 
de  l’  Escola  Tècnica  Superior d’Arquitectura  de 
Barcelona.

Per acabar parlant d’aquest fantàstic escriptor ,us  
presentem un petit fragment d'un poesia  d’aquest 
llibre Casa de Misericòrdia.

El pare afusellat. O,com diu el 

jutge, executat.  La mare,ara, 

la misèria,  la fam,la instància que li 

escriu algú a màquina: Salutació

al Vencedor, segon any 

triomfal, sol·licito a Vuecencia

poder deixar els meus fills en 

aquesta Casa de Misericòrdia. El 

fred del matí està en la instància.

Hospicis i orfenats van ser durs,

Però més dura era la intempèrie.

La veritable caritat fa por. Igual

que la poesia: un bon poema,

per més bell que sigui,serà cruel. No

hi ha gens més. La poesia és avui

l’ultima casa de Misericòrdia.

Joan Margarit

Aquest és el llibre “Casa de Misericòrdia”.                                Joan Margarit


