Manel Pitarch guanya el premi de poesia «Ibn Hazm» Ciutat de Xàtiva

El poeta d’El Pont Manel Pitarch ha obtingut l’Ibn Hazm de poesia amb l’obra «Poemari
per a ociosos» dins dels XXXIV Premis Literaris Ciutat de Xàtiva
Pitarch s’ha emportat el guardó de poesia
d’aquests Premis Literaris Ciutat de Xàtiva,
que són una de les fites més rellevants dins
del món de les lletres valencianes. El
certamen se celebra des de principis dels
anys 80 i és sinònim de prestigi, no sols al
País Valencià, sinó arreu dels territoris de
parla catalana. Prova d’açò, segons
l’organització, és que en aquesta edició, la
34a, hi ha hagut un augment del 44% de la
participació respecte a l’anterior, en l’any 2015. L’acte de lliurament dels premis s’ha fet a l’Espai
Cultural Sant Domènech i ha estat amenitzat per l’espectacle multidisciplinari ‘Mulïer’, de la
companyia Maduixa Teatre.
«Poemari dels ociosos» del vila-realenc ha estat la creació escollida com a guanyadora del Premi de
Poesia Ibn Hazm, al qual li corresponen 4.000 euros. Filòleg i professor, Pitarch ha bastit una obra
que «desplega reflexions sobre experiències humanes», segons va explicar, amb un títol que ret
homenatge al mestre de Sueca en l’Any Fuster. L’obra està estructurada en quatre parts: la creació
poètica, el record, les tensions de l’amor i les etapes de la vida, tractades des d’una perspectiva
intensa, amb vocació simbolista i riquesa de llenguatge.
En paraules del jurat, la concepció de la creació artística es basa en l’explicació el món per mitjà
d’un llenguatge autèntic, inequívoc i compromès amb l’estètica i la societat. Recordem que Pitach va
guanyar, entre altres, el 2002 el premi Jacint Verdaguer d’Òmnium Cultural per l’obra «Trajectes del
desencís» i també el XIX Premi Marc Granell Vila d’Almussafes, amb «Primavera entre les runes» el
2015.
Per un altre costat, el premi Blai Bellver de narrativa l’ha obtingut l’obra «El jurament», de Sílvia
Romero. La barcelonina és sòcia de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i de l’Associació
de Relataires en Català (ARC) i ha guanyat diversos premis literaris, com ara el XVè Premi El Lector
de l’Odissea, per la novel·la Lladres d’històries.
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Finalment, el premi Carlos Sarthou d’assaig i investigació s’ha lliurat a Vicent Bataller, per l’obra
«El parlar del tinguem». Enguany, a les modalitats de poesia, narrativa i assaig del certamen, s’hi
han presentat cent trenta obres.
El jurat ha estat presidit pel regidor de Cultura Jordi Estellés. En concret, el de la modalitat de
narrativa ha estat format per Enric Salom, Josep Franco i Jesús Huguet. El de poesia, per Feliu
Ventura, Pep Bataller i Alfred Aranda. Finalment, el d’assaig i investigació, per Mariano González
Baldoví, Xavier Aliaga i Josep Lluís Cebrián. Cal destacar, tal com s’esmentava abans, la crescuda de
participació d’enguany. S’han presentat 71 propostes al premi Ibn Hazm, 29 més que el 2015; 14, a
la categoria d’assaig i investigació, mentre que en la passada edició en van ser 6; i al premi Blai
Bellver han hagut 45 aspirants, tres més que en l’edició anterior.
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