Josep Porcar obté el premi Jaume Bru i Vidal de poesia Ciutat de Sagunt

Anys llum, de Josep Porcar, ha estat l’obra poètica guardonada amb el XXè Premi Jaume
Bru i Vidal de Poesia Ciutat de Sagunt, segons acaba de fer-ho públic aquest vespre el
Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt en el transcurs de l’acte de
lliurament dels premis al Centre de Cultura Mario Monreal.
El llibre de poemes titulat Anys llum, del poeta Josep Porcar
(Castelló, 1973), ha estat l’escollit enguany pel jurat que han
format els poetes Antoni Ferrer, Manel Rodríguez-Castelló i
Manuel Bellver, entre un total de 53 originals que optaven al
premi Jaume Bru i Vidal de poesia en aquesta vintena edició dels
premis Ciutat de Sagunt. Encapçalat amb citacions de dos
cantautors contemporanis –una del Leonard Cohen i una altra de
la cançó «Light years» (Anys llum) de l’Eddie Vedder (Pearl
Jam)–, el nou títol de Porcar «conjuga el significat d’unitat de
distància astronòmica amb el sentit d’època lluminosa», segons
s’ha explicat, i «atrau de bon començament amb poemes que se
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t’emporten i et revelen el viatge de rescabalament d’una persona
commocionada per un profund trasbals vital».
Dol, desarrelament, decepcions sentimentals i, com a resultat, replantejaments existencials derivats
d’un escarpat i costerut procés de canvi interior, abasten la primera de les tres parts de l’obra,
afegeixen. «Després del sisme, ja en la segona, el poeta emprén Pràctiques de salvament amb les
quals desembulla, pels senders de la poesia, fils de vida als quals s’aferra per poder acarar la
distància i la radiació dels anys llum viscuts». El volum culmina amb Nou ecografies que traslluen la
suggeridora citació inicial d’Agustí Bartra: «Sóc encara qui vol néixer». Un any llum mesura la
longitud que recorre la llum en un any. «Els darrers sis anys llum que he tardat a escriure el llibre és
aquesta distància de temps que he hagut de recórrer per poder veure llum en la fosca viscuda», ha
explicat l’autor durant l’acte de lliurament del premi.
Editat properament per Onada Edicions, Anys llum serà el vuitè llibre de poemes de Porcar, qui ha
destacat que, pel temps esmerçat dins de la seua trajectòria, «és un poemari de corredor de fons,
però també de final d’etapa», ja que ha estat «covat paral·lelament a dues publicacions precedents, i
aquesta tanca el cicle». Josep Porcar és periodista i actualment treballa en la comunicació gràfica i
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editorial. Entre els seus llibres, destaquen La culpa (3i4, premi Vicent Andrés Estellés 1998),
Llambreig (Tria Llibres, 2014, Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians) i Nectari (Buc, 2016).
És també ressenyable la seua videopoesia, dins del seu blog Salms (porcar.net). És membre
fundador d’El Pont Cooperativa de Lletres, entitat que associa els escriptors i les escriptores de les
comarques castellonenques.
Premis de narrativa i de teatre
Per un altre costat, un total de 22 originals optaven al premi de narrativa i 28 al de teatre. L’obra No
tractis Déu de vostè, de Jordi Ortiz (Barcelona, 1969), ha obtingut el XX Certamen de Narrativa
Ciutat de Sagunt, i l’escriptor Ignasi Garcia i Barba (Barcelona, 1954), amb l’obra Treball de
recerca, s’ha emportat el XV Certamen de Teatre «Pepe Alba». Els escriptors Manel Joan Arinyó,
Raquel Ricart i Nel·lo Navarro han estat jurat del premi de narrativa, mentre que els professionals
de l’escena Lola López, Antoni Ruiz i Mariola Ponce s’han aplegat en el de teatre. Les deliberacions
dels jurats van tenir lloc el passat 21 de setembre a les dependències del consistori saguntí, de les
quals van eixir els tres guardonats d’enguany. El premi de narrativa serà recompensat amb 6.000
euros, mentre que els de poesia i teatre rebran 3.000 euros cadascun. Onada Edicions publicarà les
obres guardonades.
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