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Presentació
El Consell de Mallorca va crear, l'any 2005, els Premis Mallorca de
Creació Literària, amb l'objectiu de fomentar l’escriptura en llengua
catalana. Es convocà, inicialment, amb les modalitats de narrativa i
poesia i, durant uns anys, també s’atorgà el Premi de Narrativa Juvenil.

Després que la concessió d’aquestes distincions quedàs suspesa de
2012 a 2015, el Consell de Mallorca considerà molt positiu per a la
promoció de l'ús de la llengua catalana impulsar novament la creació
literària expressada en aquesta llengua i, per aquest motiu, recuperà
els Premis Mallorca de Creació Literària l'any 2016. Des de llavors, cada
any es celebra una nova edició dels premis. El 2017, per primera vegada, s'hi incorporà la categoria d'assaig.

L'XI edició dels Premis Mallorca de creació literària ha atorgat premis
en les categories de narrativa, poesia i assaig. Els guanyadors es van
comunicar durant els actes institucionals de la celebració de la Diada
de Mallorca, el passat 29 de desembre.
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Premi Mallorca 2019 d'assaig
Antoni Mas i Forners:
Llengua, terra, pàtria i nació. L'evolució
de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l'illa de Mallorca. Segles XIV-XVII

Antoni Mas i Forners (1968) és doctor en
Història per la Universitat de les Illes
Balears, on és professor associat
d'Història Medieval.
Dedica fonamentalment els seus estudis al procés de colonització de
Mallorca en el segle XIII, a l’origen i l’assentament de la nova població
cristiana a Mallorca durant els segles XIII i XIV, a l’esclavatge medieval,
a l’evolució i caracterització dels sentiments identitaris a Mallorca
(segles XIV-XVII), a la història agrària d’època medieval i moderna, a
l’emigració mallorquina al Regne de València durant el segle XVII i a
l’onomàstica i la toponímia mallorquines entre els segles XIII i XVII.
Entre les seves obres, cal destacar Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV (2005), que va obtenir el
premi Miquel dels Sants Oliver de l’Obra Cultural Balear i Per poblar lo
regne de Valèntia. L’emigració mallorquina al País Valencià en el
segle XVII (2002, escrit conjuntament amb el filòleg valencià Joan-Lluís
Monjo Mascaró).
El jurat del Premi Mallorca 2019 d'Assaig va estar format per Joana
Artigues Rebassa, Bartomeu Martí Florit, Pau Tomàs Ramis i, com a
presidenta, Maria Magdalena Gelabert Miró. Actuà com a secretària
Margalida Segura Portas, tècnica superior de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística.
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Premi Mallorca 2019 d'assaig
Antoni Mas i Forners:
Llengua, terra, pàtria i nació. L'evolució de la consciència lingüística i
etnocultural entre els cristians de l'illa de Mallorca. Segles XIV-XVII

Avui , a les primeres dècades del segle XXI, termes com poble, pàtria,
llengua i nació són característics del vocabulari polític, sociològic i
periodístic, però no són nous. En el cas de Mallorca, l’ús d’aquests mots
es remunta a l’Edat Mitjana i a la Moderna. Aleshores podien tenir un
sentit consemblant, però no idèntic, a l’actual. Què volien dir diferents
escriptors i institucions mallorquines de l’època medieval quan afirmaven que la seva societat feia part de la nació catalana, i quan
anomenaven català o catalanesc la llengua que parlaven? I què
volgueren expressar aquells altres que, al segle XVII, denominaven la
seva llengua amb adjectius com mallorquina, llemosina, baleàrica o
catalana, i que, a més, consideraven que Mallorca era una nació, la
seva nació, però que formava part d’Espanya? Antoni Mas respon a
aquestes qüestions en aquesta obra, que, com afirma el filòleg valencià Antoni Ferrando en el seu pròleg, és «de gran interès per a tota la
comunitat científica i, en particular, per a tots els catalanòfons atrets
per les qüestions que s’hi tracten», atès que «ha estat concebuda en
clau mallorquina, en un llenguatge assequible per un públic ampli,
culte però no especialitzat, i en un model lingüístic pròxim als usos
literaris mallorquins».
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Premi Mallorca 2019 de poesia
Mireia Calafell i Obiol:
Nosaltres, qui

Mireia Calafell (1980) ha publicat Poètiques del cos (2006; Premi de poesia
Amadeu Oller 2006 i VIII Memorial Anna
Dodas 2008), Costures (2010; Premi Josep
M. López Picó de Poesia 2009) i Tantes
mudes (2014; Premi de poesia Benvingut
Oliver 2013).
L’any 2015, va rebre la Lletra d’Or al millor llibre publicat en català per
Tantes Mudes.
Alguns dels seus poemes formen part d’antologies publicades a
l’Argentina, Brasil, Holanda, Regne Unit, Emirats Àrabs i Espanya. Ha
participat a festivals internacionals de poesia a El caire, Luxemburg,
Buenos Aires, Pontevedra i Toronto, i ha estat convidada a recitar a
Itàlia, la Xina i Finlàndia, entre d’altres.
Treballa a La Sullivan, des d’on desenvolupa projectes culturals i educatius. Recentment, ha col·laborat com a investigadora independent
en projectes de recerca sobre polítiques culturals i gestió comunitària
de la cultura amb la consultoria social Spora i la cooperativa La Hidra.
Des de 2017, forma part de la Fundació Maria-Mercè Marçal. Els anys
2016 i 2017 va ser codirectora del festival Poesia i +.
El jurat del Premi Mallorca 2019 de Poesia va estar format per Miquel
Àngel Lladó Ribas, Pere Joan Martorell Castelló, M. Teresa Pascual Soler
i, com a presidenta, M. Àngels Cardona Palmer. Actuà com a secretària Caterina Canyelles Marquès, cap de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística.
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Premi Mallorca 2019 de poesia
Mireia Calafell i Obiol:
Nosaltres, qui

A Nosaltres, qui, Mireia Calafell fa un canvi de to i, aprofundint i insistint
en la seva veu lírica, fa una aposta valenta allunyant-se del registre
que li ha donat prestigi com a impulsora d’unes poètiques del cos,
distanciant-se del gènere com a eix central del discurs i obrint la seva
poètica a una nova relació més universal amb la quotidianitat interpretada a partir dels mites clàssics o la reflexió ontològica expressada
a través del símbol i l’al·legoria.

Qui som nosaltres i qui volem ser: vet aquí la qüestió fonamental que
travessa un poemari bastit sobre la premissa que, per provar de respondre la pregunta, hi ha, com a mínim, dues actituds o lògiques possibles,
la vertical i l’horitzontal. Així, el nosaltres que respon a la lògica de la
verticalitat és aquell que es funda en els mites que mai no hem qüestionat prou, és el nosaltres que s’identifica amb l’Europa blanca, blanquíssima, que promou l’exclusió i les desigualtats, el canvi climàtic i els
feminicidis. En canvi, l’horitzontalitat planteja el repte de saber-nos
vulnerables, profundament dependents els uns dels altres, per això els
poemes amb què conclou el poemari fan per acostar-se al desig, la
malaltia, el dolor i la mort, i parlen d’un nosaltres sempre informe i
desafiant que ho vol tot i sap que el tot, si apostem per allunyar-nos de
la violència estructural d’identificacions erectes, està en camí.
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Premi Mallorca 2019 de narrativa
Miquel Esteve Valldepérez:
El misteri d'Arthur Rimbaud

Miquel Esteve Valldepérez (1969) és
economista, actuari i escriptor. Endegà
la seva carrera literària amb la novel·la
Heydrich i les agents del saló Kitty (XXV
Premi Narrativa Ribera d’Ebre) l’any
2008.
Ha publicat les novel·les: El Baphomet i la taula Esmaragda (2009),
Llinatge (2010), El Joc de Sade (2013), La Fi dels Secrets (2015) i No deixis
mai de mirar el cel (2018). Tot i ser llicenciat en ciències econòmiques
per la Universitat de Barcelona, postgraduat en comerç internacional
i graduat en direcció financera, decidí abandonar la seva carrera per
a dedicar-se a la producció de fruita dolça i oli d'oliva verge a la
societat familiar, a més de dedicar-se a l'escrpitura. És membre de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), humanista i activista. Participa en programes radiofònics de literatura i humanisme.
El jurat del Premi Mallorca 2019 de Narrativa va estar format per Sebastià Bennàssar Llobera, Neus Canyelles Estapé, Laura Gost Seguí i,
com a president, Gabriel Janer Manila. Actuà com a secretari Ramon
Morey Coll, cap de la Secció de Assessorament Lingüístic del Servei de
Normalització Lingüística.
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Premi Mallorca 2019 de narrativa
Miquel Esteve Valldepérez:
El misteri d'Arthur Rimbaud

Després de la mort de Verlaine, el poema que li va regalar Rimbaud, La
chasse spirituelle, va viatjar des de França a Reus, i de Reus a Móra la
Nova, on va restar en secret sota una manisa del molí d'oli de la família
dels Esteve. En Lluís Esteve rep l'encàrrec del seu avi Antoni de ser el
curador secret del poema, un poema que en realitat és un grimori,
com havia insinuat Verlaine amb "les agudes intuïcions psicològiques"
i "estranys misticismes". En el transcurs de la novel·la descobrirem com
Rimbaud va escriure el poema, i tot el seu periple.
A mig camí entre el thriller literari i la novel·la d'ambientació històrica, El
misteri d'Arthur Rimbaud ofereix un seguit de capítols que el lector
podrà llegir segons l'ordre que ofereix l'autor o el que ell mateix decideixi, amb un epíleg comú.
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