NOTA DE PREMSA

El poeta Jacint Sala guanya
el ‘XIV Premi de Poesia Parc Taulí’ amb l’obra ‘HomesQue’
En aquesta edició s’han presentat 40 obres poètiques
L’obra guanyadora serà publicada a la col·lecció ‘La Suda’
de l’editorial Pagès editors

SABADELL, 16 DE DESEMBRE DE 2011. El jurat del ‘XIV Premi de Poesia Parc Taulí ’va
fer públic ahir el veredicte d’aquesta edició designant com a guanyador al poeta de
Manlleu Jacint Sala, per ‘HomesQue’. L’obra ha estat seleccionada per majoria
pel prestigiós jurat format per Sam Abrams, Vicenç Altaió, Josep-Ramon Bach,
Antoni Clapés, Joaquim Sala-Sanahuja i Xavier Garcia, en un acte ja tradicional per
aquestes dates.
L’acte de lliurament del Premi, que es
va celebrar a l’Auditori del Taulí nou,
ha estat presidit pel president del Parc
Taulí, Pere Fonolleda, que va destacar
l’increment de la participació gràcies a
les noves tecnologies que permeten fer
la recepció de les obres poètiques per
correu electrònic. Fonolleda va agrair
també el
patrocini de l’empresa
Novartit que ha fet possible l’edició
d’enguany.
En el decurs de l’acte, el portaveu del
jurat, Josep Ramon Bach va agrair
l’esforç del Parc Taulí per difondre la
poesia i arribar a la 14a edició i ha
destacat l’alta qualitat de les 40 obres
presentades. D’altra banda, Bach va
presentar l’obra guanyadora de l’edició
2011 i editada per Pagès editors,
L’ombra queixalada, de l’escriptor Roc
Casagran. Un exemplar de l’obra va ser
lliurat a tots els assistents a l’acte.

A la dreta, el guanyador del XIV Premi de Poesia Parc Taulí, Jacint
Sala, amb el guanyador de l’edició anterior, Roc Casagran

L’AUTOR I LES SEVES OBRES. EN PARAULES DEL PROPI POETA
“Jacint Sala, nascut Cinto, vingué a néixer per primera vegada a Manlleu, a la comarca
d’Osona, un dissabte al matí de finals de 1945. Transita durant uns anys, i de manera
força intranscendent, pels estudis de filosofia i teologia; i per la Universitat on,
comptat i debatut, tot resulta força erm a finals d’aquells 60. Fins que, a banda de
guanyar-se la vida en el camp social i cultural d’una entitat financera d’Osona, decideix
compaginar-ho amb l’escriptura. De poesia, més que res. I alguna cosa escadussera de
teatre (com és ara “El riu”, premi Enriqueta Arimany, de teatre breu a la Nit de Sant
Llúcia), un àmbit -sobretot el de la direcció teatral, versionant Rilke i Pessoa- en què
s’ha mogut durant força temps.
Si li demaneu quins títols prefereix, d’entre la seva poesia, us dirà: “Si vols, Virgínia,
aquesta nit escoltarem Beethoven” (Edic. 62); “Les ombres, Laocoont, les ombres!”
(Columna Edicions); “Morir a Guadalest” (Andorra); ”Vent de marbre” (Editorial Ausa);
“Manicomi” (Emboscall edicions); “Marlí” (Edicions 3 i 4), “Llum, encara” (Témenos
edicions); “La visita” (en premsa, a Viena edicions) i molts altres que estan madurant.
Tot i que, alguna vegada, s’havia engrescat amb l’article de premsa i la prosa, no ha
estat fins ara que ha publicat (juntament amb Pilar Cabot i Anton Carrera) un recull de
narrativa breu amb el títol de “O no” (Témenos edicions). En el terreny de la traducció,
està preparant l’edició catalana de la peça teatral de Rainer M. Rilke “La princesa
blanca” que ell mateix va dirigir, fa uns anys, en unes jornades dedicades al poeta txec
de llengua alemanya.
‘HomesQue’, un dels darrers poemaris, és tot un parèntesi: més incisiu, socialment, en
el context d’una obra que ha estat fins ara de caire més aviat reflexiu i filosòfic.”
HomesQue. Premi de Poesia Parc Taulí 2011
El portaveu del jurat, Sam Abrams, ha definit l’obra HomesQue com una obra de
poesia de la solidaritat i de la humanitat. Segons Abrams ‘cada personatge és un
personatge més dintre de la nostra societat que copsa el moment que vivim i la
condició humana’.

En el decurs de l’acte, Jacint Sala ha explicat que fa un any va revisar tota l’obra
narrrativa de Quim Monzó i li va cridar l’atenció que en moltes de les seves
narracions hi havia la l’expressió ‘ homes que...’. Aquesta expressió li va inspirar
el títol de l’obra poètica premiada ‘HomesQue’ que conté 50 poemes, i cadascun és
una fotografia d’un tipus determinat de persona amb les que convivim diariament.
L’editorial lleidatana Pagès editors, especialitzada en poesia publicarà l’obra
guanyadora.

A dalt, d’esquerra a dreta, P. Fonolleda, J. R. Bach, J. A. Gallego i S. Abrams
amb el guanyador del Premi de Poesia Parc Taulí 2010, Roc Casagran i el guanyador de
l’edició 2011, Jacint Sala

LES OBRES GUANYADORES D’EDICIONS ANTERIORS
-

1998 - Tres Nadales i tres romanços
1999 - Aire i matèries
2000 - Als foradats, Catúfols
2001- Àlbum de Noses
2002 - Stabat
2003 - Els Escalfadors
2004 - Vidre fumat
2005 - El contorn de l’ombra
2006 – El cant del Salvador
2007 – L’úsdefruit encara
2008 – Cants de Balafi
2009 – Vestigis
2010 – L’ombra queixalada

- Albert Jané
– Joan Carles González
– Pau Bielsa
– Josep Gerona
– Víctor Sunyol
– Marc Masdeu
- Josep Ma. Sala-Valldaura
- Carles Camps Mundó
- Ricard Ripoll
- Eduard Ramírez
- Joan Antoni Cerrato
- Rosina Ballester
- Roc Casagran

LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ ÉS UN CONSORCI PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE
GESTIONA SET CENTRES: L’HOSPITAL DE SABADELL, L’ALBADA CENTRE SOCIOSANITARI, SALUT MENTAL
PARC TAULÍ, ATENCIÓ PRIMÀRIA PARC TAULÍ, ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA PARC TAULÍ, I TAMBÉ ELS
SERVEIS D’UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC I SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, AQUESTS DOS
DARRERS A TRAVÉS DE SOCIETATS INSTRUMENTALS PARTICIPADES AL 100% PER LA CSUPT.
LES INSTITUCIONS DEL PARC TAULÍ REBEN EL SUPORT DE LA FUNDACIÓ PARC TAULÍ-INSTITUT
UNIVERSITARI (UAB) EN ASPECTES DE RECERCA, INNOVACIÓ I DOCÈNCIA, EN LA FORMACIÓ CIENTÍFICA I
MÈDICA DELS PROFESSIONALS I, EN GENERAL, EN EL DESENVOLUPAMENT DELS CONEIXEMENTS QUE
SUSTENTEN EL MODEL ASSISTENCIAL. DES DE 2008, LA CORPORACIÓ És UNITAT DOCENT DE LA UAB.
EL CONSELL DE GOVERN DEL PARC TAULÍ ESTÀ INTEGRAT PER SIS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DOS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL, UN DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
(UAB) I UN D’UNNIM. EL PARC TAULÍ DÓNA ASSISTÈNCIA A PROP DE 430.000 CIUTADANS DE SABADELL I ELS
ALTRES 10 MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL EST.

Per a més informació, podeu contactar amb el Centre de Comunicació Corporativa ccc@tauli.cat – Tel directe: 937 458 380

