
Guardó per a Joan Margarit
El Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana reconeix el poeta de Sanaüja 
|| El jurat destaca la qualitat de la seua obra, tant en català com en castellà

Imatge d’arxiu del poeta lleidatà Joan Margarit.
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❘ El poeta lleidatà Joan 
Margarit (Sanaüja, 1938) va ser 
guardonat ahir amb el XXVIII 
Premi Reina Sofia de Poesia 
Iberoamericana per la Univer-
sitat de Salamanca i Patrimoni 
Nacional de l’Estat. Les dos ins-
titucions van donar a conèixer el 
guanyador d’aquesta edició del 
premi, que reconeix el conjunt 
de l’obra d’un autor viu que pel 
seu valor literari “constitueix 
una aportació rellevant per al 
patrimoni cultural comú” d’Ibe-
roamèrica i Espanya. 

El jurat ha destacat la qualitat 
de l’obra poètica de Margarit, 
tant en català com en caste-
llà. El premi té una dotació de 
42.100 euros més l’edició d’un 
poemari antològic de l’autor a 
càrrec d’Ediciones Universidad 
de Salamanca. El poeta lleidatà 
rebrà de mans de la reina Sofia 
el guardó en un acte que se cele-
brarà al Palau Reial de Madrid a 
finals d’aquest any. Autor d’una 
basta obra poètica, Margarit, 
que va guanyar el Premio Na-
cional de Poesia el 2008, ha pu-
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blicat més de set-cents poemes 
al llarg de la seua vida. La tar-
dor passada es va atrevir amb 
la seua primera obra narrativa, 
Per tenir casa cal guanyar la 
guerra, unes memòries en què 
explica la seua infantesa, ado-
lescència i primera joventut.

Aquest premi es concedeix 

des de l’any 1992 i des d’alesho-
res han estat guardonats poetes 
com Álvaro Mutis (Colòmbia), 
Mario Benedetti (Uruguai), 
Pere Gimferrer, Maria Victoria 
Atencia o Nicanor Parra (Xile). 
L’any passat, el Reina Sofia de 
Poesia Iberoamericana va ser 
per al veneçolà Rafael Cadenas.

“El calat de la 
meua obra es 
coneixerà d’aquí a 
dos generacions”

■ El guardó va portar Jo-
an Margarit a l’“alegria”, 
encara que sap que “la 
certesa absoluta” sobre el 
calat de la seua obra no es 
descobrirà abans de dos 
generacions, segons va as-
senyalar després de conèi-
xer la resolució del jurat. 
“M’interessa la cultura, la 
resta de coses no tenen so-
lució”, va indicar el poeta i 
arquitecte, que als 80 anys 
considera que té “tots els 
drets” a no veure’s “bar-
rejat” amb la política. 
Margarit va afirmar que 
de tots els guardons que 
ha rebut el que més il·lusió 
li va fer va ser el Premi 
Pablo Neruda, atorgat per 
la “brillantor de la seua 
llengua catalana”.
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