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Els premis del XVI Concurs de Poesia “Espejo de Viladecans” van ser lliurats el dia 21 de novembre pel
Sr. Diego Fernández Pérez (President de Fundació Espejo) i d’altres personalitats entre les quals figuren:
- Sr. Francisco Chacón (Regidor d´Innovació Esportiva i del Districte III de Viladecans).
- Sr. José Luis Bravo ( Secretari de Fundación Espejo i Director Comercial de EL DELTA ).
- Sr. José Luis Atienza ( Periodista i escriptor).
- Sr. Ramón Ripoll Arcarons (Ex- professor de Lingüística),
junt a un nodrit grup de poetes i amants de la Poesia.
Resultat de la XVI edició de poesia “Espejo de Viladecans”:
1r premi: 300 € i diploma per a l’obra “ Arrels ” .
Autora: Lola Irún i Ruiz . Localitat : Gavà ( Barcelona ).
Composició molt poètica de versificació lliure. Des del principi ja se’ns introdueix en temàtica:
postguerra i emigrants d’Aragó a Barcelona (“volien deixar enrere la misèria”). Records molt vius
explicats per la filla: “el pare... pintor de parets”; “no es deixava res al plat”; “fumàvem tabac
negre”; “volíem canviar el món”. I al final un soliloqui: “Pare, sé que vas patir molt”, acabant amb
un vers meravellós: “estimar i ser estimats, pare”.
2n premi: 150 € i diploma per a l’obra ”Me´n vaig ...com vaig venir ”.
Autor : Ramon Sabaté Vizcarra . Localitat : Barcelona.
Poesia rima ad libitum. Sentimental, nostàlgica i molt filosòfica: “No deixo a deure res / ni res se’m
deu a mi”. La vida del poeta ha estat la d’una persona normal: “no he trinxat cap castell”. Recorda,
irònicament, que no cal portar-li flors al difunt, sinó donar-les quan s’és viu: “No m’embotiu de
flors, / que m’ofega l’olor”; “Dugeu-me si de cas... a la memòria”. Només espera morir tranquil
“amb un somriure al bec”.
Premi autor local: 100 € i diploma per a l’obra “ Distorsió de la realitat ” .
Autora: Nati Regàs Pascual . Localitat : Viladecans (Barcelona).
Poesia on predomina el vers alexandrí (14 síl·labes). Però abans de tot cal esbrinar els significats
de realitat i de distorsió.
Què és la realitat? (Del llatí res = cosa). La realitat és allò que existeix en el món real, de manera
vertadera o certa en oposició a la fantasia. Però, per un mecanisme de defensa, a vegades
aquesta realitat pot ser distorsionada. És a dir, que una persona mentalment pot ignorar o
disfressar la realitat. L’autor ho deixa palès en aquest vers: “viu una il·lusió o potser un somni”.
A continuació indico algunes bones metàfores i pensaments que apareixen en la poesia: “feia les
passes... com gronxant-se en l’espai”; “necessita la mà per sentir-se abrigada”; “tinc un crit... que
es converteix en plor”.
Ramon Ripoll i Arcarons
(Portaveu del Jurat)
La Gala de Lliurament de Premis es va realitzar a l'Ateneu d'Entitats Pablo Picasso, de Viladecans.

