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Carles Dachs, guanyador del 19è
Premi de Poesia Gabriel Ferrater
amb «Vent a la mà»
El jurat del premi considera que el llibre està destinat a deixar empremta al lector

Carles Dachs és el guanyador del Premi Gabriel Ferrater. | Adrià Costa

El guanyador del 19è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater ha estat
Carles Dachs amb el llibre Vent a la mà. El certamen, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat,
Edicions 62 i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater, és un dels més valorats del país que
compta amb una dotació econòmica de 8.530 euros, la publicació de l'obra per part d'Edicions 62 i
una escultura de l'artista santcugatenc Pep Codó. El jurat s'ha compost per Xavier Folch, Jordi
Cornudella, Marc Romera, Enric Sullà i Marta Pessarrodona.
En l'acte telemàtic de proclamació del premi Dachs, ha dit: "estic sense paraules, realment no sé si
em mereixo el premi". Pel jove poeta aquest reconeixement "és un honor i una responsabilitat
que m'hagin donat un premi amb el nom de Gabriel Ferrater". I ha recordat que va ser durant
l'adolescència quan es va començar a interessar per la poesia gràcies a ell.
L'editor d'Edicions 62 i president del jurat del premi, Jordi Cornudella, ha destacat que amb 19
edicions "el premi ja és de renom per la seva trajectòria que ja té amb "poetes que han donat una
col·lecció de premis molt notable pel que fa al panorama i les tendències. L'obra de Dachs sortirà a
la venda el pròxim mes d'octubre i per Cornudella "té la capacitat de convèncer al lector que el
que té entre mans és un llibre destinat a deixar empremta".
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Carles Dachs Clotet (Santa Eugènia de Berga, 1987) és un poeta català llicenciat en filologia
catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és professor lector de català a la
Universitat Eötvös Loránd de Budapest. Ha publicat Suc de llum (Premi Joan Duch per a Joves
Escriptors 2009; Editorial Fonoll, 2010) i A dalt més alt (Premi Maria Mercè Marçal; Pagès editors,
2015). "Vaig començar a escriure els quartets com un repte personal", ha dit i ha explicat que
"quan vaig anar a viure a Budapest i vaig veure el Danubi em va impressionar molt i d'aquí en va
sortir la idea d'un poema més llarg".
Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha expressat que "tenim
molt clar que la cultura ens uneix i ens fa més lliures com a societat.? I ha destacat ?la voluntat
de Sant Cugat d'aportar iniciatives enriquidores en l'àmbit de Països Catalans per enfortir la
literatura catalana.?
També ha dit que "els joves tenim l'oportunitat de mantenir viu el llegat de Gabriel Ferrater, està a
les nostres mans aconseguir que això no desaparegui". A més a més, ha avançat que la pròxima
tardor Sant Cugat celebrarà un nou Festival Nacional de Poesia que servirà per donar el tret de
sortida a l'any Ferrater, que es farà durant el 2022 per commemorar el 50è aniversari de la seva
mort.
Llistat de guanyadors del Premi Gabriel Ferrater
2002. Marc Romera i Roca: La pau del cranc
2003. Yannick Garcia Porres: De dalt i de baix
2004. Enric Virgili Carbonell: Mamut
2005. Antoni Ibàñez i Ros: Una certa penombra
2006. Dolors Miquel i Abellà: Missa pagesa
2007. Albert Roig: A l'encesa
Finalista premiat: Josep Domènech Ponsatí: Apropiacions degudes i cia
2008. Declarat desert
2009. Albert Balasch: La caça de l'home
2010. Adrià Targa i Ramos: Boques en calma
2011. Jaume Subirana: Una pedra sura
2012. Anna García i Garay: Els mots encreuats
2013. Manel Ollé: Bratislava o Bucarest
2014. Josep Domènech i Ponsatí: El Càcol
2015. Eva Baltasar: Animals d'hivern
2017. Joan Puigdefàbrega: Deshora
2018. Miquel Àngel Llauger: Fourmillante
2019. Francesc J. Gómez: A l'enforcall
2020. Andreu Gomila: Felanitx
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