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Membres del jurat 
 
 
Carles Torner i Pifarré (Barcelona, 1963). Escriptor català. Ha publicat poesia, assaig i 
narrativa. Secretari del PEN català i president del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del 
PEN internacional, va presidir la xarxa d'organitzacions internacionals que van promoure prop 
de la UNESCO la Declaració Universal de Drets Lingüístics entre el 1994 i el 2004. Des de 2011 
és professor de la Universitat Ramon Llull i director de la revista Qüestions de Vida Cristiana. 
 
Bernat Joan i Marí (Eivissa, 1960). Professor, escriptor i polític eivissenc. Va ser eurodiputat 
a Estrasburg per la coalició Europa dels Pobles (2004-2007) i secretari de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. Va participar en la formació del Seminari de Sociolingüística de 
Barcelona, en el si del qual va dur a terme els primers treballs d'investigació. 
 
Joan Francesc Mira (València, 1939). Escriptor, antropòleg i sociòleg valencià. És membre de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i president d'Acció Cultural del País Valencià. Al 
voltant de la temàtica valencianista i històrica cal destacar les seves obres Crítica de la nació 
pura (1985), que discuteix el concepte de nació, Sobre la nació dels valencians (1997) i Els 
Borja: família i mite (2000).Com a traductor, destaquen les seues versions de La Divina 
Comèdia (2001), dels evangelis (2004) i de l'Odissea (2011). El 2004 va rebre el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes.  
 
Empar Moliner i Ballesteros (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966). Escriptora i periodista 
catalana, escriu ficció en català i articles en català. La seva literatura es caracteritza pel sentit 
de l'humor i per una visió crítica de la societat contemporània i les seves contradiccions. Ha 
publicat L'Ensenyador de pisos que odiava els mims (1999), Feli, esthéticienne (2000), 
T'estimo si he begut (2004), No hi ha terceres persones (2010), La col·laboradora (2012). 
També ha publicat els reculls d'articles: Busco senyor per amistat i el que sorgeixi (2005) i 
¿Desitja guardar els canvis? (2006). Actualment escriu al diari Ara i fa col·laboracions a la 
televisió.  
 
Jordi Manent i Tomàs (Barcelona, 1977). Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de 
Barcelona. Va ser membre de la Plataforma per la Llengua des del 1994 fins el 2012. Ha 
treballat al Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra. Ha publicat alguns assaigs i 
biografies històriques. Ha treballat com a dinamitzador lingüístic i actualment és Director del 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.  
 
Bernat Gasull i Roig. (Barcelona, 1971). És de formació biòleg i gestor ambiental i del 
territori. Fou membre fundador de la Plataforma per la Llengua i hi fa feina des del 2002 en els 
àmbits d’ús i promoció de la llengua catalana a l’empresa i al consum, a la toponímia, a les 
administracions públiques i en el reconeixement de la llengua, especialment pel que fa als usos 
oficials. 
  
Òscar Escuder i de la Torre (Barcelona, 1968). Metge especialista en cirurgia maxil·lofacial. 
Treballa a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i al sector privat. Membre de la Plataforma per la 
Llengua des del 1997 i president de l'entitat des del 2004.  


