
Francesc  Pastor   
i  Verdú  

ESPILL BRUT  

és mestre, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Investigació 
Educativa per la Universitat d’Alacant. Treballa de mestre en el 
CEIP Arbre Blanc de Mutxamel i de professor associat a la 
Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant. És membre del 
grup Dilluns Poètics. 

L’any 1985 va obtenir el Premi Joan Valls de Poesia amb el 
poemari Les vuit raons de tristesa d’Eugeni Mar, publicat en la 
revista La Rella. Altres poemes seus apareixen a l’antologia  
A Alacant. Els Dimarts Poètics de La Naya 1987-1989, publi-
cada per l’editorial Indicios. Els anys 2013 i 2014 va obtenir el 
Premi de Poesia 9 d’Octubre de Sant Vicent del Raspeig amb 
Retrat d’amants i Lletres Tardanes, respectivament. El 2017 va 
obtenir el Premi de Poesia Marc Granell d’Almussafes, amb Lle -
tres de viatge, pendent de publicació, i el Premi de Poesia Ciutat 
de Torrent, amb Fils de llum, publicat per l’editorial Tabarca.  

Amb Espill brut ha obtingut el XXXVIII Premi de Poesia «25 
d’abril» Vila de Benissa 2018. 

després d’exhumar les últimes roses de la teua 
lletra manuscrita, les intimidacions que es 
desfan en l’aigua absent, quan més enllà de la 
llum intacta només la fossa del desencís ens 
separe i la solitud retorne a les coordenades 
de la vela invicta, després de sentir un nom i 
les mans plenes de terra, quan acabe l’atracció 
entre els límits de l’oblit, en aquell instant 
ominós dels dies esporgats, en aquelles besllums 
dels equinoccis, quan tota la verdor 
mutilada recobre els seus vasos esfèrics i un 
sabor de perles eternes mitigue la pols reflectida 
de l’espill brut i fugaç 
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