


1.  L’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
convoca el 13è Premi de Poesia Sant 
Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater.

2. Les obres presentades al Premi han 
de ser escrites en llengua catalana, en 
qualsevol de les seves varietats. L’extensió 
mínima ha de ser la que correspon a un 
volum imprès de 64 pàgines.

3. Cada autor pot presentar al premi 
una sola obra, que ha de ser inèdita en 
conjunt; en cas que alguna part no sigui 
inèdita, l’autor ho haurà de fer constar en 
cadascun dels exemplars, indicant quins 
poemes o fragments han estat publicats 
prèviament, i on.  L’obra no ha d’haver 
estat guardonada en altres certàmens 
literaris ni s’ha d’haver presentat a cap 
altre concurs pendent d’adjudicació. 
Tampoc no ha d’estar compromesa o en 
tràmits de publicació amb cap editorial.

4. Cal presentar 7 exemplars relligats 
de l’original dins un sobre tancat. A 
l’interior s’hi ha de fer constar: El títol 
de l’obra presentada, el nom i els 
cognoms de l’autor o l’autora, l’adreça
i el telèfon de contacte.

5. L’obra ha d’anar signada. S’admeten 
pseudònims. En aquest cas, les dades 
personals han d’anar en un sobre tancat 
amb la indicació d’aquest a l’exterior. Les 
dades seran incorporades a una base de 
dades, en cas de que no desitgeu ser-hi, 
indiqueu-ho.

6. Les obres es poden presentar fins al 
31 d’agost de 2014 al Registre General 

de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
(Plaça de la Vila, 1).

7. No es retornaran els treballs 
presentats. L’ Ajuntament de Sant 
Cugat es compromet a custodiar-los i, 
posteriorment, a destruir-los.

8. Formen el jurat Jordi Cornudella, Xavier 
Folch, Francesc Garriga, Imma Monsó i 
Marta Pessarrodona. El veredicte, que és 
inapel·lable, es donarà a conèixer durant 
el mes d’octubre de 2014. Qualsevol 
variació de les bases serà informada al 
web de l’Ajuntament (www.santcugat.cat). 
El premi es pot declarar desert. 

9. Els participants no poden mantenir 
correspondència o contacte amb els 
membres del jurat en relació a les obres 
presentades abans de l’atorgament del 
premi. Després, els membres del jurat 
tampoc no estan obligats a mantenir-ne.

10. Es premia una única obra, amb 7.250 
euros (més l’import corresponent als 
impostos) i una escultura de l’artista 
santcugatenc Pep Codó.

11. Edicions 62 editarà l’obra premiada. 
L’autor ha de signar amb l’editorial el contracte 
corresponent. L’import del premi inclou el 
pagament dels drets d’autor generats per la 
primera edició de l’obra (1.000 exemplars).

12. La participació comporta l’acceptació 
de totes i cadascuna d’aquestes bases 
i l’assistència de l’autor guardonat als 
actes oficials de lliurament del premi i 
presentació del llibre.

La tretzena concessió del Premi Gabriel 
Ferrater de poesia és, novament, una 
quadratura del cercle. Per més que 
em senti incapaç de dir, ara mateix, 
quanta gent forastera s’ha apropat al 
Cor del Vallès Occidental, com és, al 
meu entendre, Sant Cugat, seguint les 
petjades de Gabriel Ferrater (Reus, 
1922—Sant Cugat del Vallès, 1972). 
Això no obstant, Sant Cugat—aquella 
Pins del Vallès republicana—i Gabriel 
Ferrater ja estan unides per sempre. 
I a través de la poesia. Una unió 
paradigmàtica, per cert.

La ciutat pot lluir (i fa bé de fer-ho) d’un 
passat, fins i tot, medieval amb el seu 
Monestir, per exemple. El poeta també 
es podia haver vantat, si hagués estat un 
vanitós, que no ho era, de ser el poeta 
més influent i seguit, a partir de la carrera 
poètica més curta, segurament, de la 
Història de la Literatura Catalana. (De la 
publicació de Da nuces pueris a Teoria 
dels cossos, passant per Menja’t una 
cama i el volum Les dones i els dies que 
els aplega amb poemes nous, hi van sis 
anys.) Déu va crear el món en set dies i 
Ferrater va bastir la seva obra poètica en 
sis anys. De no haver entrat en relació 
amb la Desconeguda, com en va dir a 
la seva mort el seu amic, el poeta de 
Sarrià, J. V. Foix, segurament el consistori 
santcugatenc establiria un premi paral·lel 
al de poesia, un premi de lingüística.  
Perquè els anys que el poeta va viure 
a Sant Cugat els va esmerçar també 
en una quimèrica idea: la de fer una 

Gramàtica Catalana, tot i que venerava 
la de Pompeu Fabra. En sóc testimoni. 
També podríem recordar que la seva idea 
lingüística va rebre el vistiplau d’un altre 
homenot, Joan Coromines.

La sensibilitat municipal en crear un 
Premi de Poesia Gabriel Ferrater, avui 
ja referent dins de la cultura catalana, va 
ser un encert, que ha contravingut la llei 
segons la qual els Països Catalans són 
uns especialistes en primeres edicions. 
Ja som a la tretzena! Si hi apleguem 
un Festival de Poesia, que també és 
un referent nacional i que ha superat 
la singularitat, i que, per reblar-ho, per 
uns dies, converteix Sant Cugat en la 
capital de la poesia catalana, convindrem 
que estic parlant d’una història d’èxit. 
A  l’ombra d’un santcugatenc d’adopció 
voluntària, Gabriel Ferrater.

És temptador pensar què en pensaria-
-redundància molt volguda—aquell 
advocat reusenc, Ricard Ferraté Gili, 
pare del poeta, que mai va exercir 
l’advocacia, però que va proclamar la 
República des de l’Ajuntament de la seva 
ciutat, d’on era regidor, de la carrera (la 
pòstuma inclosa) del seu fill. Una bella 
dama coneguda, si més no per a mi, 
Amàlia Soler Rosselló, la seva muller i 
mare del poeta i lingüista, segurament li 
diria que ella ja ho sabia! 

Marta Pessarrodona
Abril 2014

Una ciutat, 
un poeta 
i un premi



Per a més informació:
www.santcugat.cat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades 
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS, creat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que 
puguin ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat


