


1.  L’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
convoca el 14è 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 del pseudònim a 
l’exterior. Les dades seran incorporades 
a una base de dades; en cas que no 
desitgeu ser-hi, indiqueu-ho.

6. Les obres es poden presentar fins 
al 31 d’octubre de 2015 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, Empar Moliner, Marta 
Pessarrodona i Marc Romera. El 
veredicte, que és inapel·lable, es donarà 
a conèixer durant el mes de desembre 
de 2015. 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. L’entrega del 
premi i la presentació del llibre guanyador 
es farà la primavera de 2016.

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.

Amb un vers contundent com aquest, del 
llibre Swing (Barcelona, 2015), ens va 
deixar Francesc Garriga Barata, un dels 
darrers poetes imprescindibles del segle 
XX que no va ser valorat i reconegut 
com a tal fins que els qui seran els 
poetes i lectors del segle XXI el van 
reconèixer com el gran mestre i immens 
creador que va ser. 

Francesc Garriga ho va donar tot, i per 
això se’n va anar ric. La seva dedicació 
al Premi Gabriel Ferrater de Sant Cugat 
des d’abans de l’inici és un exemple de 
la seva consagració, al llarg de tota una 
vida, al mestratge desinteressat que va 
exercir sobre joves artistes i intel·lectuals 
de qualsevol àmbit. Malgrat ser un lector 
i un defensor incondicional d’Horaci, 
Ovidi, Catul, Petroni i els clàssics antics 
en general, Garriga va mostrar sempre 
un interès, una curiositat i un suport 
militant a l’obra dels joves creadors. 
I malgrat això, malgrat la gernació de 
poetes, narradors, pintors, fotògrafs, 
cineastes que el consideren el seu 
mestre, Garriga no va crear escola. Ell 
sempre exposava la paradoxa Ferrater. 
Per a ell, que ens va fer llegir Ferrater i 
ens va fer veure com de mal llegit havia 
estat Ferrater, el monstre intel·lectual 
que dóna nom a aquest premi va ser el 
més gran poeta del segle XX i l’inventor, 
o l’actualitzador, que deia ell, de la 
llengua poètica catalana contemporània. 
Ferrater, deia Garriga, va fer allò que 
en el seu moment havien fet Verdaguer 
i Carner. Però el gran problema de 
Ferrater, segons Garriga, va ser haver 

creat escola, és a dir, mals imitadors, la 
majoria dels quals no han entès la seva 
foscor i s’han quedat amb l’afirmació 
anecdòtica i irònica de la carta 
comercial. 

Garriga, en canvi, no podrà generar 
imitadors perquè la seva veu és d’una 
singularitat tan extrema que imitar-la és 
delatar-se, i perquè la seva lliçó més 
insistent va ser la de trobar una llengua 
pròpia, única, que fos una aportació, una 
renovació, una manera completament 
nova de dir, com ho va ser en el seu 
moment la de Gabriel Ferrater. No pot 
ser perquè sí que aquest Premi s’hagi 
convertit en un dels més prestigiosos 
destacant, quasi sempre, autors joves 
o poc coneguts: F. G. era darrere 
del premi G. F., i el Premi, com tants 
poetes, com tants artistes, com tants 
deixebles, tindrà sempre el deute de ser 
fidel a aquesta aposta per la qualitat i la 
singularitat que van ser el segell distintiu 
d’aquests dos monstres de la poesia 
que, un des de Reus i l’altre des de 
Sabadell, van estar tan vinculats al Sant 
Cugat que els va fer de port, amb la 
Desconeguda.

Marc Romera
Maig 2015

només és teu
el que has donat



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


