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BASES

UNA DESAPARICIÓ, UN CENTENARI

1. Els treballs hauran de ser escrits en llengua catalana,
en qualsevol de les seves variants.
2. A fi que aquest premi constitueixi un estímul per a la
joventut, es limita l'edat de les persones participants
als 25 anys.
3. Cada aportació consistirà en un recull de poemes,
originals i inèdits, en quantitat suficient per integrar un
petit volum.
4. El premi consistirà en l'edició del recull guanyador a la col·lecció de poesia de Viena Edicions.
L'autor o autora de l'obra premiada rebrà també un
premi en metàl·lic de 900 euros (al qual es practicaran
les retencions legalment establertes). Viena Edicions
farà l’edició de l’obra guardonada, després de la
signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor,
segons la llei vigent.
5. Els treballs seran presentats per quintuplicat,
mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Igualment, s’hauran de presentar en un disquet en
format “word”. Aniran signats per l'autor o autora. Hi
constarà també l'edat, l'adreça i el telèfon. L'organització farà més còpies dels treballs presentats per a
tots els membres del Jurat.
6. El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs
si, al seu criteri, els treballs presentats no reuneixen
la qualitat suficient.
7. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el dia 1
d’octubre de 2008
8. El veredicte es farà públic el dia 6 de novembre de
2008.
9. El premi s'adjudicarà el dia 20 de novembre de 2008.
10. Els treballs s'adreçaran al secretari del Premi de Poesia
Martí Dot: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Programa de Difusió i Promoció Cultural (Palau
Falguera, c/ Falguera 2-6, tel. 93 685 80 06, 08980
de Sant Feliu de Llobregat) i el sobre portarà la indicació:
“Opta al Premi de Poesia Martí Dot”.

Ve un altre convit amb el Dot d’enguany. De fet, no cal
buscar excuses perquè els versos hi formiguegin. La
desaparició de Palau i Fabra o el centenari de Mercè
Rodoreda així ho demostren. L’un fou un activista incansable
de la nostra cultura. L’altra, un talent literari excepcional.
Ambdues personalitats mai no van defugir el món de la
seva llengua. L’activista va destacar gràcies a la crítica.
Tothom coneix la seva passió per un astorat Picasso. En
canvi, l’escriptora de Sant Gervasi va aconseguir la fama
en una llengua encara oprimida. Ambdós, catalanistes
convençuts, mai no van deixar de rosegar la poca volada
del país. L’obra teatral de l’activista és un exemple
espaordidor d’última hora. Per contra, la novel·lista,
assetjada per biògrafs insaciables, no para de vendre el
seu mite. El paral·lelisme inquietant d’aquestes dues figures
és el seu amor per la poesia. Fins aquí volia jo arribar. La
feina ben feta requereix el conreu i la màgia del vers. Tant
l’un com l’altra el tenien. És indiscutible que tots dos van
acostar-se a la lírica amb fervor de novicis. Quan van
allunyar-se’n perquè no s’hi veien, la lírica no va abandonarlos mai més. En efecte, el Dot busca badocs que caiguin
dins la xarxa D’AQUEST MAR de paraules.
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