És fa públic per a general coneixement que per decret de presidència núm. 626/2022 i
d’acord amb els bases Bases dels premis de recitació poètica del Consell Comarcal del
Segrià, s’ha resolt el següent:
Primer. Aprovar la convocatòria del IV Premi de Recitació Poètica del Segrià en els termes
següents:








Període de la convocatòria: 2022.
Lloc de realització: Sala 1 d’Octubre, Almenar.
Termini d’inscripció: fins al 26 d’octubre del 2022.
Forma d’inscripció: les inscripcions s’han de presentar d’acord amb les Bases
publicades al E-tauler del Consell Comarcal del Segrià. L’ordre d’entrada al registre
determinarà l’ordre de participació en el certamen.
Hi haurà un màxim de 18 participats (per ordre d’entrada al registre)
Import dels premis. Es fixen tres premis.
 Premi del jurat a la millor rapsòdia: 450€, i formarà part del jurat en la propera
edició Premi Recitació Poètica.
 Premi del jurat a la categoria jove (de 16 a 25 anys): 250€
 Premi del jurat al millor poema original: 300€. Aquesta peça formaria part de la
publicació que el Consell Comarcal edita en motiu del Premi Literari de Relats
Curts “Històries Vives del Segrià”

La partida pressupostaria a la que s’imputen aquests premis es la 2022-334-4800001
Segon. Determinar que el jurat serà integrat pels membres següents:
- Sr. Eduard Batlle, escriptor i professor.
- Sra. Rosa Messalles, tècnica de cultura de l’ajuntament de Lleida.
- Sr. Jaume Belló, actor i professor de teatre.
- Sra. Teresa Malla, cap de l’àrea de cultura del Consell Comarcal del Segrià.
Marta Aguilà, tècnica de cultura del Consell Comarcal del Segrià que exercirà de secretària
Tercer. El certamen tindrà lloc el 4 de novembre del 2022, a les 18h,a la sala 1 d’Octubre
d’Almenar, municipi originari del poeta Josep Maria Nogueras. La resolució, proclamació i
lliurament de premis es farà el mateix dia del certamen.
Quart. Cada participant haurà d’interpretar dos rapsòdies: la primera correspon a la lectura
del poema “Des del cor de les coses” del llibre Transparent, de Josep Maria Nogueras, que
serà facilitat per l’organització i la segona (màxim 3 minuts) i que consta com annex en
aquesta convocatòria, d’un poema de tria lliure que pot ser original de la persona participant
o d’altres autores o autors que es considerin.
Cinquè. Publicar aquesta convocatòria a través del tauler electrònic i Àrea de Cultura de la
web del Consell Comarcal del Segrià www.segria.cat, fer-ne difusió a través dels
ajuntaments de la comarcal del Segrià i per a qualsevol altre mitjà que en garanteixi la
màxima divulgació.
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Annex Poema “Des del cor de les coses”
“Cal escriure”,
afirmaves,
”des del cor de les coses”,
de la manera —penso ara—
en què la pluja diu els nostres noms
des de l’arrel d’aquesta
primavera magnètica.
Havia llegit ja tots els teus llibres:
la poesia i les dues novel·les,
tan allunyades entre si en el temps.
(“ Jo soc una escriptora lenta”,
deies,
“ i costa escriure mínimament bé
des del cor de les coses.”)
No et vaig preguntar mai
què havia de fer jo
per poder escriure mínimament bé
des del cor de les coses...
Ara que és tard
i que ja no podré fer-te aquesta pregunta,
silenciós,
al porxo,
veient com cau la pluja,
poderosa i perfecta,
sobre el cor de les coses.

Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat

Codi Validació: AGTWEJTC234526HRA47NJF24R | Verificació: https://ccsegria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

resto quiet,

