IV
PREMI
JORDI PÀMIAS

JORDI PÀMIAS
(Guissona, 1938) va exercir durant trenta
anys de professor de literatura espanyo‐
la a l’Institut Màrius Torres. La seva obra
poètica és extensa. Les seves darreres
publicacions són: Fuga del mil∙lenni
(2000), Narcís i l’altre (Premi Miquel de
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Palol, 2001) i Terra cansada (Premi de
la Crítica Catalana de la Poesia, 2004 i
Premi de la Crítica Serra d’Or de Poe‐
sia, 2005). També ha escrit teatre,
Camí de mort (1979), i assaig, Qua‐
dern de tres estius (1986) i Des de la
foscor. Un dietari dels anys 60
(2007). L’any 2004 va publicar Llu‐
na d’estiu. Obra poètica III i el
2006 La Nit del record. Obra poè‐
tica II, el 2010 El do de la paraula
(Obra Poètica IV) i Incerta vida
(antologia).

El quart premi Jordi Pàmias és convocat
AJUNTAMENT DE GUISSONA
Plaça Bisbe Benlloch, 1
25210 GUISSONA
Telèfon: 973 55 00 05 (ext. 201)
Fax: 973 55 06 87
Correu‐e: comunicacio@guissona.cat

per l’Ajuntament de Guissona amb una
dotació econòmica de 2000 euros.
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Primera. PODRAN OPTAR AL PREMI "Jordi
Pàmias" les obres de poesia originals i inèdi‐
tes, escrites en català per persones majors de
18 anys.
Segona. LES OBRES que aspirin a aquest premi
hauran de tenir una extensió mínima de 300
versos o màxima de 450.
Els treballs s’han de presentar en suport infor‐
màtic juntament amb 6 còpies impreses, en‐
quadernades i amb les pàgines degudament
numerades, amb títol i pseudònim.
S’acompanyaran d’una plica tancada a l’exteri‐
or de la qual hi figurarà el títol o lema i a l’int‐
erior, la identificació, l’adreça, el correu‐e i el
telèfon de l’autor, a més a més del títol origi‐
nal. Els treballs s’han d’adreçar a l’entitat con‐
vocant dins d’un sobre amb la cita “IV convo‐
catòria PREMI JORDI PÀMIAS”.

Tercera. ELS AUTORS DE LES OBRES de poesia
presentades es comprometen a no retirar‐les
abans de fer‐se públic el veredicte del jurat. La
presentació d'una obra comporta així mateix
que l'autor no té compromesos els seus drets
d'edició, que no ha estat presentada a cap altre
concurs pendent d'adjudicació i que no ha es‐
tat premiada en altres concursos.
Quarta. L'IMPORT DEL PREMI serà de 2.000€.
Aquest import estarà sotmès a la legislació tri‐
butària vigent.
Cinquena. PAGÉS EDITORS publicarà l’obra
guanyadora i signarà un contracte d’edició d’a‐
cord amb la llei de propietat intel∙lectual i els
usos i costums.
Sisena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI serà feta
per un jurat format per Albert Turull
(president), Josep Borrell, Robert Cama, Susan‐
na Rafart, Francesc Pané i Claustre Oliveres
(secretària).

Setena. EL JURAT DEL PREMI Jordi Pàmias de
poesia seguirà el procediment de votacions
successives fins a obtenir una majoria de vots a
favor d'una obra determinada que serà la gua‐
nyadora. El premi no podrà ser dividit en cap
cas; el jurat, però, podrà declarar‐lo no adjudi‐
cat.
Vuitena. LES OBRES ASPIRANTS al premi de
poesia "Jordi Pàmias" hauran de ser presenta‐
des abans del 14 de setembre de 2012 a l’Ajun‐
tament de Guissona, Plaça Bisbe Benlloch,1,
25210 Guissona (La Segarra).
Novena. L'ADJUDICACIÓ DEL PREMI Jordi Pà‐
mias tindrà lloc el dissabte, 20 d’octubre de
2012. El veredicte del jurat serà inapel∙lable.
Desena. A PARTIR D’UN MES DESPRÉS de l'ad‐
judicació, i fins al 31 de desembre de 2012, les
obres no premiades podran ser retirades de
l’Ajuntament de Guissona prèvia presentació
del DNI de l’autor. Passat aquest termini, l’Aj‐
untament no es responsabilitza de la conserva‐
ció dels originals no retirats.
Onzena. LA PRESENTACIÓ dels originals pres‐
suposa l'acceptació de les bases i dels drets i
les obligacions que se'n deriven.
Guissona, febrer de 2012

