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Emmarco amb quatre fustes
un pany de cel i el penjo a la paret.

Jo tinc un nom
i amb guix l’escric a sota.



Bases
•El premi s’adreça a totes les persones vinculades a la UB (alumnat, professorat i PAS).

Cada participant pot presentar-hi tres poemes com a màxim amb el mateix pseudònim.

•Es tracta d’un certamen de poesia en el qual pot prendre part qualsevol tipus de creació poètica
escrita en català.

•Els poemes han de tenir una extensió màxima de 120 versos; han de ser originals i inèdits.

•La presentació s’ha de fer dins d’un sobre amb el pseudònim i el nom del concurs al davant, i
que inclogui: a) tres còpies del poema, i b) un sobre petit tancat amb les dades de l’autor o autora
(nom complet, telèfons, adreça electrònica, centre de la UB al qual pertany i pseudònim).

•Els participants poden lliurar els sobres:
En alguna de les comissions de dinamització lingüística dels centres de la UB.
O bé als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona: c/ Melcior de Palau, 140.

•El termini de presentació finalitza el 14 de març de 2007, a les 14 h.

•El primer premi del concurs és un cap de setmana de descoberta aeropoètica dels paisatges
de Maria-Mercè Marçal per a dues persones. El segon i el tercer participants premiats rebran
un lot de llibres.

•El lliurament dels premis tindrà lloc durant la festa de la Primavera de la Llengua, que es farà
el dijous 26 d’abril de 2007 al campus de la Diagonal, en la qual es llegiran els poemes guanyadors.

•La decisió del jurat serà inapel·lable i, si aquest ho decideix, el premi pot quedar desert.

•Els Serveis Lingüístics es reserven el dret d’editar els poemes guanyadors en qualsevol publicació
pròpia i s’hi comprometen.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
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Presentació
La Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB convoca aquest premi
literari amb l’objectiu de cercar joves talents en el camp de la poesia
(alumnat, professorat i PAS) que un dia, després de donar-hi moltes
voltes, es decideixen a agafar paper i llapis per començar a escriure.

Organització i informació
Xarxa de Dinamització Lingüística
Serveis Lingüístics
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
dinamitzacio.sl@ub.edu


