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CULTURES 

Òmnium Cultural del Solsonès
ha obert la convocatòria per als
premis literaris Drac, un certa-
men que, ja consolidat en l’àmbit
territorial, busca «ser una refe-
rència en l'àmbit nacional», expli-
ca Ramon Segués, president de
l’entitat organitzadora. L’èxit de
participació en l’edició de l’any
passat, on van prendre part 182 tre-
balls d’autors d’arreu dels Països
Catalans, ha fet avançar el termi-
ni per al lliurament dels originals,
i així donar més marge de temps
als membres del jurat per llegir i
deliberar sobre les obres presen-
tades.  Així, si en les edicions an-
teriors la convocatòria es feia a
principi d’any, enguany el termi-
ni de lliurament dels treballs -ja si-
gui en poesia o en prosa, les dues
modalitats a concurs– finalitza el
31 de gener del 2014. El jurat estarà
integrat per professionals del món
de les lletres  i membres d’Òmni-
um Cultural. 

El certamen arriba enguany a la
sisena edició havent acomplert
els objectius per al qual va néixer:
«no volíem que fos un certamen
d’àmbit local», explica Segués.
L’ambició de l’organització ha fet
créixer any rere any (amb alguna
excepció) el nombre d’autors que
hi concursen: el 2009 van ser 80 i
l’any passat 188. Com sempre, el
certamen convoca dos premis, un
de poesia i un altre de prosa, oberts
a tothom que sigui major d’edat.
Cadascun està dotat amb 500 eu-

ros. Els treballs guardonats queden
en propietat d’Òmnium  Cultural
del Solsonès. Les narracions i les
poesies han de ser originals,
inèdites i que no hagin estat pre-

miades en altres concursos. Les
guardonades, a més, tindran una
adaptació cinematogràfica. Si bé
encara cal lligar-ho del tot, amb
tota probabilitat seran els alumnes
de l’escola de cinema Bande à
part, de Barcelona, els encarregats
de fer una adaptació lliure del re-
lat guanyador i de la poesia pre-
miada en l’edició de l’any passat. 

Les bases del certamen  es po-
den consultar a la web d’Òmnium
Solsonès. L’entitat promou aquests
premis gràcies a la col·laboració de
les administracions (ajuntaments
de la comarca, Consell Comarcal
i Diptuació de Lleida), la UBIC i
empreses i particulars solsonins.
«Els petits detalls sumen» remar-
ca Segués. 

Quim Masferrer a l’acte
L’acte de lliurament dels premis
Drac –que s’emmarca en la diada
de Sant Jordi– se celebrarà el pro-
per 19 d’abril (dissabte sant) al
Teatre Comarcal de Solsona.  Du-
rant l’acte es  fa públic el veredic-
te i s’hi projecten els curtmetratges
amb les adaptacions de les obres
premiades en l’edició anterior. En-
guany, l’artista que hi participarà
serà l’actor, director i guionista
Quim Masferrer, el qual presenta-
rà Temps, obra que narra els últims
90 minuts de vida d’una persona
i que dirigeix Ramon Fontserè,
actor de Joglars. 

Amb aquesta nova edició dels
Drac, Òmnium vol fer un pas més
en la consolidació del certamen.
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L’èxit de participants als
premis literaris Drac fa
avançar-ne la convocatòria
L’any passat el certamen organitzat per Òmnium Solsonès, que busca

ser una referència «nacional», va rebre 182 treballs dels Països Catalans


Ramon Segués
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Les obres guanyadores de l’any
passat, en curtmetratges

L’adaptació cinematogràfica
dels treballs guanyadors a càr-

rec d’alumnes d’escoles de cinema és
una de les característiques dels Pre-
mis Drac. Els treballs que en resulten
es projectaran en l’acte de lliurament
de la propera edició, el 19 d’abril. 



LA CLAU

AVUI ALS ESCENARIS DE MANRESA

El Tocats suma dansa i
poesia amb te, i Espriu

Tres dels noms més destacats
de l’escena catalana, Clara Se-
gura, Màrcia Cisteró i Oriol
Broggi acompanyats del gui-
tarrista Marc Serra, posen avui
en escena a Manresa (21 h)
l’espectacle Espriu!, la primera
parada d’una gira per una dot-
zena de teatres catalans. El

muntatge forma part de la pro-
gramació del Kursaal i del fes-
tival literari Tocats de Lletra.
Abans, a 2/4 de 7 de la tarda,
al Centre Magma (c/ del Bruc,
14), el Tocats oferirà un recital
protagonitzat pels poemes de
Laia Noguera i la dansa impro-
visada d’Helena Pellisé, La pa-
raula que mou. Abans, es farà
un tast degustació de te, inspi-
rat en els poemes de Noguera i
conduït per la sommelier de
tes Anna Garcia, formada a l’É-
cole du Thé de París. L’entrada
és lliure.

REDACCIÓ | BERGA

L’OBRA

 LLOC: Kursaal. Sala Petita (Manresa)
HORA: 21 h
 PREU: 12, 10 (més de 65 anys) i 6
(menys de 25 anys)

Els quatre protagonistes d’«Espriu!», que es veurà al Kursaal

BITO CELS/ IMATGE PROMOCIONAL

El Casino acull avui (19 h) la conferència de cloenda de l’exposició de
l’artista Antoni Llena, que tindrà la presència del mateix artista i d’Im-
ma Merino, llicenciada en Filosofia i doctora en Comunicació de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, que parlarà d’«Antoni Llena: matèria fràgil». L’ex-
posició finalitza diumenge i a Manresa ho farà amb un rècord de visi-
tes, més de 2.700. La mostra, inaugurada el 29 d’agost, tanca a la capi-
tal del Bages el seu recorregut per ciutats de la província de Barcelona.
Les altres ciutats que han acollit la mostra han estat Cardedeu (457 vi-
sites), Caldes de Montbui (452), Sant Boi de Llobregat (536), Ripollet (551)
Terrassa (518), Cerdanyola del Vallès (1.406) i Alella (313). 
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Conferència de cloenda de l’exposició
d’Antoni Llena, avui, i rècord de visitants
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