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28è Cerverí

millor lletra de cançó

Prudenci Bertrana de novel·la Miquel de Palol de poesia Carles Rahola d’assaig Ramon Muntaner de literatura juvenil
Cerverí de lletra de cançó Lletra a la millor iniciativa digital de literatura catalana Aurora Bertrana de traducció

Es convoquen els Premis Literaris de Girona, en llengua catalana, PRUDENCI BERTRANA de novel·la, MIQUEL DE PALOL de
poesia, CARLES RAHOLA d’assaig, RAMON MUNTANER de literatura juvenil, CERVERÍ de lletra de cançó, LLETRA per a
projectes digitals de literatura catalana i AURORA BERTRANA de traducció, instituïts per col·laborar en la difusió d’aquests
gèneres i de la lectura en català, tot honorant la memòria d’aquests escriptors i gironins il·lustres.
Catalunya Ràdio, iCat i la Fundació Prudenci Bertrana, amb la col·laboració de la revista Enderrock convoquen el Premi Cerverí
de lletra de cançó per votació popular per guardonar la lletra de cançó ja editada que hagi merescut el major favor del públic
d’entre les seleccionades pel jurat.
El jurat del premi selecciona les cançons finalistes que seran sotmeses a la votació popular. La Fundació Prudenci Bertrana,
Catalunya Ràdio, iCat i la Revista Enderrock faran difusió de les lletres que concursen al premi. Les cançons finalistes es podran
votar a partir del 18 de juliol a través del web de Catalunya Ràdio.
Hi participen les lletres originals i inèdites editades en el sector discogràfic durant l’últim any natural (de l’1 de maig al 30
d’abril). No hi opten ni les adaptacions ni els textos editats anteriorment en qualsevol altre suport.
El jurat està integrat per Montserrat Virgili (periodista i presentadora del programa "Els dies i les dones" de Catalunya Ràdio),
Blai Marsé (periodista i presentador del programa "5 Songs" d'iCat"), Josep Martín (periodista i director del programa
"Independents" d'iCat), Lluís Gendrau (director de la revista “Enderrock” i del programa “Sona 9” d’iCat i Catalunya Ràdio),
Helena Moren (periodista del Grup Enderrock) i Francesc Viladiu (gestor cultural i patró de la Fundació Prudenci Bertrana).
El resultat de les votacions es farà públic el 20 de setembre, durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.
Aquest premi és honorífic.

