
BioGraFia
anTon isern i arnaU
(alcover, alt Camp, 1883 – Cabrera de mar, 1906)
Fill de pagesos tarragonins, l’anton isern mostrà ja de ben jove una gran 
inquietud per la poesia; així fou com, amb només quinze anys, entrà a 
formar part d’un grup d’intel·lectuals de reus que escrivien d’acord amb 
l’estètica del modernisme literari català. en aquest ambient, aquell jove 
pagès amb pocs coneixements literaris que escrivia versos era conegut 
com “el poeta pagès”, “el poeta camperol” o “el poeta salvatge”.

la seva inquietud per la poesia el va allunyar de la seva terra natal per 
anar a Barcelona, on va fer contactes amb el món cultural i amistat amb 
escriptors i poetes.

Sentiments de l’any 1899 és un recull de poesies breus i pessimistes, 
mentre que Esplets d’ànima jove, de l’any 1903, és un cant al vitalisme. 
malgrat l’alegria que es desprèn d’aquesta darrera obra, escrita després 
de passar una temporada a Barcelona, els constants fracassos van fer 
que marxés cap a França.

de tornada a Catalunya, va treballar de mosso a la masia de Can olla, a 
Premià de dalt, i també de director en el bar de cantaires de Premià de 
mar. amb el temps, l’anton isern va anar perdent la vitalitat i la il·lusió 
que el caracteritzaven, i es va anar allunyant també dels seus amics. el 
dia 3 de juliol de 1906, va morir al Castell de Burriac, el cim que presideix 
el poble de Cabrera de mar, llavors anomenat Cabrera de mataró.

la seva persona queda defi nida en aquests versos escrits per ell:

“A la mà tinc una ploma
i al cervell un pensament
dins de l’ànima tristesa
i en el cor el sentiment.”

isern, anton. mon llibre. en Obra Literària.
alcover: Centre d’estudis alcoverencs, 1984, p. 15.

Per a més informació us podeu adreçar a:
Biblioteca ilturo

sant Joan, 8
08349 Cabrera de mar

ajuntament de Cabrera de mar 
Plaça de l’ajuntament, 5
08349 Cabrera de mar

b.cabreram.i@diba.cat
www.facebook.com/premiliterariantonisern

amb la col·laboració del restaurant santa marta i de la llibreria ÍndeX

Quan el mirall va somriure | i estimar-te amb 
la paraula | filla d’aquell paratge encisado | 
sols ella es la que m’deixa extasiada | CAMINANT 
| un anhel com el teu jo també sento | puig 
m’heu deixat el cor ple de dolo | anant a la 
ventura, y fent cami | veurem el cel brillant 
ab sos estels | JO Y LA NATURA | y exaltareu la 
meva inspiracio | poch a poch, ara, he compres 
| La soletat que me rodeja | inhumanas rahons, 
vana follia | L’IDILI DE LA VIDA | y l fruhir de 
la vida, l’goig millor | y encisera ab el parlar 
era jove y era hermosa | el seu cor adolescent 
| era l’ànima sedenta | que en la febre del 
desig | la poncella ants de florir | del seu 

cor enamorat | ELS ESPOSOS | 

Sant Jordi 2020  |  Cabrera de Mar
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   Isern

d’alcansar son ideal | pel cim de la muntanya 
va avansant | brau soldat, ella no’t priva | la 
volta del Univers | L’IRA DE DEU | al Heroe que la 
patria ha defensat |has perdut y’l orgull de la 
victoria | l’esguardava a mirada violenta | va 
morir com moriría | però al fi, desconfiada | ELS 
AMICHS | sona’l toch de retirada |l’existencia 
d’un esser ignocent |va mirarse al espos y 
somrigue | fins que la resplandor | LA SEGADA | 
voluntat ferma y atrevida | y ab la forsa de la 
nostra jovenesa | pel Progres, per la Pau y per 
l’Amor | la sanch vessa per tot, a doll, fumosa 
|quan de sopte senti la melodia | Puig la terra, 
pam a pam | no’s veura may agotada | als brassos 
seus estaba | sempre eternament | ANIMAS JOVES
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Bases del iX Premi liTerari anTon isern
Concurs literari de narració curta
la regidoria d’ensenyament, a través de la Biblioteca ilturo, i la Fundació Bur-
riac convoquen la iX edició del Premi literari anton isern de narració curta, 
amb la intenció d’estimular l’hàbit i el gust per la lectura i per l’escriptura. les 
bases del concurs són les següents:

ParTiCiPanTs
• S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva.
• S’estableixen les següents categories:

-  Categoria col·lectiva: de 0 a 7 anys

-  Categoria individual a: de 6 a 8 anys
-  Categoria individual B: de 9 a 11 anys
-  Categoria individual C: de 12 a 14 anys
-  Categoria individual d: de 15 a 18 anys
-  Categoria individual e: de 19 a 25 anys
-  Categoria individual F: a partir de 26 anys

oBres ConCUrsanTs
• Les obres han d’estar inspirades en el poble de Cabrera de Mar. Poden tractar 

una història real o de ficció.
• Només s’accepta una obra per categoria i participant.
• Les obres han de ser inèdites, escrites en català i no premiades en cap altra 

mostra o concurs literari.
• En la categoria col·lectiva es poden presentar els treballs en format lliure. En 

les categories individuals, els treballs han de ser impresos a una sola cara, en 
lletra Times new roman de cos 12 i espai entre línies 1,5 punts.

• L’extensió màxima segons categoria ha de ser: categoria A, 1 full; categoria 
B, 2 fulls; categories C i d, 3 fulls; categories e i F, 10 fulls.

PliQUes
• Els originals s’han de presentar impresos en paper per triplicat.
• Cada obra s’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha 

de constar: IX Premi Literari Anton Isern, el títol, el pseudònim, i s’ha d’espe-
cificar l’edat i la categoria en la qual concursa el participant.

• A l’interior del sobre, en un altre full, hi ha de constar les següents dades: títol 
del relat, pseudònim, nom i cognoms, número de dni, adreça, telèfon i correu 
electrònic del participant.

PresenTaCiÓ de TreBalls
• La data de termini per a la presentació d’originals serà el 12 de març de 

2020. els originals cal lliurar-los a l’ajuntament de Cabrera de mar o a la 
Biblioteca ilturo.

Premis
• Els premis segons categoria són:

- Categoria col·lectiva · 1r premi: un joc de taula 
 · 2n premi: un lot de llibres

- Categoria individual a  · 1r premi: val de 60€ per anar al Petit liceu
 · 2n premi: val de 40€ per a gastar 
   a la llibreria ÍndeX

- Categoria individual B · 1r premi: una subscripció anual a la revista
   namaka (superlot)
 · 2n premi: val de 50€ per a gastar a la llibreria ÍndeX

- Categoria individual C  · 1r premi: un llibre electrònic
 · 2n premi: val de 60€ per a gastar a la llibreria ÍndeX

- Categoria individual d  · 1r premi: sis entrades per anar al Teatreneu
 · 2n premi: val de 80€ per a gastar a la llibreria ÍndeX

- Categoria individual e · 1r premi: val de 150€
 · 2n premi: val de 100€ per anar al 
   Gran Teatre del liceu

- Categoria individual F  · 1r premi: val de 300€ i un sopar per a dues 
   persones al restaurant santa marta 
 · 2n premi: val de 200€ per anar al 
   Palau de la música Catalana - orfeó Català

• L’acte de lliurament dels premis el presidirà l’Il·lm. Sr. Jordi Mir, alcalde de 
Cabrera de mar. se celebrarà el diumenge 26 d’abril a les 12 h del migdia al 
Centre Cívic del Pla de l’avellà.

JUraT
• El jurat estarà format per:

- sr. albert Botta, professor de secundària en ensenyament públic
- sra. ariadna Castellarnau, representant de l’amPa de l’institut escola Pla 

de l’avellà
- sra. sabina Fernández, cap d’estudis de l’institut escola Pla de l’avellà
- sr. Òscar Fernández, representant de Cabrera és espectacle
- sra. maria Gómez, directora de l’escola Bressol marinada
- sra. lídia Gonzalo, professora del Col·legi Parroquial sant Feliu
- sra. montserrat noè, representant del Teatre d’aficionats de Cabrera
- sra. mercè Pujadas, escriptora
- sra. andrea rodés, escriptora, representant de la Fundació Burriac
- sra. Cristina ros, representant de l’associació infantil i Juvenil de 
   Teatre i arts escèniques - Grillats
- sra. roxana soto, professora de l’escola d’adults el Clos
- sr. iñaki Zudaire, vicepresident de l’amPa del Col·legi Parroquial sant Feliu

PUBliCaCiÓ i ConserVaCiÓ
• La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’Ajuntament 

de Cabrera de mar i la Fundació Burriac, en tot cas, es reserven el dret de 
publicar o difondre totalment o parcialment les obres premiades, així com de 
difondre imatges o vídeos derivats de l’acte públic de lliurament dels premis.

• Les obres premiades en les categories individuals es presentaran a la XXXVII 
edició de la Mostra Literària del Maresme 2020.

• Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de l’Ajuntament 
de Cabrera de mar a partir del lliurament dels premis i durant els 30 dies 
següents; transcorreguts els quals, no es respondrà de llur conservació.

alTres disPosiCions
• El jurat resoldrà qualsevol qüestió no descrita o contemplada en aquestes 

bases.
• La participació en aquest premi implica l’acceptació de les presents bases.
• La relació de guanyadors i les obres es publicaran al web de l’Ajuntament 

de Cabrera de mar www.cabrerademar.cat i al blog de la Biblioteca ilturo 
https://bibliotecailturo.blogspot.com


