
 

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·lec
tuals de Reus que escrivien d’acord amb l’estètica del moder
nisme literari català. En aquest ambient, aquell jove pagès 
amb pocs coneixements literaris que escrivia versos era co
negut 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 pes
simistes, mentre que Esplets d’ànima jove, de l’any 1903, és 
un cant al vitalisme. Malgrat l’alegria que es desprèn d’a
questa darrera obra, escrita després de passar una tempo
rada a Barcelona, els constants fracassos van fer que marxés 
cap a França. 
De tornada a Catalunya, l’Anton Isern va anar perdent la vita
litat 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. 
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La Regidoria d’Ensenyament, a través de la Biblioteca Ilturo i amb la col·la
boració de la Fundació Burriac convoquen la X 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: 

 
• 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. 

 
• 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. 

  
Categoria individual: 
• 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: X Premi Literari Anton Isern, el títol, el pseudònim, i s’ha 
d’especificar 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, telè
fon i correu electrònic del participant. 

Categoria col·lectiva: 
• En cas de ser els guanyadors, caldrà facilitar els noms i cognoms dels par

ticipants. 

 
• La data de termini per a la presentació d’originals serà l’11 de març de 

2021. Els originals cal lliurarlos a l’Ajuntament de Cabrera de Mar o a la 
Biblioteca Ilturo. 

 
• 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. 
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 Categoria individual B · 1r premi: una subscripció anual a la revista 
                                             Namaka (capsa regal). 
                                          · 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 serà per Sant Jordi. 

 
• El jurat estarà format per: 

 Sra. Patricia Arrom, professora de l’Institut Escola Pla de l’Avellà. 
 Sr. Albert Botta, professor de secundària en ensenyament públic. 
 Sra. Lídia Gonzalo, professora del Col·legi Parroquial Sant Feliu. 
 Sra. Anna Illan, representant de l’AMPA de l’Institut Escola Pla de l’Avellà. 
 Sra. Gemma Jarque, directora de l’Escola Bressol Marinada. 
 Sra. Eva Ramon, professora de secundària i representant de  

Cabrera és Espectacle. 
 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. 
 Sra. Sílvia Tarragó, escriptora. 
 Sra. Assumpció Vinyals, representant del Teatre d’Aficionats de Cabrera. 
 Sr. Iñaki Zudaire, vicepresident de l’AMPA del Col·legi Parroquial Sant 

Feliu. 

 
• La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. Els organit

zadors, 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 
XXXVIII edició de la Mostra Literària del Maresme 2021. 

• 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. 

 
• 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 
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