
L'organització dels premis Ciutat de Tarragona elabora un 
reglament per netejar la seva imatge  
 
La mesura s'adopta després de la polèmica que va envoltar l'any passat el premi 
Pin i Soler de novel·la  
 
Els organitzadors dels premis literaris Ciutat de Tarragona han elaborat un 
reglament que recull els criteris en què es basen els premis i un codi de 
funcionament adreçat a jurats, participants, editorials i a la mateixa organització. 
Amb això es pretén «reforçar la imatge de seriositat dels guardons, una imatge que 
es pot haver vist afectada pel conflicte que s'ha generat al voltant del premi Pin i 
Soler de novel·la del 2003». Joan Cavallé, cap de Gestió Cultural del consistori 
tarragoní, va fer una crida als organitzadors d'altres convocatòries literàries del país 
perquè adoptin documents com aquests per «netejar la imatge dels premis, que 
sovint estan sota sospita». Ahir es van presentar els vuit premis que integren els 
Ciutat de Tarragona 2004.  
 
23/03/2004 
El Punt - Tarragona  
 
El reglament que estan elaborant els organitzadors dels Ciutat de Tarragona no fa 
més que posar per escrit unes normes que ja s'estaven aplicant: «Són unes línies 
de comportament que ja estàvem seguint però que no eren conegudes», segons 
Joan Cavallé, que va afegir que en la polèmica que l'any passat va envoltar el premi 
Pin i Soler «no hi va haver cap error de l'organització, però una cosa és el que 
sabem i l'altra és l'estat d'opinió que es crea». Precisament per «netejar la imatge» 
dels premis i reforçar-ne la seriositat, el cap de Gestió Cultural de l'Ajuntament de 
Tarragona va recomanar als organitzadors d'altres premis literaris del país que 
adoptin mesures com aquesta i facin una «declaració de principis» per evitar que 
estiguin «sota sospita». De moment, les tres entitats convocants dels premis -l'àrea 
de Cultura de l'Ajuntament, Òmnium Cultural i el Centre de Normalització Lingüística 
de Tarragona- només han fet un esborrany del reglament, que es posarà a 
disposició de tots els agents implicats (escriptors, editorials...) per tal que en facin 
les esmenes oportunes. 
En el reglament s'assenyalen dos reglaments bàsics. Per una banda, que «el 
procés de selecció dels treballs guanyadors es desenvoluparà amb la garantia de 
preservar l'anonimat dels seus autors, amb l'única excepció dels premis que tenen 
la característica de beca». I, per l'altra, que «s'atorgarà un tracte d'igualtat per a 
tots els treballs que hagin estat presentats d'acord amb les bases». Així mateix, 
s'apunten els drets i deures dels membres del jurat; el procés selectiu de les obres 
(que preveu la possibilitat que els treballs d'alguns premis puguin ser sotmesos a 
un procés de selecció prèvia per part d'una sèrie de lectors) i també les dades que 
ha d'incloure l'acta del veredicte (per exemple, fer constar els títols que hagin estat 
finalistes, una dada que fins ara no es donava a conèixer). A més, «per garantir la 
independència del jurat», no hi haurà cap representant ni de l'organització ni de les 
editorials en cap jurat. 
Ahir mateix es van presentar els vuit premis que integren els Ciutat de Tarragona 
d'enguany (vegeu gràfic annex), que sumen una dotació total de 52.100 euros. Els 
treballs s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament abans del 31 d'agost, 
i la cerimònia de lliurament de guardons tindrà lloc el 20 de novembre. 
 


