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I Concurs Literari amb Risc
La revista El Procés convoca el I Concurs Literari amb Risc amb la intenció de 
promoure la creació literària de qualitat entre les persones que es considerin 
dotades de talent i gràcia per escriure.

Bases del concurs

1. Els participants poden presentar una única obra, en prosa o en vers, 
escrita en llengua catalana. 

2. Les obres en prosa poden tenir una extensió màxima de 200 paraules. Els 
poemes poden tenir un màxim de 20 versos.

3. Les obres han d’incloure el nom i els cognoms de l’autor, l’adreça 
completa, el telèfon i l’adreça electrònica.

4. El termini de presentació d’obres acaba el dia 23 d’abril de 2012, 
aniversari de la mort de Josep Pla, a les 12 del migdia. Els textos s’han 
d’enviar a l’a/e: revistaelproces@gmail.com. 

5. L’obra guanyadora s’endurà un únic premi de 10.000 euros.
6. El jurat declararà desert el premi si considera que cap de les obres 

presentades no té la qualitat exigida.
7. La decisió del jurat és inapel·lable.
8. La revista El Procés es reserva el dret de publicar l’obra guanyadora o 

qualsevol altra de les obres presentades.
9. La revista El Procés també es reserva el dret de fer escarni públic de les obres que consideri pèssimes, 

mancades de qualitat, indignes del concurs o de circular lliurement. S’entén que els autors que 
participen en el concurs accepten la possibilitat que les seves obres siguin escarnides.

10. El veredicte es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2012, a les 8 del vespre, a Santa Coloma de 
Cervelló.

NOTES SOBRE LA DOLÇOR VINYOLIANA

     Estudis recents han confirmat la teoria que la poesia de Joan Vinyoli desprèn una dolçor 
inequívoca, malgrat que inesperada. Després de molts mesos de lectura profunda i analítica de 
l’obra vinyoliana per part d’un consell de lectors experts, entesos i apassionats, aquests han 
constatat que Vinyoli és dolç i, fins i tot, han arribat a la conclusió que aquesta dolçor té rela-

ció amb les grans quantitats de teules que el poeta va degustar de jove quna estiuejava a Santa Coloma de 
Farners, la ciutat de les teules. A continuació transcrivim el poema que ha estat clau perquè els experts 
arribessin a les conclusions definitives:

No et facis paga de res

Jo crec que podem fer el que vàrem dir,
sense fer-nos, però, paga de res,
que és possible que els núvols de cotó
que ara veiem es tornin a la tarda temporal de pluja
i hàgim d'aixoplugar-nos. En qui sap quin lloc?
Sota quin ràfec? Sota quina vela?
Perquè, ja ho saps, de casa no n'hi ha,
de sostre veritable no n'hi ha,
que l'únic sostre és la senzilla tapa
de la caixa de morts.

JOAN VINYOLI 
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