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Lluís Llach selecciona 23 poemes
musicats per al certamen Terra i
Cultura 2018
El 5 de novembre sortiran els 5 finalistes, i el guanyador se sabrà el 13 de
novembre | L'onzena edició del Premi Miquel Martí i Pol, atorgat pel Celler Vall
Llach, està dotat amb 5.000 euros i una escultura de Josep Bofill

Terra i Cultura | Xavier Mercadé

El certamen Terra i Cultura 2018, impulsat pel Celler Vall Llach, ha fet públiques avui les 23
propostes seleccionades que optaran al XI Premi Miquel Martí i Pol. El guardó instituït per Lluís
Llach reconeix cada any les millors musicacions de poemes en llengua catalana.
L'onzena edició del certamem ha valorat més de 300 poemes musicats en català publicats o
enregistrats entre l'11 de setembre del 2017 i l'11 de setembre del 2018. La majoria són les 282
cançons publicades en format físic o digital, i la resta són peces inèdites gravades per a l'ocasió i
trameses al Celler Vall Llach. Els tres poetes més musicats en aquesta edició han estat Vicent
Andrés Estellés, Ausiàs March i Àngel Guimerà.
De les 23 cançons seleccionades, el jurat del Terra i Cultura escollirà cinc musicacions finalistes,
que es faran públiques el proper dilluns 5 de novembre. El guanyador del Premi Miquel Martí Pol
se sabrà el 13 de novembre en un acte públic a la delegació de la SGAE a Barcelona. El
guardonat rebrà una dotació econòmica de 5.000 euros i una obra original de l'escultor Josep Bofill.
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A l'espera del veredicte definitiu del jurat, aquestes són les 23 musicacions elegides directament
per Lluís Llach:
Abraham Rivas - "A dins al fons de baix la vall" de Blanca Llum Vidal.
&Eacute;s quan vull parar la taula (dos poemes de Blanca Llum Vidal) by Abraham Rivas
Àlvar Roda - "Nabab" de Xavier Bru de Sala.

Andreu Valor - "Homenatge als incompresos" de Maria Teresa Ferrer.
POEMITZA&#39;T by ANDREU VALOR
Barbaritats - "Pluja" de Josep Manel Vidal.
Barbaritats by Barbaritats
Carles Cuberes - "La papallona" de Joana Raspall.

Carles Dénia - "A tu deman que lo cor m'enfortesques" d'Ausiàs March.
CANT ESPIRITUAL by CARLES D&Eacute;NIA
Carles Pastor - "Blues de l'Hotel París" de Vicent Andrés Estellés.
Andr&ograve;mina by Carles Pastor
Carles Dénia - Aleix Tobias - "Qual serà el jorn que la mort jo no tema" d'Ausiàs March.

Eina - "Banderes roges endolades" de Maiakovski Vladímir Ilyítx Lenin.

Germà Negre - "La vaca de la mala llet" de Pere Quart.

Guiem Soldevila - "Dona llegint una carta vora la finestra oberta" de Ponç Pons.

Guillamino - "Cançó" de Màrius Torres.
Fra J&uacute;piter by Guillamino
Imma Llotje i Carles Lloveras - "Els teus llavis. La fruita. La magrana?" de Maria-Mercè Marçal.

Ivette Nadal - "De quan t'adorms" de Víctor Sunyol.
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Joan Josep Mayans - "Petita festa" de Li Bai i Marià Manent.

Joe Pask - "Dóna'm la mà" de Joan Salvat-Papasseit.
SALT by Joe Pask
La Folie - "L'infinit a les mans" de Jordi Roig.

Projecte Mut - "Ball pagès" de Marià Villangómez.

Pau Alabajos - "Crònica especial" de Vicent Andrés Estellés.

Rafael Estrada - "Vindrà la mort i tindrà els teus ulls" de Cesare Pavese.

Roger Mas - "Mira'm als ulls" de Miquel Martí i Pol.

Sommeliers - "La llibertat" de Joan Margarit.

Toti Soler i Anna Ferrer - "Idil·li" de Pere Quart.
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