Jocs florals – Sant Jordi 2021
Concurs literari del barri de Montjuïc
Reunit en sessió virtual la tarda del 22 d’abril de 2021, el jurat del premi literari Sant
Jordi 2021 del barri de Montjuïc de Girona, integrat per Daniel Bonaventura, Sònia
Cebrián, Salvador Garcia-Arbós i Joan Ventura, ha pres la següent decisió:
Atorgar el primer premi en la categoria de prosa per adults a l’obra «Nusos», firmat per
Amili. Hem valorat aquesta mena de dietari sense dates com un cant a l’amistat que es
pot inscriure en les literatures del jo. Considerem que l’autor aconsegueix l’objectiu que
es proposa, que ha treballat el tema i el text, i que és un relat prou original i que sap
crear suspens.
Atorgar un segon premi en aquesta mateixa categoria de prosa d’adults a l’obra «Enyoro
el meu poble», firmada per 7 llunes, un relat sobre les contradiccions de la vida urbana
d’avui i una revaloració de la tranquil·litat de la vida al poble. Es tracta d’un tema
d’actualitat. Text amb idees ben ordenades.
Atorgar el premi de prosa infantil a l’única obra presentada a concurs, «Conte de Sant
Jordi», signat per Miki–09. Toca el tema de la llegenda de Sant Jordi d’una manera ben
particular i ho fa des d’un registre més propi de la literatura oral. El relat submergeix el
lector en el món de la rondallística tradicional. Ens permetem de recomanar una revisió
a fons de l’ortografia i la sintaxi d’aquest text per eliminar les nombroses faltes que
conté. Aquesta «brutícia» del redactat dificulta apreciar la creativitat.
Així mateix, s’ha decidit deixar deserta la categoria de poesia d’adults, mentre que a la
de poesia infantil no s’ha presentat cap obra a concurs.
El jurat fa saber que totes les decisions s’han pres per majoria i en cap cas per
unanimitat.
Moltes gràcies a l’Associació de Veïns per fomentar la lectura i l’escriptura, i per tenirnos en consideració. Esperem que gaudiu d’una bona Diada de Sant Jordi i que en
edicions futures podrem fer les reunions presencials.
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