Va començar a escriure a l'edat de quaranta-cinc
anys, tot i que abans havia desenvolupat
activitats com a animador cultural, com a
membre de les missions pedagògiques que
durant la Guerra Civil van portar el teatre i altres
expressions cultu r als a les comarques
septentrionals del País Valencià. Es declarava
admirador de Salvador Guinot i Bernat Artola i va
destacar en l’àmbit local des de l'inici de la seua
carrera literària, inclinant-se per un estil de
caràcter pairalista i sense abandonar el cànon
estètic que Joan Fuster qualificaria de
«paisatgisme sentimental». No obstant, en la
dècada de 1970 va encetar una línia més
intimista amb la producció dels poemaris que
han estat considerats com els més reeixits de la
seua trajectòria. Fou nomenat Fill Predilecte de
Castelló.
Manel Garcia Grau (Benicarló,1962 - Castelló
de la Plana, 2006). Poeta, novel·lista, narrador,
assagista i crític literari, a més de doctor en
Filologia Catalana per la Universitat de València i
professor de català a l'ensenyament secundari i
de Filologia Catalana a la Universitat Jaume I.
Va començar a escriure al voltant dels catorze
anys. Ha estat guardonat amb multitud de
Premis com el Miguel Hernández (1986), el
Gabriel Ferrater de Reus (1987), el Benvingut
Oliver de Catarroja (1988), el Ciutat de Vila-real
(1998), el Vicent Andrés Estellés dels Premis
Octubre (1990) o l'Àngel Sánchez Gozalbo de
Castelló (1995), entre altres. L'any 2005 va
obtindre el Premi Ciutat de València.

Foto: www.totgrau.com

Miquel Peris Segarra (Castelló de la Plana,
1917 - Castelló de la Plana, 31 de desembre de
1987) va ser un poeta valencià, un dels més
prolífics de la segona meitat del segle XX.
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Va publicar una quinzena de llibres en l'àmbit de
la poesia, la novel·la i la crítica literaria.
Va ser membre del Jurat dels Premis de la Mar
des del primer any ininterrompudament fins al
seu traspàs.

Associacio‘ Cultural

La Barraca
Grau de Castello‘

2014 BASES

BASES
1.- L'Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb l'Associació Cultural
La Barraca, convoca els 21 Premis de la Mar, en record als poetes Manel Garcia
Grau i Miquel Peris Segarra, i en homenatge a la mar Mediterrània, mare de vida,
de cultura, d'humanisme i de solidaritat.
2.- Aquesta vint-i-unena convocatòria serà de Poesia. Els premis, que
hauran de tractar el tema de la mar, seran els següents:
- Premi Grumet Manel Garcia Grau, per a joves.
- Premi Miquel Peris Segarra.
3.- Al Premi Grumet Manel Garcia Grau podran concórrer joves fins
a l'edat de 16 anys. La dotació serà de 300,00 euros, inclosos els impostos que
calga aplicar-hi. Els originals constaran d'un o més poemes, amb una extensió
mínima de 50 versos o línies. S'accepta també la prosa poètica.
4.- Al Premi Miquel Peris Segarra podrà concórrer qualsevol
persona major de 16 anys. La dotació serà de 900,00 euros, inclosos els
impostos que calga aplicar-hi, a més de la publicació de l'obra. Els originals
constaran d'un o més poemes, amb una extensió mínima de 300 versos o línies.
S'accepta també la prosa poètica.
5.- El termini de presentació tindrà com a data límit el dia 15 de maig de
2014.
6.- Els originals es presentaran per quintuplicat i sense signar, indicant
clarament el premi en el qual es concursa. A més a més, es farà constar el nom,
l'adreça i el telèfon de l'autor/a dins d'un sobre tancat.
7.- Els originals s'hauran de lliurar a:
21a Edició Premis de la Mar
Premi Grumet Manel Garcia Grau o Premi Miquel Peris Segarra
Tinència d'Alcaldia del Grau
Passeig Bonavista, núm. 28
12100 Grau de Castelló
8.- Prèviament nomenat per l'Excm. Ajuntament de Castelló de la
Plana, el Jurat comunicarà de manera oficial la seua decisió en un acte públic el
dissabte 7 de juny de 2014 a les 19 hores en el Centre Cultural La Marina del
Grau de Castelló, amb l'assistència de les persones guanyadores.
9.- Les obres no premiades estaran a disposició dels/de les autors/es
en la Tinència d'Alcaldia del Grau, fins al 31 de juliol en hores d'oficina.
10.- S'entén d'aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en un règim especial, de conformitat amb el
contingut a la Disposició Addicional 10a d'aquest text legal.
11.- En el cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals
amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.
El Grau de Castelló, març de 2014
Vicent Francesc Sales Mateu
Tinent d'Alcalde Regidor Delegat de Cultura

ANHELS DE MAR
La mar és el meu somni
on jo vull habitar,
ser una sirena
amb cua d'argent i corall
creuar horitzons de llunes
i un jove mariner trobar
per sentir una bella tonada
d'amors perduts en la immensitat.
Mentre al bressol de l'onada,
closos els ulls, no vull despertar,
somie...somie...somie!
que ja habite en la mar.

AROMA
El flairós ventíjol
de la meua mar
m'acarona el cos,
que anhela
el poder-hi arribar.
Poc a poc m'aprope,
els peus, ja es mullen,
senten la felicitat,
de gaudir la fresca besada
arrissada de sal.
MAR
Mar, mar..mar!
en l'estiu
juntes juguem,
ens esguitem
i plegades
per l'arena rodolem.
Però en hivern
no ens veiem,
encara que,
podem conversar,

mitjançant la caragola
que em vas regalar
dins l'arena mullada
pel teu sospirar.

FAR
Des del Grau mariner
el faroner aguaita
passar el vaixells.
Onades de blaus,
onades de blaus.
Giravolta el far
dibuixant camins
de llum en la mar.
Onades de blaus
Onades de blaus.
Als dofins i les sirenes
pirates i aventurers
els conta velles contalles
de tresors mai descoberts,
Onades de blaus,
onades de blaus.

DESIG
Estrella lluminosa,
allí a l'alt, estrella!
Tan joliua.
Jo voldria
poder-te agafar.
Ai, estrella!
jo vull a tu arribar
per poder conèixer-te,
compartir l'eternitat,
i asseurem a la vora
de la teua claredat
per a veurem reflectida,
en l'immens mirall
de la llatina mar.
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