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Lluís Llach selecciona 25 poemes musicats per 

al certamen Terra i Cultura 2021 

 El celler Vall Llach atorga el XIV Premi Miquel Martí i Pol a la millor cançó creada a 

partir d'un poema en català 

  Enguany optaven al premi un total de 402 peces publicades o inèdites presentades al 

Celler Vall Llach 

 El jurat anunciarà dilluns vinent les cinc composicions finalistes i el 15 de novembre, la 

guanyadora 
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Lluís Llach | Quim Arqués 

 
La catorzena edició del certamen Terra i Cultura, convocat pel Celler Vall Llach, ha 
anunciat les 25 musicacions preseleccionades pel músic i escriptor Lluís Llach, 
impulsor de la iniciativa. De la proposta hauran de sortir els cinc finalistes elegits pel 
jurat, que es faran públics dilluns de la setmana vinent. El guanyador rebrà el Premi 
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Miquel Martí i Pol a millor cançó adaptada a partir d'un poema en llengua catalana, 
dotat amb 5.000 euros i una peça de l'escultor Josep Bofill.  
 
Aquest any optaven al premi més de 400 musicacions en català (més que en les 
dues últimes edicions) publicades en qualsevol format entre el 12 de setembre de 
2020 i l’11 de setembre de 2021, o enviades directament al Celler Vall Llach. Els 
poetes més adaptats enguany han estat Joan Salvat-Papasseit, Carme Romia, 
Miquel Martí i Pol, Enric Larreula, Vicent Andrés-Estellés, Josep Ramon Bach, Manel 
Dolz, Enric Casasses i Jesús Huguet. Un 68% de les musicacions han provingut de 
Catalunya, un 15% del País Valencià, un 8% de les Illes Balears, i un 9% de la resta 
dels Països Catalans. 
 
El jurat -presidit per Lluís Llach i integrat pel músic i delegat de l'SGAE a 
Catalunya, Ramon Muntaner; l'actriu i rapsoda Sílvia Bel; el poeta, músic i activista 
cultural Eduard Escoffet; el sommelier de Can Roca, Josep Roca, i el director editorial 
del Grup Enderrock, Lluís Gendrau- serà l'encarregat de decidir el veredicte, que es 
farà públic en un acte de lliurament previst pel dilluns 15 de novembre. 
 
Aquesta és la selecció dels 25 semifinalistes del certamen Terra i Cultura 2021 - XIV 
Premi Miquel Martí i Pol: 
 
- "Cançó de bressol per despertar-se" de Víctor Sunyol, a càrrec d'Adrià Plana 
 
- "L'amor jugava a perdre's" de Miquel Martí i Pol, a càrrec d'Anna d'Ivori 
 
- "No hi ha llum" de Marc Granell, a càrrec de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba 
 
- "Si parlo dels teus ulls" de Miquel Martí i Pol, a càrrec de Carles Caselles 
 
- "La rosa als llavis" de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec de Carola Ortiz 
 
- "Divisa" de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec de Cesk Freixas 
 
- "Ací em pariren i ací estic" de Vicent Andrés Estellés, a càrrec de Clara 
Poch i Marçal Calvet 
 
- "Damunt un cel de fil" de Maria Mercè Marçal, a càrrec de Gemma Humet 
 
- "L'ànima de les flors" de Joan Maragall, a càrrec de L'espiadimonis 
 
- "Poeta i fangador" de Jacint Verdaguer, a càrrec de Lídia Pujol 
 
- "Havanera lila" de Blai Bonet, a càrrec de Magalí Sare i Manel Fortià 
 
- "Arbres" de Clementina Arderiu, a càrrec de Namina 
 
- "Abans" de Javier Gil, a càrrec de Pemi Rovirosa 
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- "Si anessis lluny" i "Blanca bruna" de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec de Tomàs de 
los Santos i Elsa Tronchoni 
 
 
 
- "Catàrsi" d'Anna Fernández Cornellas, a càrrec de Nunu García Duran 
 
- "El ratolí" d'Enric Larreula, a càrrec de The Tyets 
 
- "La cuca" d'Enric Larreula, a càrrec de The Tyets; interpretat per Baaldo 
 
- "El pingüí" d'Enric Larreula, a càrrec de The Tyets & Yung Rovelló 
 
- "El lleó" d'Enric Larreula, a càrrec de The Tyets; interpretat per Julià Leone & Juan 
Galán & Roots 
 
- "El porc" d'Enric Larreula, a càrrec de The Tyets; interpretat per Ariox 
 
- "Tempesta nocturna" de Caterina Albert, a càrrec de Ricky Gil i Biscuit amb Joana 
Serrat 
 
- "Embarcats en això d'escriure versos" d'Enric Casasses, a càrrec d'Arturo Gaya 
 
- "La bèstia" de Jeroni Mas, a càrrec de Jansky 
 
- "Tant s'incrementa" de Joan Vinyoli, a càrrec Lavanda 
 
- "Rosa als llavis" de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec de Neisha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


