
Des de l’any 2006, la Regidoria de Cultura de la 
Paeria de Cervera, l’Àrea de Cultura del Consell 

Comarcal de la Segarra i la Fundació Manuel de 
Pedrolo organitzen «7lletres. El premi literari i més 
coses». Aquesta iniciativa implica un triple vessant: el 
premi literari 7lletres; activitats al voltant de la figura 
i l’obra de Manuel de Pedrolo, i activitats literàries 
paral·leles.

El reconeixement de la figura de Manuel de Pedrolo 
ha estat un dels motius principals per a la convoca-
tòria d’un premi literari i de la realització d’una sèrie 
d’actes que es duen a terme entorn de la figura, l’obra 
i el pensament pedrolians. 

Però, a més, la Segarra és i ha estat una terra rica 
en escriptors i en producció 
literària (des del trobador 
Guillem de Cervera fins al 
poeta Joan Margarit, passant 
pels germans Solsona o 
Mercè Canela), i una manera 
de donar-los a conèixer és 
dur a terme un seguit d’ac-
tivitats relacionades amb la 
literatura d’una manera paral·lela amb altres esdeve-
niments culturals. 

Tot plegat suposa la participació coordinada de dife-
rents entitats municipals, associacions, museus, 
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biblioteques, centres educatius i d’altres per tal de 
convertir la Segarra en un punt de referència impor-
tant en el món de les lletres, promovent a la vegada 
aquesta comarca amb tots els seus atractius. 

L’elecció del nom d’aquesta iniciativa sorgeix a partir 
de la coincidència d’un gran nombre de paraules que 
hi estan relacionades i que consten de set lletres: 
Pedrolo, Segarra, cultura, llengua, lectura... D’altra 
banda, El premi literari i més coses és el títol d’un 
recull de contes de Manuel de Pedrolo editat l’any 
1953.

El logotip identificatiu de 7lletres. El premi literari i més 
coses és un poema visual del mateix Pedrolo, el gra-
fisme del qual s’adiu amb el nom del premi.

Les tres entitats organitzadores convoquen anualment 
el premi literari 7lletres, amb una dotació econòmica 
de 7.000 euros, per un recull de set relats, cosa que el 
converteix en el més ben dotat de les terres de Lleida. 
L’obra guanyadora és publicada per Pagès Editors. El 
jurat del premi és format per cinc membres estreta-
ment relacionats amb el món de les lletres.

L’acte de lliurament del premi es duu a terme el diven-
dres més proper al dia 7 de juliol, en el decurs d’una 
festa literària. 

Els guanyadors de les dotze 
edicions celebrades fins ara 
han estat els següents: 2006, 
Miquel de Palol (El Lleó de 
Böcklin); 2007, Jaume Ferrer 
(La llum dels orfes); 2008, 
Cèlia Sànchez-Mústich  
 (No. I Sí); 2009, Mireia 
Companys (Venècies); 2010, 

Miquel Àngel Vidal (Jardí de gel); 2011, Xavier Vidal 
(Els elefants interiors); 2012, Carles Hac Mor (No eixu-
guis els plats); 2013, Leandro Iborra (Les mars perdu-
des); 2014, Alfred Quintana (Enmig de la melée); 2015, 
Xavier Ballester (Porexpan i polaroids); 2016, Teresa 

El premi literari 7lletres: 
activitats al voltant de la figura 
i l’obra de Manuel de Pedrolo, i 
activitats literàries paral·leles.
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Saborit (Els llops ja no viuen als boscos), i 2017, Oscar 
Palazón (Els complements del nom). 

Des del 2006, «7lletres. El premi literari i més coses» 
ha programat un seguit d’activitats relacionades amb 
Manuel de Pedrolo, tant pel que fa a la seva obra lite-
rària, variada de gèneres i extensa en publicacions, 
com al seu pensament. En aquest sentit, s’han dut a 
terme taules rodones, projeccions de documentals, 
presentacions de llibres, rutes literàries, exposicions, 
obres de teatre, activitats de cultura popular, el premi 
juvenil 7@, activitats per als més petits, entre d’altres. 
Les activitats es fan durant set setmanes, del maig al 
juliol, en diferents poblacions de la Segarra. 

Cal esmentar que Joan Margarit, Jordi Pàmias, Josep 
Coma, Rosa Fabregat, Isabel Valverde, Esther Brescó, 
Jordi Gabarró, Josep M. Madern i altres escriptors 
segarrencs s’han fet presents en les diferents edici-
ons del 7lletres.

També hem tingut l’oportunitat de recórrer i conèixer 
la comarca de la mà d’escriptors que, sense ser de 
la Segarra, han escrit sobre aquesta, com ara Josep 
M. Espinàs. 

Aquest any, amb motiu de la celebració del centenari 
del naixement de Manuel de Pedrolo, les activitats es 
duran a terme de l’abril al desembre.

Des d’aquest espai que ens ofereix LLengua nacionaL, 
animem tothom a participar-hi.

Poema visual de Manuel de Pedrolo, logotip del premi 7lletres

La llibertat no és fer el que vulguis;
és no haver de fer allò que volen els altres. 

Cròniques d’una ocupació (1989)
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