BERNAT FENOLLAR D’AGROCONTE
LLETRAFERIT DE RELAT ERÒTIC
JOSEP MELIÀ DE TEATRE
Determini entrega d’originals 28/03/2010.
Entrega dels Premis Abril/2011.
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10 D’AGROCONTE

PREMI BERNAT FENOLLAR

Premi 400eu+Bronze de Jaume Chornet.
Premi concedit per la Conselleria d’Agricultura.
Relat inèdit. Extensió: Entre 4 i 8 pàgines.
Publicació en obra colectiva.
Tema: la relació del ser humà en la terra, des de qualsevol punt
de vista: filosòfic, etnològic, sentimental…

4 DE TEATRE

Convoquen i organisen
El Piló de Burjassot
Editorial L’Oronella

L’Oronella.

10 DE RELAT ERÒTIC

PREMI «LLETRAFERIT»

Premi 400eu+Bronze de Jaume Chornet.
Premi concedit per la revista «Lletraferit».
Relat inèdit. Extensió: Entre 4 i 8 pàgines.
Publicació en obra colectiva.
Tema: l’erotisme entés des de qualsevol acepció o acerp cultural.

PREMI JOSEP MELIÀ
Colaboren Conselleria d’Agricultura,
Revista «Lletraferit», Aellva.

Premi 500eu+Bronze de Jaume Chornet.
Obra curta de 45/55 minuts de tema lliure.
L’obra s’estrenarà en un teatre de Burjassot.

» Bases comunes als tres Premis «
1. Escritors de qualsevol nacionalitat. Els guanyadors d’anteriors edicions poden optar
al premi.

2. Llengua. Les obres s’hauran de presentar en valencià. Per a la seua publicació
(en Normes del Puig) passaran, si cal, per la correcció d’un llingüiste designat
per l’editorial.

3 Format. Originals sobre fulles A4. 4 còpies. Caracteristiques:

· 30 llínies per fulla, sense espai adicional entre caràcters.
· Màrgens laterals de 1’5 cm.
· Tipografia Times, Arial o similar a 12 punts.
4 Publicació. L’obtenció dels dos premis de relats comporta el dret de publicació de
les obres a través de l’editorial L’Oronella en una obra colectiva que arreplegarà
relats de diverses edicions, sense determini fix de publicació. Els autors rebran
el premi en concepte de drets d’autors cedits a l’editorial per un determini de
tres anys des de la publicació de l’obra en la seua edició en qualsevol llengua.
A partir del tres anys, encara que L’Oronella mantinga este dret d’edició, els
autors podran dispondre de les obres també per a unes atres publicacions,
indicant sempre en elles la condició de premiades en els XXI Premis de Narrativa
El Piló i la modalitat. Els originals no premiats seran destruïts.
5 Condicions. En els tres premis les obres han de ser inèdites i originals, no estar
premiades ni presentades en cap atre certamen, ni estar compromeses. L’autor
ha de tindre la plena possessió dels seus drets. La simple presentació al
certamen significa el compromís per part de l’autor de que açò és aixina.

6 Presentació. Cada autor podrà enviar tots els originals que vullga. Ha de presentarlos signats, fent constar en l’obra el nom, llinages, direcció, teléfon, currículum
lliterari i cultural i fotocòpia del DNI. També s’accepten obres en seudònim. En
este cas s’inclouran les senyes en un sobre tancat i un lema escrit que coincidixca
en el títul de l’obra.
7 Enviament d’originals. Els originals s’enviaran per correu certificat al Secretari del
Jurat: Josep Barat. Carretera de Llíria, 34. 46100 Burjassot. Els originals que
apleguen després de la data d’admissió pero sagellats dins del determini seran
acceptats, sempre que no s’haja emés ya la sentència.
8 Determini. El determini d’admissió d’originals queda obert des d’este mateix moment
fins al 28 de Març de 2011. En cap cas podran retirar-se les obres una volta
presentades al concurs.
9 Jurat. L’Oronella i El Piló designaran un Jurat qualificat, actuant com a Secretari
del Jurat, en veu i vot, Josep Barat en representació dels convocants. Els
premis són indivisibles pero els Jurats podran no adjudicar-los, otorgar un
accèssit o menció, o recomanar la publicació d’alguna obra no premiada. En
eixe cas, l’editorial haurà d’aplegar a arreglar-se en l’autor.
10 Sentència del Jurat. La sentència del Jurat serà inapelable i es donarà a conéixer
en el tradicional Sopar dels Premis que tindrà lloc, durant el mes d’Abril de
2011. Els guanyadors seran informats com a poc una semana abans del Sopar.
Teléfon d’informació: 96 363 84 18 (Josep Barat).
11 Acceptació de les Bases. La participació en este certamen supon l’acceptació
d’estes Bases; i la resolució de qualsevol cas no previst en elles que puga
plantejar-se serà competència exclusiva dels organisadors.

10 DE NOVELA

BECA FEDERIC FEASES

» CONDICIONS DE LA BECA «
El Piló oferix una beca de 3.000 euros per a escriure una novela
en llengua valenciana. La beca està oberta a escritors de qualsevol
nacionalitat. L’adjudicatari de la 10 Beca Federic Feases de Novela
no podrà tornar a optar ad ella fins a la 14 edició de la beca. Els
aspirants a la beca deuen presentar un dossier en la següent
documentació:

Documentació personal
• Fotocòpia del DNI o passaport.
• Nom i llinages. Data i lloc de naiximent.
• Domicili.Teléfon. Correu electrònic.
• Professió.
• Acreditació de coneiximents del valencià: certificats, cursos,
experiència, publicacions…
• Currículum acadèmic, llaboral. Es tindrà especialment en conte
tot allò relacionat en el món de la cultura i la lliteratura.
• Una carta de 30 llínies aproximadament a on l’aspirant explique
les seues característiques com a noveliste o narrador i tractant
de definir el seu estil lliterari. Es poden detallar quins són els
seus novelistes de referència, les seues obres predilectes,
llectures habituals, etc.

Proyecte de novela
• Explicació en 10 llínies aprox. del proyecte de novela que opta
a la beca. Especificació de la previsió del número aproximat
de pàgines. El tema de la novela és lliure i l’extensió recomanada
d’entre 50 i 150 pàgines.
• Explicació en 10 llínies del desenroll narratiu.
• Explicació en 30 llínies de la sinopsis argumental i el tema.
• Redacció d’una pàgina de 30 llínies de la novela com a mostra
de l’estil lliterari que tindrà. Pot ser una pàgina qualsevol.

Entrevista personal
Els membres del Jurat podran convocar a un o diversos aspirants
per a que expliquen en persona aspectes relacionats en la
documentació entregada.

Condicions
1 Presentació de solicituts. Les solicituts s’hauran de presentar per
quadriplicat, signades per l’aspirant abans del determini indicat
i en mà (no necessàriament ha d’entregar-la l’aspirant personalment) en esta direcció: Josep Barat. Carretera de Llíria 34.
46100 Burjassot (horari comercial). Telf. 96 363 84 18.
2 Llengua. La novela s’haurà de presentar en valencià. Per a la
seua publicació (en Normes del Puig) passarà, si cal, per la
correcció d’un llingüiste designat per l’editorial.
3 Format. La novela becada s’ha d’entregar en 4 còpies sobre
fulles A4, enquadernades i en les següents caracteristiques:
· 30 llínies per fulla, sense espai adicional entre caràcters.
· Màrgens laterals de 1’5 cm.
· Tipografia Times, Arial o similar a 12 punts.
S’entregarà en la mateixa direcció en que s’entregà la solicitut.
4 Publicació. L’obtenció de la beca comporta el dret de publicació
de la novela a través de l’editorial L’Oronella, en el determini
màxim de dos anys des de la sentència del Jurat. Els autors
rebran l’import de la beca en concepte de drets d’autors cedits
a l’editorial per un determini de tres anys des de la publicació
de l’obra en la seua edició en qualsevol llengua. A partir dels

Beca de 3.000eu per a escriure una novela.
+ Bronze de Jaume Chornet.
Novela inèdita de tema lliure.
Extensió aproximada: entre 50 i 150 pàgines.
Publicació a través de l’editorial L’Oronella.
Determini entrega solicituts de beca: 29/11/2010.
Adjudicació de la beca: 6/12/2010.
Determini presentació de la novela: 21/3/2011.
Verificació compliment de les condicions: 28/3/2011.
Entrega dotació, bronze i presentació de la novela: Abril/2011.

tres anys, encara que L’Oronella mantinga este dret d’edició,
els autors podran dispondre de les obres també per a unes
atres publicacions, indicant sempre en elles la següent
llegenda: “Esta obra obtingué la 10ª Beca Federic Feases
de Novela en els Premis de Narrativa El Piló de Burjassot”.
5 Drets. La novela ha de ser inèdita i original, no estar premiada
ni presentada en cap atre certamen, ni estar compromesa.
L’autor ha de tindre la plena possessió dels seus drets. La
simple presentació de la solicitut significa el compromís per
part de l’autor de que açò és aixina.
6 Presentació. Cada autor podrà presentar només un proyecte
de novela.
7 Jurat. L’Oronella i El Piló designaran un Jurat qualificat
de cinc persones, actuant com a Secretari del Jurat, en
veu i vot, Josep Barat en representació d’El Piló; i com
a vocal un representant de l’editorial. La beca és
indivisible, pero el Jurat podrà no adjudicar-la o anularla. En este cas, els 3.000 euros de l’import s’afegiran
a la dotació econòmica de la següent edició. La
decisió del Jurat serà inapelable, es donarà a
conéixer a l’adjudicatari de la beca i es comunicarà
als solicitants no designats per correu electrònic.
El Jurat tindrà ademés la llibertat per a recomanar
personalment als seus autors alguns dels proyectes
desestimats per a que es presenten en pròximes
edicions, sense que això signifique cap compromís
d’assignació futura.
8 Entrega. L’autor rebrà en persona un chec en l’import
de la beca i l’estatueta bronze durant el Sopar dels
Premis, el pròxim mes d’Abril de 2011.
9 Supòsits d’anulació de la beca. Una volta entregada la
novela, el Jurat tindrà uns dies per a verificar el
compliment de les condicions de la beca. La beca
podria ser anulada per algun d’estos motius:
1) Entregar la novela fòra de determini o sense acabar.
2) Entregar-la en un excés de faltes ortogràfiques o
sense el format adequat.
3) Que la novela entregada no es cenyixca al proyecte
presentat.
4) Que la qualitat de la novela no tinga el nivell que se
desprén del proyecte presentat.
10 Acceptació de les Bases. La participació en este certamen
supon l’acceptació d’estes Bases; i la resolució de qualsevol
cas no previst en elles que puga plantejar-se serà competència
exclusiva dels organisadors.
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L’Oronella.

