PREMI LITERARI
LA CENTRAL 25
Amb el Premi Literari La Central 25 volem celebrar els nostres 25 anys, com a
agraïment a la comunitat lectora que ens ha acompanyat durant tot aquest temps
i a les persones que d’una manera o una altra són properes al món del llibre.
El Premi Literari La Central 25 concedirà dos guardons, un entre les obres
escrites en català i un altre entre les escrites en castellà. Cada modalitat tindrà
el seu propi jurat.
BASES
Requisits:
Per ambdues modalitats es podran presentar obres literàries, sense distinció
de gènere, tant de ficció com de no ficció, sempre que siguin propostes de nova
creació.
El criteri de valoració estarà basat, en primera instància, en la qualitat literària
del text, però a més, es valorarà la voluntat de renovació dels gèneres literaris i
la coherència amb els principis de respecte als drets humans.
Només es pot optar a una de les dues modalitats.
El text ha de presentar-se en format pdf (no s’admeten arxius comprimits, zip o
rar) amb una extensió mínima de 22.000 paraules i màxima de 50.000 paraules.
Qualsevol proposta que no s’ajusti a aquests paràmetres quedarà
automàticament descartada.
No s'acceptaran propostes en paper, per participar és necessari donar-se d'alta
a la web, fent clic sobre botó VULL PARTICIPAR i creant un nou usuari, en cas
que la persona participant no disposi d'un compte web a La Central. En aquest

formulari, s'introduiran les dades reals de la participant, en canvi, el text pdf per
penjar anirà signat amb un pseudònim.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites, no s’acceptaran obres
guardonades en altres concursos ni pendents de valoració en altres certàmens.
L’autor ha de disposar de tots els drets d’explotació de l’obra en qualsevol format
i en les seves diferents modalitats.
Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada
del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin
incórrer les seves obres.
Jurat:
Els dos jurats estaran formats per un grup d’editors convidats i per llibreteres i
llibreters de l’equip de La Central.
El jurat del Premi Literari La Central 25 en llengua castellana està format
per: Sandra Ollo, directora de l’editorial Acantilado, Silvia Sesé, directora
editorial d’Anagrama; Rebeca González Izquierdo, editora de ficció de Blackie
Books; Luis Solano, director editorial de Libros del Asteroide; Carlo Feltrinelli,
president de Giangiacomo Feltrinelli Editore; Santiago Tobón, director editorial
de Sexto Piso i Neus Botellé, Luis de Dios i Ànnia Paredes, de l’equip de La
Central.
El jurat en llengua catalana estarà format per: Isabel Obiols, editora
d’Anagrama; Montse
Ingla i Antoni
Munné,
editors
i
fundadors
d’Arcàdia; Monika Zgustová, editora de Galaxia Gutenberg, Aniol Rafel, editor
i fundador d’Edicions del Periscopi, Laura Huerga, editora i fundadora de Raig
Verd i Joan Flores, Marta Ramoneda i Laura Sala, de l’equip de La Central.
Calendari:
Els textos podran presentar-se entre el 20 d’octubre de 2021 i el 28 de febrer
de 2022.
El dia 4 d’abril de 2022 es farà públic el veredicte del jurat, el qual serà
inapel·lable. El jurat es reserva el dret de considerar desert el premi.
Dotació:
El Premi consistirà en una dotació de quatre mil euros (4.000€) per modalitat,
import sobre el qual es practicaran les retencions establertes per la normativa
tributària vigent.
Edició:
La Central publicarà les obres guanyadores en una edició limitada que es
posarà a la venda exclusivament a les seves llibreries. L’import del premi es
considerarà com a pagament dels drets d’autor cedits per a la publicació en

aquesta edició limitada de l’obra. La Central subscriurà un contracte específic
amb cada autor per la cessió d’aquests drets.
Un cop vençuda la vigència del contracte, l’autor podrà lliurement publicar l’obra
amb altres editorials, i en tindran una opció preferent les que han participat com
a membres del jurat.
Les persones que es presentin al Premi Literari La Central25 es comprometen a
acceptar-ne les bases.
Per dubtes o consultes us atendrem a: premi25@lacentral.com
Per participar al Premi Literari La Central 25, és necessari donar-se d'alta a la web

