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Bases del premi literari
Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda

I.

L’Editorial Trípode, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, convoca el Premi literari Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda,
de poesia catalana, i per a poetes inèdits. Aquest premi es crea coincidint amb
el 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda (Romanyà de la Selva, 13
d’abril de 1983) i amb vocació de continuïtat, per tal de potenciar el conreu de
la poesia en llengua catalana i els seus poetes com una clara manifestació
literària que aporta valor a la nostra cultura.

II.

Aquest premi estarà dedicat a poetes inèdits, és a dir, que no hagin editat
cap llibre de poemes a títol individual, de manera impresa o digital. Només es
podrà presentar una obra per autor/a. Les obres hauran de ser originals i
inèdites, i no premiades en altres concursos. Els autors/es es comprometen a
no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat. La presentació d’una
obra implica que l’autor/a no té compromesos els drets d’edició i que l’obra no
ha estat presentada a cap altre premi o certamen pendent de resolució.

III.

Podran optar a aquesta primera edició del premi els llibres o reculls de
poemes escrits en català i amb una extensió normal d’un volum d’aquestes
característiques i, en qualsevol cas, no inferior a 250 versos ni superior a 600
versos, escrits en tipus de lletra Arial i cos 12.

IV.

Els originals hauran de presentar-se per correu electrònic en un document en
format PDF, i hi haurà temps de fer-ho fins al 12 de febrer de 2023.
S’enviaran

exclusivament

per

correu

electrònic

a

l’adreça

rodoredaromanya@tripode.cat. Totes les obres es lliuraran sota pseudònim.
El missatge de correu electrònic on es trametran els originals tindrà com a títol
el mateix que l’obra aspirant. En el cos del missatge es farà constar també el
títol i el pseudònim de l’autor/a; s’hi adjuntaran dos documents. En el primer,
figurarà el recull de poemes presentat al concurs i, en l’altre, que tindrà com a
nom la paraula Plica, les dades personals del participant (nom i cognoms,

adreça postal i electrònica, telèfon i còpia del DNI), dades personals que seran
preservades i sols seran desvetllades al jurat després de l’elecció de l’obra
guanyadora. Les dades proporcionades pels autors/es formaran part d’un
fitxer la finalitat del qual serà únicament la gestió de la convocatòria, de
manera que es garantirà en tot moment la protecció de dades.
V.

El veredicte del jurat es farà públic al voltant del 13 d’abril de 2023 en el marc
d’un acte organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament que es desenvoluparà
a Romanyà. Tots els detalls s’anunciaran oportunament.

VI.

El premi consisteix en la publicació del recull de poemes guanyador. L’obra
guanyadora serà publicada per l’Editorial Trípode (Edicions Trípode, SLU) en
el transcurs de l’any 2023, dins la seva línia de poesia catalana contemporània
i en una col·lecció específica que es crearà amb aquesta finalitat.
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro podrà, si ho desitja, participar en
l’elecció de disseny i coberta. L’editorial s’encarregarà de fer el corresponent
contracte d’edició habitual amb l’autor/a.

VII.

El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, a
parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les característiques de la
convocatòria. El premi és indivisible. Si escau, però, el jurat podrà fer
mencions honorífiques a altres obres presentades. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.

VIII. El jurat estarà format per Mariàngela Vilallonga, Abraham Mohino, Isabel
Ortega, Mònica Miró i Esteve Plantada. El sistema d’anàlisi, selecció i votació
de les obres presentades serà el que lliurement decideixi el jurat.
IX.

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases i dels
drets i obligacions que se’n deriven.

