BASES. CONVOCATÒRIA PREMI DE NARRATIVA 2016
1a
Les obres, inèdites i no guardonades en cap altre certamen, seran de temàtica lliure. Han de ser escrites
en llengua catalana. Seran lliurades en format paper per quintuplicat i en format informàtic en un cd en
word (només s’admetrà en cd, no són vàlids memòries usb, disquets ni qualsevol altre suport informàtic).
Poden presentar-se, com a màxim, dos treballs per autor/a.
2a
Els treballs presentats no han d’anar signats ni indicar el nom de l’autor/a. Cada obra presentada ha de
consistir en una narració breu de 4 a 10 fulls de mida A4, escrits amb lletra mida 12, a doble espai i per
una sola cara. Han de portar el títol a la portada. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el mateix títol. Dins
d’aquest sobre hi ha d’haver nom i cognoms, l’adreça completa de l’autor/a, telèfons i correu electrònic, si
escau, per tal de permetre’n la identificació.
3a
Els originals hauran de ser tramesos amb la indicació “per al premi Miquel Arimany” fins al 3 de juny de
2016 a l’adreça següent:
Ajuntament de les Masies de Roda
Crta. de Roda de Ter a Manlleu s/n
08510 Les Masies de Roda
4a
El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, serà proclamat el dissabte 24 de setembre de 2016,
a les 18 hores, en acte celebrat al monestir de Sant Pere de Casserres.
5a
El premi està dotat amb 1.200 euros (retenció del 19% d'IRPF no inclosa) a compte dels drets d’autor per a
l’obra guanyadora, la qual serà editada en un volum juntament amb la resta d’obres que el Jurat
consideri finalistes.
6a
L’organització no s’obliga a retornar els exemplars no premiats. Seran destruïts una vegada fet públic el
veredicte del Jurat.
7a
El fet de participar en el premi implica l’acceptació d’aquestes Bases. Qualsevol circumstància no
prevista serà resolta pel Jurat d’acord amb l’entitat convocant.
8a
El Jurat estarà constituït per les persones següents: Pilar Cabot, Oriol Pi de Cabanyes, Miquel-Lluís
Muntané i Ramon Isern com a alcalde i regidor de Cultura. Víctor Pallàs actuarà com a secretari.

PREMIS LITERARIS MIQUEL ARIMANY
EL PERQUÈ D’AQUEST PREMI
Miquel Arimany (1920-1996) fou un dels escriptors més destacats del nostre panorama literari del segle
XX. Poeta, narrador, assagista, dramaturg, traductor, gramàtic i lexicògraf fou un dels impulsors de la
nostra llengua en els temps més foscos. Com a editor, donà veu a multitud d’escriptors publicant-los obra
i al llarg de quaranta anys (del 1952 al 1992) dirigí la revista literària “El Pont”, força anys balcó del
panorama literari d’uns temps ben difícils. L’any 1960 va crear, amb la voluntat d’anar redreçant l’ús
públic del català, obstaculitzat sistemàticament per la censura, el “Bloc Maragall” que encara avui arriba
a milers de llars del país. A més a més, fou l’autor d’un diccionari de la llengua i d’obres gramaticals que
van acompanyar tota una generació de catalans.
La seva vinculació a les Masies de Roda vingué per les seves estades estiuenques al mas Pla de Roda,
on reposen les seves cendres, així com a través de les seves freqüents visites a Roda de Ter amb
l’excusa de reunir-se amb uns parents, fet que li va servir per assessorar joves lletraferits locals que
començaven a exercitar-se en la negligida llengua catalana durant el primer franquisme.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de les Masies de Roda, des de la Regidoria de Cultura, vol
reconèixer i impulsar l’obra de l’escriptor i homenatjar-lo amb aquesta convocatòria anual dedicada
alternativament a promoure nous valors en narració i en poesia.
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