BASES DEL CONCURS DE NOVEL·LA HISTÒRICA

a.
Poden optar al premi Gregal de Novel·la Històrica les obres originals i inèdites escrites
en català que s’avinguin amb aquestes bases i que no hagin estat premiades en altres
concursos.

b.
El tema de les novel·les ha d’estar basat en fets i personatges històrics. Tanmateix, es
valorarà explícitament l’originalitat en el tractament de ficció que se’n faci.

c.
Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 150 fulls amb un contingut
aproximat de 2100 espais escrits a dues cares.

d.
Cada obra s’haurà de presentar mitjançant una còpia en suport digital i cinc d’impreses,
convenientment relligades, on hi consti el nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic
de l’autor. En el cas que aquest no vulgui que es faci pública la seva identitat o el títol
de l’obra, haurà de presentar els exemplars amb un pseudònim i/o un títol provisional
juntament amb una plica amb les seves dades personals i el títol original, si és el cas.
Aquestes dades només seran accessibles als organitzadors del premi.

e.
El termini d’admissió de les obres acaba el 15 de juliol de 2012. El lloc de presentació
és l’Editorial Gregal, carrer Rovelló, número 66, de Maçanet de la Selva (Apartat de
Correus 26, CP 17412). S’hi admetran tots els originals que hi arribin si la seva data
d’expedició no és posterior a la data límit esmentada. De la presentació o recepció dels
originals se’n lliurarà o remetrà un rebut a l’autor.

f.
La dotació d’aquesta primera convocatòria del Premi és de 2.500 €, en concepte
d’avançament de drets d’autor.

g.
El Jurat estarà constituït per un escriptor, un crític, un historiador, un llibreter i un tècnic
que actuarà de secretari.

h.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives, fins a obtenir una majoria de
vots a favor d’una obra determinada. Si, tanmateix, el jurat creu per unanimitat que cap
de les novel·les presentades no assoleix la qualitat mínima per ser guardonada, el premi
podrà no ser adjudicat. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

i.
Editorial Gregal farà l’edició de l’obra guardonada, després de la signatura prèvia del
contracte corresponent amb l’autor. L’atorgament del premi comporta que l’autor de
l’obra guanyadora cedeix a Editorial Gregal en exclusiva per a tot el període de vigència
del contracte tots els drets d’explotació sobre el text per totes les modalitats d’edició en
qualsevol format o suport, incloent-hi tot tipus d’adaptacions i la traducció en tots els
idiomes. L’autor s’obliga a subscriure el contracte que sigui necessari per formalitzar
oportunament aquesta cessió.

j.
Així mateix, Editorial Gregal tindrà una opció preferent, durant el termini de dos mesos,
a comptar des de la data de proclamació del premi, per a decidir la publicació de la resta
de les obres presentades.

k.
El veredicte del premi tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, en el marc d’un acte de
lliurament que se celebrarà a Maçanet de la Selva. La data ha estat escollida en
commemoració del primer llibre publicat en 1452 per mitjà de la premsa Gutenberg.

l.
Tots els participants seran avisats personalment −segons les dades que constin en
l’editorial− de l’acte de concessió del Premi.

m.
Les obres presentades estaran a disposició dels seus autors durant els tres mesos
posteriors al veredicte.

n.
En el cas que sigui d’interès d’un autor, l’editorial li facilitarà informació del procés
d’anàlisi i veredicte del jurat.

o.
La presentació dels originals aspirants al premis pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

