BASES DEL CONCURS DE NOVEL·LA
a.
Poden optar al premi Gregal de Novel·la opera prima originals i inèdites escrites en
català d’autors que no hagin publicat anteriorment i que s’avinguin a aquestes bases.
L’editorial admet explícitament que les obres presentades participin en concursos
simultanis.
b.
La temàtica narrativa és absolutament lliure. Tanmateix, es valoraran de manera
específica els referents històrics que contingui. S’exigeix que els textos tinguin un bon
nivell de correcció ortogràfica i estilística.
c.
Les obres han de tenir una extensió mínima de 150 pàgines. S’aconsella que siguin
presentades amb un cos 12, interlineat d’1,5 i impreses a doble cara.
d.
Cada obra s’haurà de presentar mitjançant una còpia en suport digital i cinc
d’impreses, convenientment relligades, amb un primer full on, a més del títol, constin
el nom, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon 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 de tal manera que en el primer full només consti un pseudònim i un títol
que pot ser provisional o definitiu. En aquest supòsit haurà d’adjuntar, en un sobre a
part, una plica amb les seves dades personals (nom real, adreça, correu electrònic i
telèfon) 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 2 d’agost de 2019. Es considera que aquesta
data és la màxima d’expedició dels originals. L’adreça de recepció és la de l’editorial
convocant: carrer dels Pirineus, 50, de Maçanet de la Selva (CP 17412). També es
poden adreçar a l’apartat de correus 26 d’aquesta mateixa localitat. De la presentació
o recepció dels originals se’n lliurarà o remetrà un rebut a l’autor via correu electrònic.
f.
La dotació de la setena convocatòria del Premi és de 2.000€, en concepte
d’avançament de drets d’autor.
g.
El jurat estarà constituït per dos escriptors, dos crítics i dos historiadors. Un d’ells
actuarà de secretari.

h.
El jurat, auxiliat en la primera fase per lectors professionals, seguirà el procediment de
votacions successives, fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra
determinada. Si el jurat creu per majoria que cap de les novel·les presentades no
assoleix la qualitat per ser guardonada, el premi podrà no ser atorgat. En aquest cas,
quedarà a criteri del jurat distingir altres obres. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
i.
L’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 cedeixi a l’Editorial Gregal tots els drets d’explotació sobre el text.
L’autor s’obliga a subscriure el contracte que sigui necessari per formalitzar
oportunament aquesta cessió.
j.
Així mateix, l’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 dissabte 26 d’octubre de 2019, en el marc d’una
festa literària que se celebrarà a Maçanet de la Selva. La data ha estat escollida en
commemoració del primer llibre publicat per mitjà de la premsa tipogràfica de
Gutenberg que va veure la llum a inicis de la tardor de 1452. Qualsevol canvi de data
serà anunciat prèviament.
l.
Amb la intenció que serveixi com a eina de promoció dels concursants, l’editorial
confeccionarà un catàleg amb el detall de totes les obres presentades, que es lliurarà
als assistents a l’acte de concessió del premi i als mitjans de comunicació que el
cobreixin. És per aquest motiu que s’aconsella als autors que, en el suport digital, a
més del text de l’obra, hi hagi un arxiu que contingui una fotografia seva, una sinopsi
de l’obra, una aproximació biogràfica i, si és el cas, la relació d’obres publicades o de
premis rebuts. Si és d’interès de l’autor que també hi consti una adreça electrònica o
postal de contacte, cal que ho especifiqui explícitament, en cas contrari aquestes
dades no hi apareixeran. Els autors que s’hagin presentat amb pseudònim podran
optar per facilitar aquestes dades per al catàleg o, en cas contrari, constaran
exclusivament en una llista complementària.
m.
Tots els participants seran avisats personalment −segons les dades que constin en
l’original presentat− de l’hora i els detalls de l’acte de concessió del premi. No hi haurà
avís previ al guanyador, només als autors de les obres finalistes. Aquests es
comprometen a ser-hi presents personalment o per delegació. El no compliment
d’aquest compromís comportarà la pèrdua de les distincions que l’obra hagi pogut
obtenir. En el cas que es produís aquesta circumstància, l’absència de l’autor premiat,

el jurat podrà tenir previst o resoldre posteriorment la millor decisió en relació amb el
premi.
Per tal d’aconseguir la màxima notorietat, l’editorial té previst que un escriptor o
escriptora de vàlua reconeguda avali la concessió del premi. Aquest aval es concretarà
en tres actuacions: fer el lliurament del premi el dia de la concessió, redactar una frase
de presentació de l’obra guanyadora i glossar-la el dia de la seva primera presentació.
n.
Les obres presentades estaran a disposició dels seus autors durant els tres mesos
posteriors al veredicte.
o.
En el termini de tres dies després de la concessió del premi, l’editorial farà arribar el
veredicte a tots els concursants. En el cas que sigui d’interès d’un autor, l’editorial li
facilitarà informació del procés i veredicte del jurat, o també, previ encàrrec, li podrà
facilitar un informe de lectura de l’obra presentada.
p.
La presentació dels originals aspirants al premi pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

