PREMI
BERNAT I
BALDOVÍ
A LA MILLOR
REDACCIÓ
DE SAINET
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom la Junta Local Fallera de Sueca, amb el patrocini de la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, convoquen la segona edició del Premi Bernat i Baldoví a
la millor redacció de sainet publicat en un llibret de falla, de qualsevol comissió fallera de la Comunitat
Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un gènere teatral de llarga tradició històrica i popular
entre els valencians, com ho testimonien els sainets escrits per Bernat i Baldoví, Peris Celda, Eduardo
Escalante, Francisco Palanca i Paco Barchino, entre altres.
L’objectiu que ens mou no és altre que potenciar el caràcter costumista i popular que es va representar al
territori valencià als segles XIX i XX. Difondre l’art de la redacció del sainet valencià, amb l’humor, sàtira,
embolic,reflex social i contingut moral que caracteritza este gènere. Per tant pretenem evitar la desaparició
del sainet, que és una producció literària en valencià, tan tradicional i tan nostra..
En conseqüència, els participants al Premi Bernat i Baldoví de redacció de sainets hauran d’acollir-se a les
següents bases:

PIMERA
La temàtica dels sainets serà lliure, però haurà de tindre, necessàriament, una visió de sàtira, irònica,
jocosa, popular, burlesca i humorística. Que continga un embolic i un desenllaç, i el guió tècnic teatral amb
les anotacions, acotacions i directrius, tant per als actors com per als elements escenogràfics de l’obra. Al
mateix temps es valorarà la correcció ortogràfica, la riquesa de vocabulari i l’originalitat de l’obra. No obstant
això, siga, al mateix temps, respectuós amb les idees i els conceptes de l’actual societat democràtica del
segle XXI.

SEGONA
Els sainets hauran de estar escrits en valencià, si bé l’autor podrà utilitzar la lletra cursiva amb el signe
de puntuació de cometes per indicar que una paraula, dita, refrany o expressió és impròpia, vulgar, d’una
altra llengua, com puga ser del valencià col·loquial, o amb un sentit especial o irònic..La redacció, que ha
de tindre una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 30 fulls DIN A4, ha de estar escrita amb ordinador,
realitzada amb un processador de textos, tipus de lletra Arial o Times New Roman, en cos 12 i interlineat
senzill. El treball ha de portar un títol que encapçalarà el primer full.

TERCERA
Els treballs han de ser originals, inèdits, no estar premiats ni representats amb anterioritat, i que actualment
no estiguen en fase de participació en qualsevol altre concurs.

QUARTA
L’obra escrita podrà ser en un acte o en dos, i podrà estar ambientada en qualsevol època compresa entre el
segle XIX i l’actualitat, i els personatges, vestuari i decoració hauran de ser acords al temps a què representa.

CINQUENA
Els sainets que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil
(mitjançant un enllaç/link digital, Qr o similar) de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana
durant l’exercici 2019-20. Per tant, adjuntaran a la redacció del sainet el certificat corresponent signat pel
president de la falla, secretari o persona delegada de la publicació del llibre faller. Al llibret on siga publicat
l’enllaç figurarà la següent llegenda:
Sainet presentat al concurs de Lletres Falleres, que opta al Premi Bernat i Baldoví de la Junta Local
Fallera de Sueca.

SISENA
Hi haurà un únic premi dotat amb 800 euros, dividits en 700 euros per a la persona autora (o persones
autores) del sainet i 100 per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibre, amb l’acompanyament
d’un diploma acreditatiu Així mateix, el jurat podrà proposar la concessió de fins a cinc finalistes, que rebran
un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un
exemplar del llibre de falla on es publiquel’enllaç digital del sainet premiat.

SETENA
La participació en el premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria del
text i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants sainets com vulga, siguen
o no del mateix autor/a.

HUITENA
La Federació de les Lletres Falleres i, la Junta Local Fallera de Sueca, així com les entitats col·laboradores,
es reserven el dret de reproduir el sainet premiat en les seues publicacions respectives. La Junta Local
fallera publicarà el sainet premiat junt al llibret col·lectiu de les comissions falleres de Sueca, El Perelló i
Mareny de Barraquetes.

NOVENA
Els sainets que opten al premi es poden presentar per correu electrònic a l’adreça:
premibernatibaldovi@lletresfalleres.org
Es farà constar, a més del títol del sainet, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el telèfon
de contacte de la comissió fallera que es compromet a la publicació del sainet en el seu llibre.
Els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.
El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

DESENA
Les associacions i entitats implicades en el premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut
prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de la Junta
Local Fallera actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del qual es farà pública després del
termini del lliurament dels sainets.

ONZENA
La presentació dels sainets al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes serà
motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran resoltes
per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

DOTZENA
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que serà passades les Falles i
s’anunciarà amb antelació a tots els participants.

TRETZENA
El veredicte del jurat es farà públic, en la pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org), en els mitjans de
comunicació i a tots els participants directament al seu correu electrònic.

CATORZENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret o en els crèdits, de manera llegible, el
text següent:
Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.
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