PREMI PORTAL
DE VALLDIGNA
A LA MILLOR
POESIA LÍRICA

La Federació de Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Falla Portal de Valldigna, amb el
patrocini de Mandriladora Alpesa, i la col·laboració de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, convoquen
la tercera edició del Premi Portal de Valldigna a la millor poesia lírica publicada en un llibret de falla de la
Comunitat Valenciana.
Per què poesia? Perquè la poesia és l’art de crear bellesa amb paraules mitjançant paraules disposades
rítmicament. Perquè la poesia lírica en concret és aquella que expressa sentiments i, perquè l’essència de la
poesia es troba en la lírica, és a dir, en l’esforç del poeta per donar forma a la seua subjectivitat i projectar-la
en la seua visió del món.
La Falla Portal de Valldigna, per una banda, vol fomentar la poesia als llibrets fallers. A més, d’art, foc,
festa... les falles són poesia, així que vol donar-li el seu paper protagonista. Per altra banda, vol que les
comissions falleres se n’adonen que tenim moltes coses i persones de les quals parlar líricament.
Per tant, els participants al Premi Portal de Valldigna de poesia lírica hauran de seguir les següents bases:

PRIMERA
La convocatòria s’adreça a qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana que publique una poesia
lírica al seu llibret gran o infantil durant l’exercici 2019/2020. El tema d’aquesta composició lírica ha d’estar
relacionat amb el món de les falles i, per descomptat, ha d’estar escrit en valencià.

SEGONA
Pel que fa al premi es valorarà la temàtica, la mètrica, el ritme, la qualitat retòrica... No hi ha una limitació
de versos i la mètrica serà lliure. La poesia serà original i inèdita amb anterioritat de la seua publicació al
llibret. S’exclouran els fragments d’explicació dels monuments. A més, també s’exclouran les poesies que
no facen referència al món faller o qualsevol motiu que aquest envolte. Cada Comissió Fallera pot aportar
un màxim de quatre poesies.

TERCERA
El premi s’estableix en una sola categoria, de caràcter autonòmic. El premi està dotat amb 400€, dividits en
200€ per a l’autor/a i/o autors i 200€ per a la comissió de la falla que publica el llibret, amb l’acompanyament
d’un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació
d’un exemplar del llibre de falla on es publique el poema premiat.

QUARTA
La participació al premi es farà de comú acord entre l’autor, autora o autors de la poesia i el coordinador o
coordinadors del llibret, i la comissió de la falla que el publica.

CINQUENA
L’associació Cultural Falla Portal de Valldigna, es reserva el dret de reproduir el poema líric premiat en el seu
llibret faller o publicacions diverses.

SISENA
Per a participar en el premi caldrà fer una inscripció prèvia, que s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça:
premiportaldevalldigna@lletresfalleres.org
Abans del 14 de febrer de 2020.
La inscripció ha de contindre les dades següents:
• Nom de la falla i població.
• Nom, telèfon i correu de la persona que coordina el llibret.
• Nom, telèfon i correu de la persona o persones que escriuen la poesia lírica.
• Adreça on està publicat digitalment el llibret.

Cal enviar la poesia original en un arxiu electrònic que incloga únicament el text i el títol, sense imatges.
L’organització es compromet a mantindre l’anonimat de les persones participants davant del jurat.

SETENA
El jurat estarà format per tres persones de reconegut prestigi relacionades amb el món de la literatura; a més,
un membre de l’Associació Cultural Falla Portal de Valldigna actuarà com a secretari del jurat, sense vot.

HUITENA
A més de la dotació econòmica els guardonats rebran un diploma acreditatiu. 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.

NOVENA
El veredicte del jurat es farà públic mitjançant les xarxes socials de la Falla Portal de la Valldigna i en la
pàgina de Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

DESENA
La presentació al premi comporta l’acceptació plena de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu
d’exclusió del concurs. En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a
allò que resolguen els convocants.

ONZENA
Serà condició indispensable per participar que el llibre es trobe en qualsevol plataforma digital per la seua
consulta i posterior difusió.

DOTZENA
Els participants en el premi han d’incloure en els crèdits de la publicació, de manera llegible, el text següent:
Este llibret participa en el Premi de les Lletres Falleres.

CONVOCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PORTAL DE VALLDIGNA

PATROCINA
MANDRILADORA ALPESA

COL·LABORA
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
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