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La Federació Lletres Falleres, i en el seu nom l’Associació Cultural Amics del Mestre Ortifus (AMO), 
convoquen l’edició 2020 del Premi Mestre Ortifus a la temàtica publicada en un llibret de falla, amb l’objectiu 
d’estimular la creació i la mirada crítica al voltant de la festa de les Falles, així com premiar l’esforç editorial 
que fan les comissions en els llibrets.

«Les falles han de parlar» és una de les frases cèlebres de l’amic i dibuixant Ortifus en les seues immersions 
en la festa de les Falles, per tal de provocar la sàtira en cada escena i mostrar una cohesió en el missatge. 
Així, este premi intenta potenciar el treball d’aquelles comissions que en el seu llibret plasmen esta 
coherència amb la crítica de la falla, perquè és allò que volem fer desaparéixer amb el foc.

Es convoquen dos premis: l’un de portada i l’altre de coherència en els continguts publicats.

Els participants en el Premi Mestre Ortifus han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA

El llibret ha de tractar un tema relacionat amb el de la falla plantada a la seua demarcació. Tots els continguts 
i els dissenys han d’estar redactats en valencià, ser originals i publicar-se en un llibret gran o infantil de 
qualsevol comissió fallera de l’exercici 2020-2021.

SEGONA

S’estableix un premi de 300€ en la categoria de portada, dividit entre l’autor/a o autors de la portada i la 
comissió de falla que la publica en el seu llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu. També 
s’estableix un altre premi de 300€ a la coherència de continguts en les mateixes condicions, dividit amb les 
persones coordinadores del llibret.

El jurat podrà proposar la concessió d’accèssits als cinc treballs finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.



TERCERA

La participació en el premi s’ha de fer de comú acord entre l’autor/a o autors de la portada, el coordinador/a 
o coordinadors del llibret, i la comissió de falla que el publica.

QUARTA

Per a participar en el premi cal fer una inscripció prèvia, que s’ha d’enviar pel formulari que trobareu a la 
web de lletresfalleres.org o per correu electrònic a l’adreça:

premimestreortifus@lletresfalleres.org

abans de les 23.59 hores del 30 de juny de 2021*. En esta inscripció s’ha d’adjuntar l’esbós de la portada, 
l’esbós de la falla, el lema i l’índex dels continguts del llibret, acompanyats del nom i telèfon de l’autor/a 
o autors, el nom i telèfon del coordinador/a o equip de coordinació, i el nom i telèfon de contacte de la 
comissió fallera.

Amb posterioritat, una volta impresos els llibrets, els participants n’han d’entregar dos exemplars directament 
en qualsevol de les següents adreces:

• Seu social de la Falla Borrull-Socors (c/ Borrull, 31. València)
• Seu social de la Junta Local de Xàtiva (c/ Montcada, 32. Xàtiva)
• Seu social de la Falla Portal de Valldigna (c/ Major, 101. Tavernes de la Valldigna)
• Seu social de la Junta Local d’Alzira (c/ Faustí Blasco, 11. Alzira)
• Seu social de la Junta Local de Torrent (c/ Bellido, 8. Torrent)

El límit d’admissió dels exemplars impresos del llibret finalitzarà el mateix dia que en els premis de la 
Generalitat Valenciana.

Els llibrets entregats estaran a disposició de les comissions fins després de les Falles 2021. Passat este 
termini, els organitzadors en disposaran com es crega oportú.



CINQUENA

El jurat serà nomenat per l’organització entre persones relacionades amb el disseny gràfic, la literatura i la 
festa de les Falles. La composició del jurat es farà pública després del termini del lliurament dels llibrets, en 
el qual serà membre honorífic n’Antonio Ortiz Fuster (Ortifus).

SISENA

L’acte d’entrega 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. El veredicte del jurat es farà públic i s’anunciaran els cinc 
finalistes, que rebran un diploma acreditatiu. Es publicarà en els mitjans de comunicació i en els elements 
comunicatius dels Premis de les Lletres Falleres (www.lletresfalleres.org).

L’entrega del premi estarà condicionada a la presentació de fotografies que demostren que les escenes de 
la falla estaven en coherència amb el llibret.

SETENA

El jurat tindrà en compte la potenciació per part de les comissions dels següent aspectes:

• Conjunció entre falla, portada i continguts del llibret
• Originalitat de la temàtica del llibret/falla
• La coherència de la crítica a cremar
• Interés del tema triat en relació amb les falles
• Les tècniques creatives del disseny
• La cohesió dels elements gràfics



HUITENA

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 puguen resoldre els 
organitzadors.

L’AMO, i en el seu nom la Federació de les Lletres Falleres, es reserven el dret de reproduir les portades premiades.

NOVENA

Els participants en el premi han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, la imatge i el text 
següents:

Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

CONVOCA 
AMICS DEL MESTRE ORTIFUS - AMO

COL·LABORA 
DISEÑARTE  / FALLA BORRULL SOCORS



*NOTA IMPORTANT

La data d’inscripció dels treballs finalitza el 30 de juny de 2021 a les 23.59 hores.

El límit d’admissió dels exemplars impresos del llibret finalitzarà el mateix dia 
que en els premis de la Generalitat Valenciana.

En tot cas la Federació de les Lletres Falleres es reserva el dret de modificar la data i forma 
de lliurament segons l’evolució de la crisi sanitària.

Tots els comunicats i actualitzacions es publicaran en la pàgina web dels Premis de les Lletres Falleres
(www.lletresfalleres.org) i en les xarxes socials.

www.lletresfalleres.org
www.facebook.com/lletresfalleres | twitter.com/lletresfalleres | instagram.com/lletresfalleres




