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III Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí

Sa Fundació Jaume III de ses Illes Balears, entitat cultural sense ànim de lucre
nascuda a finals de 2013 amb sa finalitat de dignificar ses característiques
lingüístiques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com sa cultura
balear, convoca enguany sa tercera edició des concurs de relats curts en
mallorquí. Dignificar ses nostres modalitats insulars vol dir normalisar es seu
ús en ets àmbits més formals com sa literatura d’on han estat arraconades. Un
concurs obert a tots es públics de Mallorca que cerca promoure s’expressió
literària mallorquina i posar fil a l’agulla a una literatura en es nostro llenguatge
insular. Perquè es patrimoni lingüístic i cultural que mos ha estat legat de pares
a fills seguesqui entre ses pròximes generacions mallorquines. Enguany es
Premi Gabriel Maura se convoca amb una interessant i sucosa novetat:
s’augment des primer premi de fins a 1.500€ pes guanyador.
Es relat curt en mallorquí ha tengut dignes representants al llarg de s’història,
com Gabriel Maura, Bartomeu Ferrà, Miquel del Sants Oliver, Pere d’Alcàntara
Penya o es mateix Mossèn Alcover, una tradició que presenta es seu màxim
esplendor a cavall entre es segles XIX i XX però que, llavor, va perdre volada fins
a extingir-se. An es mateix temps, es concurs vol homenatjar un d’aquests grans
escriptors de relat curt en mallorquí, com és Gabriel Maura, autor des
celebredíssims Aigoforts.
Per tot això creim que és important posar en marxa iniciatives literàries en
mallorquí que entronquin amb una tradició que ha estat escanyada per una
normalisació mal entesa. Sa resposta va esser sa convocatòria fa dos anys de
sa primera edició des Premis Gabriel Maura de relats curts en mallorquí on s’hi
presentaren vint-i-sis participants. A s’acte d’entrega des premis hi assistiren
unes sis-centes persones. Enguany, a sa tercera edició, esperam una
participació més gran i consolidar ets únics premis en mallorquí que se celebren
a sa nostra illa.
BASES DES III PREMI GABRIEL MAURA

1. Participació
Sa participació estarà oberta a tothom qui vulgui concursar, d'acord amb ses
següents bases.
2. Presentació i condicions
Ses obres originals s'han de presentar en format Word/Open Office i PDF. Ets
originals es presentaran en format DIN-A4, interlineat 1,5. Es tipo de lletra serà Arial

o Times New Roman, grandària 12. S’original tendrà una extensió màxima de 10
pàgines DIN-A4 per una cara.
S’original se podrà entregar a través de:
a) Correu electrònic: info@safundacio.es
b) Correu postal o en mà:
Fundació Jaume III de ses Illes Balears, C/Sant Elies nº10 A, 1r B (cap de cantó amb
C/Oms), Palma de Mallorca 07003
Per preservar s’anonimat ets originals se presentaran dins un sobre tancat on
figurarà es títol de s’obra. Aquest sobre haurà de contenir-ne un altre dedins (Sobre
B), també tancat, on constin ses següents dades de s’autor: fotocòpia des DNI, nom
i llinatges, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic. En es Sobre B es farà
constar: “III Premi Gabriel Maura en mallorquí”. En cas d’enviar-lo per correu
electrònic, Sa Fundació preservarà també s’anonimat.

3. Plaç d'entrega
S'admissió d'originals començarà avui i acabarà a les 14 hores des dia 28 de
setembre de 2018.
4. Model lingüístic
En compliment amb sa principal finalitat des Premi Gabriel Maura, ses obres han
d'estar redactades en mallorquí. Es valoraran especialment s’ús de lèxic insular, de
s’article baleàric, de morfologia verbal i no verbal mallorquina, de modismes i
locucions mallorquins.
Ets originals estaran escrits segons “Un model lingüístic per ses Illes Balears”, es
llibre d’estil publicat per Sa Fundació. Es concursants poden adquirir es llibre d’estil
a ses llibreries i contactant amb Sa Fundació.
De cara a sa publicació de ses peces guanyadores, es Jurat se reserva es dret a sa
seva correcció i/o revisió, si fos necessària, d’acord amb sos paràmetres lingüístics
exposats.

5. Temàtica
Sa temàtica és lliure.

6. Drets
S'obra ha d'esser inèdita i original, no estar premiada ni presentada a cap altre
certamen, ni estar compromesa. S'autor ha de tenir sa plena possessió des seus
drets.
7. Jurat
Es Jurat des II Premi Gabriel Maura estarà format pesr sa vicepresidenta de Sa
Fundació a Mallorca, Gari Durán Vadell, que actuarà com a presidenta des concurs,
pes guanyador des II Premi Gabriel Maura, i professionals des món literari i cultural
que seran designats pes patronat de Sa Fundació, i que s’anunciaran una vegada
hagi
acabat
es
concurs.

8. Premis i entrega
Es concurs comptarà amb sos següents premis:
- 1r premi de 1.500€.
- 2n premi d’accèssit honorífic.
És requisit indispensable pes guanyadors confirmar s’assistència o representació a
sa gala des premis.
Es guanyador des Premi Gabriel Maura no podrà participar en es concurs fins as
cap de tres anys.
En homenatge a sa mort del rei Jaume III de Mallorca, es 25 d’octubre de 1349 en
es Camp de Sa Batalla a mans de ses tropes aragoneses, s’entrega de premis serà
en es Sopar i Gala de V Aniversari de Sa Fundació, divendres 26 d’octubre de 2018
a Son Amar.

9. Acceptació de ses bases
Sa participació en es III Premi Gabriel Maura suposa s'acceptació d'aquestes
bases. Sa resolució de qualsevol cas no previst en aquestes bases serà
competència exclusiva dets organisadors. Es veredicte des Jurat serà inapel·lable.

Info: www.safundacio.es

Contacte: info@safundacio.es

