
bases del premi 
josep pla/1969

convocat per Edicions Destino

j Poden optar al Premi Josep Pla, que convoca Edicions Destino, obres de 
prosa escrites en llengua catalana, rigorosament inèdites. S’entén com a 
prosa un text de caràcter predominantment literari, sense limitació en el gè-
nere: novel·la, conte, relat, llibre de viatges, memòries, biografia, diari, etc.

2 Els originals hauran d'ésser d’una extensió mínima de 200 folis, mecano-
grafiats a doble espai i a una sola cara.

2 La quantia del premi per a aquesta segona convocatòria, corresponent a 
l’any 1969, serà de 200.000 (dues-centes mil) pessetes, que s’adjudicarà 
a l’autor en concepte a la vegada de premi i,de preu de la propietat i de 
drets d’autor d’una primera edició de deu mil exemplars a càrrec d’Edicions 
Destino la qual serà feta en el curs de l'any de la concessió del premi. 
Per a les successives edicions, l'autor percebrà un deu per cent sobre el 
preu de venda dels exemplars.

El premi serà atorgat per votació per un Jurat de cinc membres designat 
per Edicions Destino. Per a la convocatòria corresponent al Premi Josep 
Pla 1969 aquest jurat estarà format pels senyors següents: Josep Maria 
Espinàs, Maurici Serrahima, Joan Perucho, Joan Teixidor i Joaquim Marco, 
el qual actuarà de secretari.

g Per a la concessió del Premi Josep Pla serà utilitzat el procediment d’eli-
minació a base de cinc votacions successives. Cada un dels membres del 
Jurat elegirà, en la primera votació, cinc obres. En la segona, cada un dels 
membres elegirà quatre obres entre les cinc que hagin obtingut més vots en 
la primera. I així, successivament, eliminant una obra en cada votació, s’ar-
ribarà en la cinquena a l’adjudicació del premi. Si càl, es faran votacions 
complementàries en el cas d’empat entre dues o més obres. A l’acta de 
concessió constaran tots aquests detalls.

g El premi no podrà ésser repartit entre dues o més obres, però podrà decla-
rar-se desert si el Jurat estimés que cap de les obres presentades no 
posseís suficient qualitat literària.

Y Edicions Destino tindrà una opció preferent per a l’adjudicació dels drets 
d'alguna dè les obres presentades que no hagin obtingut el premi però 
que el Jurat consideri d’interès.

g Els originals hauran d'ésser presentats per duplicat, perfectament legibles; 
firmats per l'autor amb expressió clara del seu nom, cognom i domicili. 
S’admetrà solament l’ús de pseudònims consagrats pel costum i coneguts 
en els medis literaris.

g El terme d'admissió d’originals finalitzarà el dia 30 de setembre de cada 
any i el premi serà atorgat el dia 6 de gener següent a la convocatòria. 
Els originals s'hauran de trametre a Edicions Destino, carrer Balmes, 4, bai-
xos, Barcelona, amb la indicació «Per al Premi Josep Pla». Si l'autor ho sol-
licita li serà lliurat el rebut corresponent.

10. Adjudicat el premi, els autors que no siguin premiats podran recollir els 
originals a Edicions Destino, prèvia la presentació del rebut, a partir del 
15 de febrer següent i durant el terme d'un any. No es respon de la pèrdua 
fortuïta d’algun original.

D'acord amb les bases anteriors, el Premi Josep Pla 1969 serà adjudicat la nit del 
dia 6 de gener de 1970.

una mica de tot
BUTLLETÍ BIBLIOGRÀFIC «GORG»

L'editorial Gorg — Pérez Bayer, 7, Valèn 
cia-2 — ha començat a publicar un but- 
lletí bibliogràfic, amb periodicitat mensual' 
La circular que n'anuncia el llançament diu 
que té per objecte «informar els seus lectors 
sobre llibres editats o per editar i altres pu 
blicacions unitàries (incloent-hi les musi-
cals) que puguen interessar-los per a |a 
coneixença dels corrents de cultura de les 
societats actuals, així com sobre els esde-
veniments, problemes i progressos del nos-
tre temps».
Al sumari del número 1, hi trobem notes 
sobre La llengua dels valencians, de Manuel 
Sanchis Guarner; Tirant lo Blanc; Alacant, 
30.000 pieds noirs, d'Antoni Seva; Mera- 
valles i picardies, d'Enric Valor; Gran En-
ciclopèdia Catalana; El conflicte àrab-israe- 
lita, de J. P. Sartre i d'altres; Un lloc 
entre els morts, de M. A. Capmany; La per-
sonalitat neuròtica del nostre temps, de 
Karen Homey; Maigret i el client del dis-
sabte, de Simenon, i un noticiari.
El preu de venda d'aquest butlletí (quaran- 
ta-vuit planes amb il·lustracions i portada 
en colors) és de deu pessetes.

CONCURSOS I PREMIS
PREMI DE POESIA «AMADEU OLLER» PER A 
POETES INÈDITS 
Sisena convocatòria
La parròquia de Sant Medir de la Bordeta, de Bar-
celona, ha instituït, a la memòria de mossèn Amadeu 
Oller, el premi de poesia que porta el seu nom, des-
tinat a poetes inèdits de llengua catalana, de menys 
de 20 anys, sota les condicions següents: 
l.a El premi consisteix en l’edició del llibre premiat. 
Per tant, el originals que aspiraran al premi han 
de tenir en conjunt l’extensió indispensable d’un 
llibre corrent de poesia.
2.3 L’edició, que no serà posada a la venda, constarà 
de 500 exemplars, del quals 100 seran lliurats a l’autor 
premiat i la resta, a disposició de la Comissió Orga-
nitzadora, seran repartits entre escriptors, crítics, ins-
titucions de cultura, centres d’ensenyament, i els 
assistents a l’acte de lliurament del premi.
3.3 L’autor premiat és lliure de procedir a una segona 
edició del llibre, en les condicions habituals, pero 
haurà de fer constar explícitament que es tra?1* ~ 
Premi de poesia «Amadeu Oller» per a poetes me
4.3 Podrà ésser concedit un accèssit que consistirà en
l’edició d’una selecció de poemes formant un P - 
i que serà repartida segons les disposició 
paràgraf dos. .
5.3 A proposta del jurat, els poemes més interim 
podran ésser seleccionats per a la Segona 
Poètica del premi.
6.3 El premi podrà ésser declarat desert, Pero 
podrà ésser dividit.
7. * Bis originals han d’ésser enviats al Centre c¡. 
roquial de Sant Medir, carrer de la
núm. 17, Barcelona (14). adreçats al Sr- ° 
del Jurat del Premi de poesia per a «nêdrts 4» * 
Oller, i s’hauran de presentar escrits a Mt 
doble espai, per triplicat, amb el nom, 
l'edat de l'autor, abans del dia de Nadal, n 
de cadascun dels originals presentats no ¡
nada i restarà a l’arxiu parroquial, seca 
Amadeu Oller, a disposició del Pu“ic,\ ,,-nunci del 
El jurat mirarà d’atendre, després de per
veredicte, qualsevol consulta que 11 sign* 
part deis concursants. juret
8. “ L’adjudicació del Premi serà feta per
format pels senyors «Pere Quart»,’ ’ s ¡ Marti
Ramon Fuster, Alfons Romeu, Joan Colo Ferran 
Saurí, sota la presidència d’honor del s y a se. 
Soldevila. El senyor Martí Saun actuai de la
cretari, però sense vot, i com a
Comissió parroquial organitzadora del ci
9. » L’acte d’adjudicació del Pro™* ,jotæ del
tercer diumenge de maig cie D,.rm(,uial.
migdia, a la sala d’actes del Centre j,accep-
10. a La presentació dels originals pressup 
tació íntegra d’aquestes condicions.

josep M. Vidal Aunós e, 
president de la Comissió
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