
VII PREMI ARrelats
DE NARRATIVA BREU

PREMI: un viatge de sis dies a l’AAllgguueerr per a dues persones

TERMINI: 14 de març de 2007, a les 14 h

LLOC: Serveis Lingüístics (Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona)

Seus de les comissions de dinamització lingüística
dels diversos centres de la UB

Podeu consultar-ne les bases a www.ub.edu/xdl/premis/arrelats

Utopia e disincanto. Molte cose cadono, quando si viaggia; certezze, valori, sentimenti,
aspettative che si perdono per strada – la strada è una dura, ma anche buona maestra.
Altre cose, altri valori e sentimenti si trovano, s’incontrano, si raccattano per via. Come
viaggiare, pure scrivere significa smontare, riassestare, ricombinare; si viaggia nella
realtà come in un teatro di prosa, spostando le quinte, aprendo nuovi passaggi, perden-
dosi in vicoli ciechi e bloccandosi davanti a false porte disegnate sul muro.

Claudio Magris. L’infinito viaggiare



VII PREMI ARrelats DE NARRATIVA BREU

BASES Edició de 2007

Característiques: la Xarxa de Dinamització Lingüística convoca aquest VII Premi
Arrelats de narrativa breu, al qual poden optar els contes escrits, en prosa i en llengua cata-
lana, per l’alumnat, de qualsevol cicle, de la Universitat de Barcelona. En aquesta convocatò-
ria, el tema dels relats són els viatges, reals o imaginaris.

Presentació: els contes han de tenir una extensió de cinc pàgines com a mínim i de deu
com a màxim, impresses a doble espai i a una sola cara. Els contes han de ser inèdits i no pre-
miats en altres concursos. Se n’han de presentar dues còpies, acompanyades d’un sobre tan-
cat o plica. A fora del sobre, s’hi ha d’escriure el títol del relat, VII Premi Arrelats, Serveis
Lingüístics, i ha de contenir el nom i els cognoms de l’autor/a, el domicili, el telèfon, l’adreça
electrònica i la facultat a la qual pertany.

Premi: vinculat al tema del concurs, el premi d’aquesta convocatòria serà un viatge de sis
dies a l’Alguer per a la persona guanyadora i un acompanyant. Els Serveis Lingüístics de la
Universitat de Barcelona es comprometen a publicar el conte guanyador en tots els suports
possibles.

Jurat: el Premi es decidirà per votació d’un jurat integrat per August Bover, Teresa Casals,
Rubèn Mettini, Conxa Planas i Xavier Vila. La decisió del jurat serà inapel·lable i, si aquest
ho decideix, el Premi pot quedar desert.

Termini d’admissió i tramesa: el termini d’admissió d’originals acaba el 14 de març de
2007, a les 14 h. Els originals s’han de lliurar als Serveis Lingüístics (Melcior de Palau, 140,
08014 Barcelona) o a les seus de les comissions de dinamització lingüística de cada centre de
la UB, amb la indicació VII Premi Arrelats de narrativa breu. Els exemplars presentats no es
retornaran als participants.

Veredicte i atorgament: el premi serà atorgat el dia 26 d’abril, durant els actes de la
festivitat de Sant Jordi de 2007.

Organització: Xarxa de Dinamització Lingüística.

La participació en aquest certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ

Xarxa de Dinamització
Lingüística
Serveis Lingüístics
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona 
dinamitzacio.sl@ub.edu


