Hi podran concórrer escriptors de qualsevol país, amb treballs en llengua
catalana.
Els textos, originals, inèdits i no premiats en altres certàmens, seran novel·les
curtes o conjunts de relats de temàtica lliure entre 100 pàgines i 150 pàgines en
format DIN A4, a doble espai, per una sola cara i amb lletra Arial amb cos de 12
punts (300.000 caràcters màxim).
Les obres es poden presentar en format paper o digital (PDF via correu electrònic
o gravat en un CD o dispositiu USB i enviat per correu postal).

EXTRACTE DE LES BASES DEL XIX PREMI

ROC BORONAT

El premi, indivisible, serà de 6000 euros, una escultura i edició a ARA LLIBRES, que
abonarà drets d’autor des del primer exemplar venut.
Els treballs hauran d’enviar-se abans del 30 de desembre de 2016. Per correu
electrònic, a l’adreça rocboronat@once.es, o per correu postal, a:
Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya
Gabinet de Comunicació
C/ Sepúlveda, 1 6ª planta 08015 Barcelona
I fer constar a l’enviament “Concurs Literari Roc Boronat. Modalitat B”.
Cal enviar igualment en format paper i per correu postal un sobre tancat que
contindrà el nom i domicili de l’autor/a de l’obra, telèfon i e-mail de contacte, un
currículum literari breu i la fotocòpia del DNI o passaport.
Un/a autor/a no podrà presentar més de dos originals diferents per modalitat, i
els guanyadors no podran concursar en el mateix grup en el que varen ser
premiats fins que no hagin transcorregut dos convocatòries des d’aquella en la
que varen resultar guardonats.
El jurat, format per personalitats de les lletres i presidit per l’ONCE, donarà a
conèixer la seva decisió durant el primer trimestre de 2017.
Consulteu les bases completes i els detalls de la recepció de manuscrits aquí.
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La ràbia (2a edició)
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Membres del Jurat 2017
«Aquest llibre m’ha impactat com feia temps que no ho feia un llibre.»
Antoni Bassas, TV3.

•
•

«És una novel·la valenta i vivíssima que hauria d’entrar als instituts com un huracà de
dignitat. Molt enllà del pur entreteniment descafeïnat (...) et clava un cop de realitat
a la consciència.» Ricard Garcia, blocaire.
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«La ràbia és un d’aquests llibres que emocionen sense renunciar a informar i a fernos saber. És un bon text per als adolescents (…) i és un text extraordinari per als
pares i per als professors.» David Cirici - Ara Criatures.
«Aquesta no és una lectura amable. És dura i corprenedora, [...] perquè no estalvia
detalls ni endolceix el to del relat, esdevé un text imprescindible.»
Sílvia Cantos, blocaire.
«Ara, Lolita Bosch ha escrit el llibre La ràbia (Amsterdam), premi Roc Boronat 2015. I
per escriure’l, per atrevir-se a parlar d’ella, ha hagut de parlar amb adolescents que
avui també se senten i se saben humiliats, menyspreats, insultats.»
Eva Piquer, Diari Ara.
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Lolita Bosch, guanyadora en la categoria de narrativa a l’anterior edició
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