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 com a molt).
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).
El premi, indivisible, serà de 6.000 euros, una escultura i edició al segell
AMSTERDAM de la cooperativa Som, que abonarà drets d’autor des del
primer exemplar venut.

EXTRACTE DE LES BASES DEL XXII PREMI

ROC BORONAT

Els treballs hauran d’enviar-se abans del 29 de novembre de 2019, 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,
manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta
i declaració jurada de l’autor sobre aquest fet i annex de prestació de
consentiment per al tractament de les dades personals del participant.
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 2019.
Consulteu les bases completes i els detalls de la recepció de manuscrits al
word adjunt. També les podreu trobar al web de once

Altres guanyadors del
Premi Roc Boronat

Rafael Vallbona
Els bons dies
XXI Premi Roc Boronat
A les llibreries el
novembre de 2019

La novel·la Els bons dies gira al voltant de la tristesa envers un món que
desapareix. Els personatges se n’adonen que el seu món és el món d'ahir i que
cada cop entenen menys el món d'avui. El protagonista, Ricard, contrariat amb
allò que viu en el present, inicia una recerca per recuperar el seu passat
idealitzat. Per fer-ho marxa a París amb la intenció de retrobar-se amb un amic
que va decidir quedar-s’hi a viure fa 30 anys.

Rafael Vallbona (Barcelona al 1960) és
escriptor, periodista i professor a la Facultat
de Comunicació Blanquerna. Col·labora a El
Mundo, Descobrir i diversos mitjans digitals, i
és autor d’una seixantena de títols entre
poesia, novel·les per a joves i adults, assaig i
viatges. La seva anterior novel·la, La casa de
la frontera, va ser distingida amb el premi
BBVA Sant Joan.
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