Centro de Língua Portuguesa de Barcelona
Concurs d’escriptura creativa en portuguès a Catalunya
1.ª edició – 2022
Centenari del naixement d’Agustina Bessa-Luís

Bases
El concurs d’escriptura creativa en portuguès a Catalunya (en endavant concurs), instituït
el març del 2022, és una iniciativa conjunta de l’Instituto Camões, del Centro de Língua
Portuguesa a Barcelona, del Consolat General de Portugal i de la Universitat Autònoma
de Barcelona. L’objectiu és promoure la llengua portuguesa i compartir l’univers literari
que hi ha en portuguès.
1. El concurs s’adreça a alumnes i exalumnes del Centro de Língua Portuguesa de

l’Instituto Camões a Barcelona; a alumnes de portuguès a Catalunya,
independentment de la seva nacionalitat; així com a qualsevol persona, resident
en aquesta comunitat autònoma, amb coneixements de la llengua portuguesa.
2. Aquesta primera edició del concurs s’inspira amb la figura i l’obra literària de

l’escriptora Agustina Bessa-Luís i, com a tal, les obres presentades han de reflectir
aquesta temàtica.
3. Les obres hauran d’estar escrites en portuguès, i l’autor o l’autora en podrà escollir

el gènere literari (narratiu, líric o dramàtic; de ficció o de no-ficció).
4. Només es podrà presentar una obra per autor o autora.
5. Les obres que es presentin al concurs han de ser inèdites. Els textos podran variar

entre 1 (una) i 3 (tres) pàgines, en format A4, font Times New Roman, mida del
cos 12 i interlineat d’1,5.
6. El termini per a la presentació s’obre el 22 de març de 2022 i finalitza el 9 de

setembre de 2022.
7. El valor del premi és de 300 €.

8. El jurat estarà compost per les professores dels cursos extracurriculars del Centro

de Língua Portuguesa / Camões I. P. a Barcelona. En cas que la qualitat de les
obres presentades sigui insuficient, les membres del jurat tenen la potestat per
deixar desert el premi.
9. El vencedor o la vencedora s’anunciarà a la cerimònia d’entrega del Premi de

Traducció Giovanni Pontiero (data per confirmar).
10. Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic i en format .pdf a:

i.camoes.fti@uab.cat. A l’apartat d’assumpte s’haurà d’escriure «Concurso
literário de Português na Catalunha» i s’hauran d’adjuntar també la declaració
d’atestat d’originalitat (annex 1) i la declaració de la cessió dels drets de l’obra
(annex 2).
11. El jurat decidirà qualsevol qüestió no especificada a les bases.
12. La participació del premi suposa l’acceptació plena de les bases.

