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SEGON CONCURS DE RELATS EL VI FA SANG

2N FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVEL·LA CRIMINAL EN
CATALÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (CONCA DE BARBERÀ)

Dates: 8, 9 i 10 d’abril de 2016

BASES DEL CONCURS  UN CAS CRIMINAL EN CINC VERSIONS

Descripció:
Escrit de ficció en llengua catalana sobre el tema proposat a l'ANNEX*. Seran
guanyadores les cinc millors narracions, a criteri del Jurat.

Extensió:
Un mínim de 10 i un màxim de 15 pàgines, a doble espai i amb font Arial 12.

Presentació:
Per correu electrònic, abans del dia 1 de març de 2016, a l'adreça següent:
concurs@elvifasang.cat

L’escrit, original, es pot presentar en format Word o PDF. Amb un títol i sense signar (o
signat amb pseudònim).

En un altre document adjunt al correu, també en Word o PDF, es faran constar les
referències que permetin identificar l’autor: Nom i cognoms, adreça, codi postal,
localitat i telèfon. Aquest document tindrà com a nom la paraula Plica seguida del títol
de l’obra.

Dotació:
Aquest concurs no té dotació econòmica. Els autors de les cinc narracions escollides
rebran com a premi entrades per als museus de l’Espluga de Francolí, un lot de tres
ampolles de vi de cellers locals i un diploma de reconeixement, que es lliuraran en un
acte públic el darrer dia del Festival. Les persones guanyadores o en les quals
deleguin s’hauran de personar a l’acte per recollir el premi.

Edició:
Els cinc escrits seleccionats pel jurat es publicaran al web del Festival amb la signatura
dels autors. També es podran editar en format de llibre, la presentació del qual tindria
lloc amb motiu de la següent edició del Festival.

Jurat:
Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Joan Rendé, Jordi Torre i Josep M. Vallès.

*ANNEX
TEMA DEL RELAT:

“Troben el cadàver d’una dona jove entremig d’unes vinyes. El motiu de la mort
sembla que ha estat una ganivetada al cor. Però el cos presenta també diverses
marques d’haver estat maltractada abans de morir, algunes de fa temps: hematomes a
braços i pits i senyal d’un fort cop a la cara, a tocar de l’ull dret. No hi ha sang pel terra
dels voltants, cosa que sembla demostrar que l’han mort en un altre lloc. Una de les
mans la té tancada amb força. Quan els forenses aconsegueixen obrir-la, troben un
petit llapis de memòria...”
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