
 
II Edició del Jocs Florals del Katalanischer Salon e.V. 

 

 

El Katalanischer Salon e.V. – Casal Català de Berlín convoca per segona vegada uns Jocs Florals en català per a escriptors no 

professionals. En concret, es convoquen amants de l’escriptura en dos gèneres: poesia i relat curt, i dues categories: participants de 
llengua materna catalana i participants d'altres llengües maternes. 

 

BASES 
 

1. El termini de presentació d’originals finalitza el diumenge 13 d'abril de 2008 a les 20h. 

2. La resolució es farà pública el 23 d’abril a les 18h., a la llibreria “La Rayuela” (Invalidenstr. 2, entrada per la placeta). 

3. Les obres guanyadores es llegiran durant l’acte d’entrega de premis. 

4. Les obres seran en llengua catalana, inèdites, de tema i composició lliures i amb una extensió màxima de: 

● quatre fulls DIN A4 escrits per una sola cara, amb Arial 12, marges de 2,5 cm i espai entre línies d’1,5 cm per al relat curt; 

● dos fulls DIN A4 escrits per una sola cara i a doble espai per a la poesia. 

5. Les obres no podran haver estat presentades a altres certàmens. 

6. No s’admetrà més d’una obra per cada gènere escrita pel mateix autor o autora. 

7. En cas que es doni un problema no contemplat a les bases, el jurat decidirà segons el seu criteri. 

 

PREMIS 
 
Per a cada categoria s’atorgarà un premi únic consistent en un lot de llibres. 

 

BASES PER A LA PRESENTACIÓ 
 

1. Les obres s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica jocs_florals_kasal@hotmail.com 

2. A l’assumpte del correu hi haurà de constar: 

- La paraula KASAL; el gènere de l’obra:  Poesia o relat; la categoria: CAT o no-CAT; pseudònim de l’autor/a. 

(Exemple:  KASAL  Poesia no-CAT de Pablo Neruda). 

Al cos de l’e-mail hi constaran les dades personals de l’autor/a: nom i cognoms, adreça postal, edat i telèfon. 

3. En arxiu Word (.doc) adjunt hi haurà l'obra. Totes les obres tindran un títol i seran signades amb pseudònim. 

4. La responsable de la recepció de les obres serà l’Alba Blasco. Ella confirmarà la recepció dels correus i reenviarà les obres 

als membres del Jurat. 

5. Els membres del Jurat només rebran l'assumpte del correu i l'arxiu adjunt.  No rebran ni les dades personals de l'autor ni 

tampoc l'adreça electrònica del remitent. 

 

MEMBRES DEL JURAT 
 

1. El Jurat està format per Núria Tusell, Ester Sala i Xavier Coines. 

2. Els membres del Jurat no podran participar com a autors als Jocs Florals. 

 
INFORMACIÓ 

 
Les obres guanyadores es publicaran a Parlant de llibres... (http://parlantdellibres.blogspot.com), el blog de literatura del Kasal. Els 

participants autoritzen l’exposició al públic de les seves obres. 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a katalanischer-salon@gmx.de 

 

 

 

Certamen organitzat pel   
amb col·laboració amb la llibreria hispana La Rayuela 


