Edició de l'any 2020 dedicada a...

Joan Perucho i els dips
Joan Perucho i Gutiérrez (Barcelona, 7 de novembre de
1920 - 30 d'octubre de 2003) fou novel·lista, poeta i crític
d'art. Va alternar la feina d'escriptor amb la seva professió
de jutge. Les seves obres de ficció pertanyen al gènere
fantàstic, amb grans dosis d'ironia.

Inaugurem enguany amb aquesta convocatòria el primer
ConcurTs Jove. Concurs de contes curts de ciènciaficció, fantasia i terror sobrenatural destinat als alumnes
d’instituts, públics i privats, de l’Alt Empordà.
Seguint la voluntat de reivindicar cada any una figura del
gènere fantàstic en català, aquest 2020 el volem dedicar a
Joan Perucho, del qual se celebra el centenari del seu
naixement. Per això totes les propostes de creació de
relats curts giren entorn la seva obra més destacada, Les
històries naturals, i la figura d’Onofre de Dip, el vampir
protagonista.

La seva predilecció pel fantàstic també la veiem en la
producció de narrativa curta: el seu primer conte, "Amb
la tècnica de Lovecraft" (1957) i “Zura, l’animal que
habita a les ciutats inexistents” (1976) són
homenatges explícits a la figura del cèlebre escriptor de
Providence. A “El comte Dràcula i Bram Stoker a
Luhaschowitz” (1972), en canvi, és el pare de Dràcula
l'homenatjat.
Per tot això (i més), podem dir que Perucho és una peça
clau per entendre la nostra literatura fantàstica del segle
XX.
Font: CiFipèdia.

En el fons, la tria és sobretot una excusa perquè els
lectors més joves tinguin l'oportuntat de descobrir i
interessar-se per aquest autor, a qui cal reivindicar amb
urgència. Gràcies al dossier de suport que es posa a
disposició de tothom (amb materials complementaris,
recursos pedagògics, disparadors creatius i exemples),
l'organització vol facilitar un punt de partida als
participants amb ganes però mancats d’inspiració.

El web
elbiblionauta.com
convoca el

Les històries naturals "és un clàssic que es llegeix amb
gust i amb un somriure als llavis", va dir Julià Guillamon,
segurament el màxim expert en l'obra de Perucho. Per
això és un llibre tan recomanable i ens permet parla-ne
des de tants punts de vista.
No us ho rumieu més.
Animeu-vos a participar!

Organitza:

Edició de
l'any 2020
dedicada a
Joan Perucho

© Imatge: Fotograma de Nosferatu (1931), de F. W. Murnau..

La més coneguda és la novel·la Les històries naturals
(1960), la història d'un dip, un vampir, ambientada a
Catalunya durant la primera guerra carlina. Tot i que en
un primer moment, en plena moda del Realisme a casa
nostra, va passar força desapercebuda, a partir de la
versió anglesa (1988) es va començar a popularitzar i fins
i tot Harold Bloom la va incloure en el seu famós Cànon
Occidental. Avui dia, compta amb traduccions a més de
vint idiomes.

BASES

CATEGORIES I PREMIS

1. Hi podran participar tots els alumnes dels centres
educatius, públics o privats, de l'Alt Empordà.
2. El concurs s'iniciarà el dia 15 d'abril amb l'anunci de
la convocatòria al web elbiblionauta.com.
3. Els relats s'hauran de lliurar a través del formulari
telemàtic
que
s'habilitarà
a
la
pàgina
www.elbiblionauta.com/ca/concurTs.
4. En aquesta mateixa pàgina hi haurà material i
exemples per a què els participants puguin inspirarse per preparar el seu relat.
5. Els relats s'han de fer individualment i cada
participant podrà presentar únicament un relat.
6. Hauran d'estar ben redactats, ser originals i escrits en
llengua catalana.
7. El termini d'enviament dels relats finalitzarà el dia 15
de maig.
8. Un jurat format per tres persones vinculades al món
cultural, de l’ensenyament i/o al web elbiblionauta.com
serà l'encarregat de decidir el veredicte.
9. S'atorgarà un primer premi al millor relat en cada
categoria, que consistirà en la seva publicació en un
llibre digital col·lectiu, accessible gratuïtament des de la
pàgina elbiblionauta.com, i en un lot de llibres i
marxandatge, gentilesa dels nostres patrocinadors.
10.Es podran atorgar, també, un o diversos accèssits en
cada categoria.
11.La decisió del jurat serà inapel·lable, essent possible
que el concurs sigui declarat desert.
12.Els guanyadors s'anunciaran en un acte públic, el 25
de maig de 2020 a les 18:30h, a la Biblioteca Fages
de Climent de Figueres.
13.Els guanyadors cediran a elbiblionauta.com els drets
editorials de reproducció, distribució i comunicació en
qualsevol suport, per a tothom i, almenys, per al
període d'un any.
14.S'entén que qui hi participa ha llegit i accepta aquestes
bases.

Categoria A
Premi al millor microtuit
Per als alumnes de 1r i 2n d'ESO.

Amb el patrocini de:

Tema: UN VAMPIR EN EL MIRALL. Imagina la impressió
d'un vampir el primer cop que es mira al mirall. O la
incomoditat de no poder-s'hi mirar per fer una cosa tan
simple com afeitar-se, o raspallar-se les dents.
Extensió: fins a 280 caràcters (amb espais).
Categoria B
Premi al millor nanorelat
Per als alumnes de 3r i 4t d'ESO.
Tema: LES MIL FORMES DEL DIP. El dip de Perucho, com
en la millor tradició vampírica, també adopta múltiples
formes. Es converteix en un brau diabòlic, en un gat
grandiós, en una àguila imponent i en un guerriller
estrafolari. Imagina tu també en quin animal es podria
convertir un vampir, però fes que sigui més aviat un
animal ridícul i que no faci por.
Extensió: fins a 1.000 caràcters (amb espais).

Amb la col·laboració de:

Categoria C
Premi al millor hiperbreu
Per als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
Tema: NO M'AGRADA SER UN VAMPIR. Imagina com
podria ser l'existència d'un vampir a qui no li agradés res
del que se suposa que li ha d'agradar –ni viure de nit, ni
beure sang, ni seduir jovenetes innocents, etc.–, però que
ho fa perquè és el que tothom espera que faci. L'exercici
proposa que qui ho desitgi es posi en la pell d'algú que es
veu obligat a viure una mentida, a guardar les aparences,
a ser qui en realitat no és per agradar als altres.
Extensió: fins a 1.500 caràcters (amb espais).

Es pot sol·licitar més informació per correu
electrònic a concurs@elbiblionauta.com
o bé trucant al telèfon de la
Biblioteca Fages de Climent de Figueres
972 67 70 84

