VII
CONCURS DE RODOLINS I VERSOS SATÍRICS
“Memorial Jordi Plens”

Organitza: Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (FECOLL) convoca el
VI Concurs de Rodolins i Versos Satírics . Memorial Jordi Plens per tal de
fomentar aquesta llicència literària tant lleidatana, utilitzada en auques,
discursos del Pau Pi, dels Reis Mags, loteries, garrotins i altres carrinclonades.
El concurs es regirà per les següents BASES:
1.- Els rodolins* i els versos satírics** poden ser de temàtica lliure, però es
valorarà amb més puntuació els que tractin de Lleida, dels caragols i/o d’
aspectes carrinclons. No s’admetran rodolins amb paraules malsonants i amb
continguts ofensius i/o discriminatoris.
* Un rodolí és el conjunt de dos versos apariats, generalment de to satíric o
humorístic.
** Els versos satírics poden ser en qualsevol de les seves combinacions
mètriques amb una màxima d’una dècima.
1.1.- La llengua predominant tant en rodolins com en versos haurà de ser el
català, tot i que es podran utilitzar el castellà i el caló (o romaní) en breus
intervencions. No seran malvistos els barbarismes de la barreja dels 3 idiomes i
les rimes forçades.
1.2.- Les rimes hauran d’esser de tipus consonant.
2.- L’autor/a escriurà un mínim de 5 rodolins o un mínim de 10 línies -si son
versos- amb espai interlineat d’1,5 i font de lletra Arial cos 12. Es recomana no
ser massa extens.
3.- Els participants hauran de lliurar els seus escrits per correu electrònic a
aplec@aplec.org o a la seu social de la Fecoll (Obradors, 2 – 25002 Lleida) en
un sobre on posarà “Concurs de Rodolins”. Els treballs poden estar signats
amb pseudònim, però han de portar en un sobre el nom i els dos cognoms de
l’autor/a, l’adreça, un telèfon de contacte i correu electrònic. En el cas que
l’obra guanyadora estigui signada amb pseudònim, durant l’entrega del premi
es desvetllarà la identitat de l’autor/a. Els membres de la junta directiva podran
participar però no poden accedir al premi.

4.- El termini de presentació dels escrits finalitzarà el proper 27 d’abril de 2017,
a les 13 hores. Tots els rodolins i versos satírics presentats quedaran en
propietat de l’entitat, que estudiarà la possibilitat de muntar una exposició amb
les millors obres presentades.
5.- El jurat estarà integrat per membres de la junta directiva de la FECOLL,
representants del món literari lleidatà i algun carrincló.
6.- S’atorgarà un únic premi al millor treball consistent en una ruta turísticagastronòmica-cultural a la lleidatana consistent en recórrer coneguts racons del
Casc Antic amb les següents degustacions: comença la ruta amb un esmorzar
a l’històric Bar Blasi, desprès caminem una mica per visitar la Seu Vella i així
baixem l’esmorzar; fem un vermut al típic Bar La Quadra per tornar a agafar
força, dinem un menú amb caragols a la seu social de la Fecoll i, en lloc de fer
migdiada, anem desprès a visitar el Museu de Lleida i fer gana suficient per
gaudir d’un sopar típic lleidatà l’emblemàtic restaurant Els Trulls. La jornada es
pot acabar fent la darrera copa al espai La Gramàtica. Per ajudar a pair tots els
àpats, s’obsequiarà amb una mica de literatura, concretament amb un exemplar
del llibre Lo lleidatà es fàcil.
6.1.- Les condicions per gaudir d’aquest premi son que la gimcana cultural i
culinària s’haurà de realitzar durant divendres o dissabte, recomanem durant el
mes de juny o juliol d’aquest 2017 i, si es possible, només en un sol dia. És un
premi per a dues persones, sempre amb el guanyador/a present a tots els
àpats i visites, però amb la possibilitat que el guardonat/da pugi anar
acompanyat de persones diferents. Caldrà confirmar la data exacta que farà ús
del premi a l’organització. El guanyador/a pot renunciar a part del premi, del
que no es podrà beneficiar cap altra persona.
7.- L’entrega del premi es farà durant la Setmana Cultural de l’Aplec del
Caragol i s’avisarà oportunament al guanyador/a.
8.- El veredicte del jurat serà inapel·lable.
9.- El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació de les seves bases.
Lleida, febrer de 2017

