1r CONCURS DE RELATS ERÒTICS DO PENEDÈS 2017
ANTECEDENTS
Sovint s’atorguen als vins intenses sensacions d’erotisme i sensualitat amb expressions com
ara: «Té sensuals notes de fruita tropical», «Són vins carnosos, voluptuosos», «ardents»,
«suaus i sedosos», «tacte sedós i vellutat».
Una de les cites més expressives d’un entusiasta del vi quan anava a tastar l’ampolla dels
seus somnis diu: «Ansiosa, sexy, provocadora […] esperando al dueño deseado, esperando la
mirada penetrante, esperando el susurro de sus palabras, esperando compartir este vino […]
su presencia denota elegancia, atracción, fuego […] Su sabor en boca mezcla los lácteos con
los taninos añadiendo nubes de pasión y el goloso deseo de un beso conseguido con
esfuerzo».(La metáfora conceptual en el discurso del vino. Cayetano Estébanez Estébanez.)
Amb la sensibilitat de maridar la cultura del vi i la cultura literària, amb la intenció de cercar
una nova dimensió al producte més emblemàtic de la nostra comarca, el Penedès, i complint
la nostra vocació d’enaltir la vinya, el raïm i els seus fruits, la Fundació Futura Local amb el
patrocini de la Denominació d’Origen Penedès, El Gat Blau, Euroselecció, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i Consell Comarcal Alt Penedès, i també amb la col·laboració de
Enoturisme Penedès, Tastavins Penedès, Viajeros del vino.com, Vinseum, Mas Comtal,
Pinord i Can Ràfols dels Caus entre d’altres, convoca el Primer Concurs de Relats Eròtics DO
Penedès 2017, que es regirà per les següents:

BASES DEL 1r. CONSURS DE RELATS ERÒTICS DO PENEDÈS 2017

PRIMER: Podran optar al Premi de Narrativa Breu de Relats Eròtics DO Penedès 2017 totes
les persones majors de 18 anys, amb obres originals i inèdites, que no hagin estat mai
publicades ni premiades en cap certamen amb anterioritat.
Així mateix l’autor respon de la propietat intel·lectual de l’obra que presenta, i afirma que
aquesta no és ni una còpia ni una modificació de cap altra obra.
L’incompliment d’aquesta base comportarà l’exclusió immediata del concurs.
SEGON: La temàtica del concurs és l’erotisme, en el seu sentit més ampli, i particularment
tot allò que fa referència als plaers sensuals relacionats amb la vinya, el raïm i els productes
que se’n deriven, especialment el vi.
Els contes o relats eròtics que es presentin hauran d’estar escrits en català. A la narració s’hi
incorporaran els vins i els Clàssics Penedès propis de la DO Penedès i els paisatges, les
maneres de fer i les varietats que els són pròpies, segons el glossari que s’ajunta a aquestes
bases, com annex. Aquest glossari es pot consultar als webs citats al punt vuitè.

El participants que ho desitgin podran visitar algun dels cellers del Penedès o VINSEUM, el
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, abans de presentar el seu relat a concurs prèvia
petició.
Per visitar els cellers del Penedès, abans de presentar el relat al concurs, caldrà fer-ho a
través del següent correu fundacio@futuralocal.org, amb indicació de nom i cognom, DNI i
participant del certament 1 er CONCURS DE RELATS ERÒTICS DO PENEDÈS 2017. Es podran
atendre fins a trenta peticions i per rigorós ordre de data d’entrada.
En el cas de les visites al VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya caldrà fer-ho a
través del següent correu vinseum@vinseum.cat, amb indicació de nom i cognom, i DNI del
participant del certamen 1 er CONCURS DE RELATS ERÒTICS DO PENEDÈS 2017. Es podran
atendre fins a quinze peticions i per rigorós ordre de data d’entrada.
Es pot veure també en un annex d’aquestes bases el llistat de cellers de la DO Penedès. Els
annexos es publicaran als webs que s’indiquen al punt vuitè.
L’obra tindrà una extensió màxima de cinc folis DIN A4, escrits a una sola cara amb lletra
tipus Arial, a cos 12 i a doble espai (1’5 líneas).
TERCER: Les obres es podran presentar des de la publicació d’aquestes bases, al gener de
2017, fins a les 24 hores del dia 31 de març de 2017 com a data i hora límits.
Les obres hauran de ser trameses per correu electrònic al mail relats@futuralocal.org i de la
següent manera:
a) En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi: «Premi de Narrativa Breu de
Relats Eròtics DO Penedès 2017».
b) En el missatge es farà constar el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
c) L’original de l’obra s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà
un treball per autor. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
d) En un altre document adjunt, també en format PDF, es faran constar les referències
que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, mail,
telèfon i DNI). També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància
tributària especial. Aquest document tindrà com a títol la paraula «plica» seguida del
títol de l’obra.
La recepció d’originals es confirmarà als autors responent a l’enviament via mail. La Fundació
Futura Local, que és qui rebrà els originals, garanteix l’anonimat de les obres presentades
entre els membres del jurat, que no coneixeran els noms dels guanyadors dels concurs fins
que no hagin emès el seu veredicte.
QUART: El jurat estarà format per diverses persones vinculades al món literari, artístic i
vitivinícola: Empar Moliner, Joan Bruna, Pilar Blasco, Susagna Aluja, Sebastià Bennasar, Lluís
Delgado, Ramon Nadal, Ruth Troyano i Anna Vicens.
El jurat, a més d’escollir els guanyadors, podrà efectuar, si s’escau, una selecció de les obres
presentades per fer-ne difusió a través de maridatges, on es podran llegir de manera total o
parcial alguns d’aquests relats en diferents cellers de la DO Penedès.

Qualsevol obra que a parer del Jurat no s’adapti a les condicions d’aquestes bases serà
declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.
El Jurat tindrà en compte la qualitat artística del treball (inspiració, argument, sintaxi,
llenguatge, estil, estructura, etc.). També valorarà que l’entorn de la narració es desenvolupi
en ambients vitícoles; que utilitzi arguments relacionats amb la elaboració del vi; la
excel·lència en la descripció de les sensacions eròtic sensuals produïdes per la vinya, el
raïm...; l’originalitat en l’enfoc del món del vi; les referències a la mediterraneïtat de la DO
Penedès; els valors de l’ecologia i la sostenibilitat i de la varietat autòctona per excel·lència
que és la xarel·lo...
CINQUÈ. EL Concurs de relats eròtics 2017, tindrà diversos finalistes, d’entre els quals es
seleccionaran els tres guanyadors (primer, segon i tercer premi). No es podrà declarar
desert.
Els textos finalistes participaran en una lectura per a tots els amants de la lectura i dels vins
que així ho desitgin, en una sèrie de degustacions que es faran al restaurant El Gat Blau, als
cellers Pinord i a Mas Comtal.
Els premis es lliuraran el mes de novembre, en un acte que es farà al Celler de Can Ràfols
dels Caus.
SISÈ.- Les obres guanyadores podran ser emprades pels organitzadors per a la promoció dels
vins i la gastronomia i els participants accepten que el seu nom pugui ser emprat en la
promoció del premi.
La Fundació Futura Local per la seva part es compromet a donar el màxim ressò mediàtic al
premi, als guanyadors i a les seves obres i als finalistes a través de la ràdio, la televisió i la
premsa local i comarcal, així com les revistes i webs especialitzades en el mon del vi.
SETÈ.- S’estableixen els següents premis per les tres obres guanyadores:
1r premi de 500 euros, més el pes en kg del guanyador en botelles de vi, més una dotzena de
copes Ridel, atorgats per la DO Penedès i per Euroselecció.
2n Premi d’un menú per a dues persones de cuina autòctona del Penedès, al restaurant EL
GAT BLAU, més una dotzena de copes Ridel, atorgats pel restaurant El Gat Blau i per
Euroselecció.
3er Premi: Una dotzena de copes Ridel, atorgat per Euroselecció.
VUITÈ.- La participació a aquest concurs suposa la total acceptació de les seves bases i es
reserva als organitzadors el dret d’interpretar-les.
Les bases d’aquest concurs i els seus annexos a consultar es publicaran a la web de la DO
Penedès www.dopenedes.cat i a la web de la Fundació Futura Local www.futuralocal.org.

NOVÈ.- La organització del Primer Concurs de Relats Eròtics DO Penedès 2017 és a càrrec de
la Fundació Futura Local, ubicada a la carretera de Moja, 10 baixos de Vilafranca del
Penedès.
DESÈ.- En compliment del que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat de la LOPD, l'informem que les dades
personals facilitades seran tractades amb la finalitat de participar en el certamen, així com
per informar per correu electrònic de futures convocatòries.
Gener 2017

