
JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA 
ANY CVIl l DE LLUR RESTAURACIÓ 

CARACAS, VENEÇUELA - 1966 

Als poetes, prosadors i músics de Catalunya i de tots els territoris on la nostra llengua 
és parlada o coneguda, glòria i salut! Els VII MANTENEDORS DELS JOCS FLO
RALS DE LA LLENGUA CATALANA, a fi d'assegurar la continuïtat dels Jocs Florals 
i per tal d'acomplir l'honrosa comanda que ens ha estat feta per la Comissió Organitza
dora d'enguany, us invitem a participar a la GAIA FESTA que es celebrarà a Caracas, la 
qual, segons l'Estatut i bons costums establerts, es regirà pel següent: 

C A R T E L L 

El SEGON DIUMENGE DE SETEMBRE que s'escau ésser el dia Onze, Diada Nacional 
de Catalunya, es celebrarà la poètica festa, en la qual seran adjudicats, a les millors poe
sies presentades, els tres primers 

P R E M I S D E P O E S I A 

LA FLOR NATURAL, premi d'Honor i Cortesia, a la millor poesia que canti l'amor. 
Dotat amb MIL bolívars i una flor emblemàtica d'or. 

L'ENGLANTINA D'OR, a la millor poesia de caràcter patriòtic, sobre tema històric o 
aspectes presents o futurs de Catalunya. Dotat amb SET - CENTS bolívars i una 
flor emblemàtica d'or. 

LA VIOLA D'OR I ARGENT, a la millor poesia que enalteixi la fidelitat a valors espi
rituals. Dotat amb SET-CENTS bolívars i una flor emblemàtica d'or i argent. 

Segons el bell costum d'antic establert, el poeta guanyador de la FLOR NATU
RAL en farà ofrena a la dama de la seva elecció, la qual, proclamada REINA DE LA 
FESTA, lliurarà els altres premis als guanyadors corresponents. 

ACCÈSSITS A CADA UN DELS TRES PREMIS DE POESIA, dotats amb CINQUAN
TA dòlars per les entitats catalanes del Brasil, Colòmbia, Perú, i Xile. 



P R E M I S D E P R O S A 

PREMI VÍCTOR CATALÀ, dotat amb CENT dòlars per les entitats catalanes de França, 
a la millor novel·la, recull de contes o de prosa narrativa. 

PREMI POMPEU FABRA, dotat amb CENT dòlars pel Patronat dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana de Mèxic, al millor assaig literari. 

PREMI AUGUST PI I SUNYER, dotat amb CINC - CENTS bolívars pel Centre Català 
de Caracas, al millor treball de divulgació científica. 

PREMI IGNASI IGLESIAS, dotat amb CENT dòlars per les entitats catalanes de la Re
pública Argentina, a la millor obra teatral. 

^ PREMI LLUÍS COMPANYS, dotat amb CENT dòlars per TOrfeó Català de Mèxic, al 
millor treball de caràcter històric. 

i^ PREMI JAUME SERRA HUNTER, dotat amb CENT dòlars per l'Institut Català de 
Cultura de Mèxic, al millor estijdi relatiu a la cultura catalana. 

1 
P R E M I Sl D E M U S I C A 

PREMI PAU CASALS, dotat amb CENT dòlars pel Centre Català de Guadalajara de 
Mèxic, al millor treball sobre música, cançons o danses catalanes. 

PREMI JOAN GOLS, dotat amb TRES-CENTS CINÇUANTA bolívars per la Coral del 
Centre Català de Caracas, a la millor composició musical. 

i 
P R E M I S E X T R A O R D I N A R I S 

PREMI ECONOMIA CATALANA, dotat amb DOS - CENTS dòlars pel senyor Antoni 
de Cabestany i Puig, al millor treball sobre les possibilitats econòmiques dels Paï
sos Catalans en règim d'independència política. 

PREMI "ENTRE TOTS HO FAREM TOT", dotat amb DEU MIL pessetes per "Edi
cions d'Aportació Catalana", al milloY treball que tracti de la integració dels Paï
sos Catalans, de llur estructura i problemes col·lectius o de llur incorporació a 
l'Europa de les comunitats naturals. El treball ha de constar d'una extensió de 
40 holandeses i serà publicat dintre de les '^Edicions d'Aportació Catalana", 

PREMI ENRIC PRAT DE LA RIBA, dotat amb CENT SEIXANTA dòlars pels senyors 
Josep i Jeroni Bertran i Cusiné de Mèxic, al millor estudi sobre la vida econòmica 
o jurídica de Catalunya. Un exemplar del treball haurà de lliurar-se als donadors 
del premi, els quals es reserven el dret de publicar-lo. 

PREMI MANUEL SERRA I MORET, dotat amb CINC-CENTS bolívars, pel Moviment 
Socialista de Catalunya de Caracas, al millor treball sobre les lluites socials a Ca
talunya. 

-f PREMI JAUME COMTE, dotat amb CINC-CENTS bolívars, pel "Moviment d'Allibera
ment Nacional de Catalunya", al millor estudi relatiu al renaixement nacional. 

r PREMI JACINT VERDAGUER, dotat amb CENT dòlars pels catalans de Montevideu 
i pel Consell Nacional Català de Mèxic, al millor escrit sobre la Renaixença ca
talana. 

PREMI PLANÇÓ, dotat amb CENT dòlars per la Casa Nostra de Zuric, al millor estu
di sobre l'emigració dels Països Catalans. 

PREMI SALVADOR VIVES,I CASAJOANA, dotat amb SIS MIL pessetes per Rafael 
Tasis a la memòria del psiquiatre català, al millor assaig de bibliografia de l'obra 
literària i científica publicada en català a l'exili, de 1939 fins avui. 



P R E M I S T E R R I T O R I A L S 

PREMI PAU VILA, dotat amb CINC-CENTS bolívars pel Patronat de Cultura "Terra 
Ferma" del Centre Català de Caracas, al miUor treball sobre les relacions dels ca
talans amb Veneçuela. 

PREMI ILLES BALEARS, dotat amb CINC-CENTS bolívars pel senyor Bernat Jofre 
de Caracas, al millor escrit, en prosa o vers, relatiu a les Illes Balears. 

PREMI PAÍS VALENCIÀ, dotat amb CENT dòlars pel Patronat dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana de Mèxic, al millor treball, en prosa o vers, amb preferència 
d'autor valencià, relacionat amb les terres valencianes. 

PREMI ROSSELLÓ, dotat amb CINC-CENTS bolívars pel senyor Josep Puig de Cara
cas, al millor escrit, en prosa o vers, sobre un tema rossellonès. 

PREMI ANDORRA, dotat amb CENT dòlars pels catalans d'Andorra, al millor treball 
sobre aquest Principat. 

PREMI BARCELONETA, dotat amb CENT dòlars pel Centre d'Estudis Algueresos, 
d'Alguer, al millor estudi sobre un tema històric o sociològic sobre els pobles 
mediterranis occidentals. 

PREMI JOAN PAÍS, dotat amb CINQUANTA dòlars pel Centre d'Estudis Algueresos, 
d'Alguer, al millor treball escrit en parla algueresa. 

PREMI JOSEP FORNELL, dotat amb DOS - CENTS CINQUANTA bolívars per la fa
mília Guix de Caracas, al millor treball en vers que canti les belleses de la ciu
tat de Berga. 

PREMI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, dotat per aquesta Institució amb 
un lot dels llibres que ha editat, a un treball de tema lliure en prosa o en vers. 

PREMIS D'INICIACIÓ LITERÀRIA I MUSICAL 

Els autors han d'ésser menors de vint-i-un anys i els treballs en prosa que optin a a-
quests premis poden tenir una extensió mínima de tres pàgines, format carta. 

PREMI DE POESIA, dotat amb DOS-CENTS CINQUANTA bolívars per la "Joventut 
del Centre Català" de Caracas, al millor vers tema lliure. 

Amb UN ACCÈSSIT, dotat amb CENT CINQUANTA bolívars per la mateixa Secció del 
Centre Català de Caracas. 

PREMI DE PROSA, dotat amb CINQUANTA dòlars per l'Institut Català de Cultura de 
Mèxic, a la millor prosa tema lliure. 

Amb UN ACCÈSSIT, dotat amb TRENTA dòlars pel mateix Institut Català de Cultura 
de Mèxic. 

PREMI DE MÚSICA, dotat amb DOS - CENTS CINQUANTA bolívars per la "Secció 
Femenina del Centre Català" de Caracas, a la millor composició musical. 

Amb UN ACCÈSSIT, dotat amb CENT CINQUANTA bolívars per la mateixa Secció del 
Centre Català de Caracas. 

PREMI TERRITORIAL, dotat amb CINQUANTA dòlars per catalans de la ciutat de 
Mèxic, al millor escrit sobre una comarca dels Països de Llengua catalana. 

Amb UN ACCÈSSIT, dotat amb TRENTA dòlars pels mateixos catalans de la ciutat de 
Mèxic. 



O B S E R V A C I O N S 

D'acord amb l'Estatut dels Jocs Florals, els Mantenedors podran atorgar els accèssits i 
les mencions honorífiques que considerin de justícia. Els premis són indivisibles. 

Tots els treballs han d'ésser rigorosament originals, inèdits i escrits en català. 

Es presentaran en lletra clara i llegidora, í de preferència escrits a màquina, amb un mí
nim de dos exemplars, sense signatura, amb un lema i acompanyats d'un plec clos que 
contingui el nom i l'adreça de l'autor i porti damunt el sobre només escrits el títol i el 
lema de la composició. 

S'han de trametre a nom de la Secretària del Consistori dels Jocs Florals, senyora Maria 
Gispert, al *'Apartado del Este N° 484^5" o al **Centre Català, final de la 3? Av. de Los 
Palos Grandes", Caracas (Veneçuela). 

El termini d'admissió és el 31 de juliol i per als treballs que es rebin de l'exterior la 
data que figuri en el segellat de Correus no podrà ser posterior a l'esmentat termini. 

Els autors poden indicar en l'original el premi a què optin preferentment. Per als pre
mis d'iniciació literària i musical és imprescindible aquesta indicació. 

Per al lliurament dels premis no serà vàlid altre nom que el que es trobi en el plec clos 
al qual s'ha fet referència anteriorment, en obrir-lo en Tacte de la Festa. 

Els concursants poden delegar la representació tot fent-ho constar en el plec clos. 

El Consistori es reserva per un any, a partit del dia de la celebració de la Festa, el dret 
de publicació de les obres premiades. 

Fou dictat el present Cartell, a la Ciutat de Caracas, Capital de Veneçuela, el dia 28 de 
febrer de 1966, pels VII Mantenedors. 

CARLES PI I SUNYER, President ROSSEND CARRASCO I FORMIGUERA 
(MESTRE EN GAI SABER) 

BARTOMEU OLIVER ANTONI MOLES I CAUBET 

MARC-AURELI VILA EMILI GRANIER - BARRERA 

MARIA GISPERT de FILELLA, Secretària 

JMPRÈS A CARACAS, VENEÇUELA 
PE» GRÀFIQUES SITGES 


