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CONDICIONS GENERALS

A. Les obres aspirants a aquests premis hau-
ran de ser totalment inèdites i escrites en ca-
talà.
B. Les obres aspirants a qualsevol d’aquests 
premis s’hauran d’enviar des del 20 de juny 
fins al 6 de setembre del 2022 (ambdós in-
closos) preferentment per correu electrònic a 
premisoctubre@tresiquatre.com. En cas que 
es vulguin presentar amb pseudònim la plica 
es farà per correu certificat en un sobre tan-
cat a banda fent constar el títol de l’obra en 
el lloc del remitent o bé fent constar al sobre:

Editorial Tres i Quatre (Premis Octubre)
Títol de l’obra a la qual correspon la plica
C/ Sant Ferran, 12
46001 València 

C. En els originals es farà constar el nom, 
l’adreça i el telèfon mòbil de l’autor, que haurà 
d’estar operatiu la nit del 28 d’octubre. L’or-
ganització només es posarà en contacte amb 
el guanyador.
D. No es tindran en compte les obres ja pre-
miades en altres concursos. Tampoc no es 
podran tornar a presentar els guanyadors 
d’altres convocatòries en el premi concret 
que ja van obtenir.
E. Només es pot presentar una obra per per-
sona en cada premi concret.
F. El Jurat de cada modalitat podrà deixar de-
sert el premi corresponent si considera que 
les obres presentades no reuneixen les carac-
terístiques adequades o la qualitat suficient.
G. Les obres guanyadores seran publicades 
per l’editorial Tres i Quatre en la col·lecció que 
es considere més escaient. L’editorial s’encar-
regarà de fer el corresponent contracte d’edi-
ció.
H. L’import del premi, que s’entén com a bes-
treta de drets d’autor, es meritarà en el segon 
trimestre del 2023.
I. L’editorial Tres i Quatre es reserva el dret 
de publicar alguna de les obres no premiades 
que cregués interessant. L’editorial es com-
promet a comunicar aquesta decisió a l’autor 
durant els tres mesos següents a la publica-
ció del veredicte.
J. Els originals no premiats no seran retornats.
K. La presentació dels originals suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases.

Premi d’assaig 
JOAN FUSTER

1. Els originals que opten a aquest premi 
poden ser treballs assagístics de temes 
literaris, artístics, històrics, filosòfics, soci-
ològics o d’investigació, així com també 
memòries, autobiografies, etc. No es tin-
dran en compte els estudis d’investigació 
acadèmica no pensats en clau d’assaig.

2. Els originals es presentaran amb cos de 
lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pà-
gines numerades, en format pdf i, en cas 
que s’enviï en paper, per una sola cara.

3. El premi consisteix en la quantitat 
de 6.000 euros, corresponent als drets 
d’edició dels 4.000 primers exemplars 
de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i 
Quatre publicarà en una o diverses edi-
cions.

4. L’extensió mínima dels originals és de 
100 pàgines i la màxima de 300.

Premi de narrativa 
ANDRÒMINA

1. Poden optar a aquest premi totes les 
obres escrites en les diverses modalitats 
de ficció: novel·la, contes, etc.

2. Els originals es presentaran amb cos de 
lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pà-
gines numerades, en format pdf i, en cas 
que s’enviï en paper, per una sola cara.

3. El premi consisteix en la quantitat de 
10.000 euros, corresponent als drets 
d’edició dels 4.000 primers exemplars 
de l’obra premiada, que l’Editorial Tres 
i Quatre publicarà en una o en diverses 
edicions.

4. L’extensió mínima dels originals és de 
100 pàgines i la màxima de 300.

Premi de poesia 
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

1. Els originals que opten a aquest premi 
poden constar d’un o més llibres de po-
esia, admetent-se la prosa poètica.

2. Els originals es presentaran amb cos de 
lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pà-
gines numerades, en format pdf i, en cas 
que s’enviï en paper, per una sola cara.

3. El premi consisteix en la quantitat 
de 3.000 euros, corresponent als drets 
d’edició dels 4.000 primers exemplars 
de l’obra premiada, que l’Editorial Tres 
i Quatre publicarà en una o en diverses 
edicions.

4. L’extensió dels originals és lliure.

Premi de teatre
PERE CAPELLÀ

1. Poden optar a aquest premi totes les 
obres de teatre.

2. Els originals es presentaran amb cos de 
lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pà-
gines numerades, en format pdf i, en cas 
que s’enviï en paper, per una sola cara.

3. El premi consisteix en la quantitat 
de 3.000 euros, corresponent als drets 
d’edició dels 4.000 primers exemplars 
de l’obra premiada, que l’Editorial Tres 
i Quatre publicarà en una o en diverses 
edicions.

4. L’extensió dels originals és lliure.

51    2022
PREMIS OCTUBRE
CINQUANTA-UNENS

BASES
NARRATIVAASSAIGTEATREPOESIA

////////


