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La Uni6 de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS), en motiu de la celebraci6 del seu 50d
aniversari, i per tal de fomentar la composici6 de sardanes, convoc€r el Certamen Musical 50d
anivgEari Uni6 de Colles Sardanistes dg Catalunya. Aquesta convocatdria es regira per les
seguents

BASES

1.- El Certamen Musical 6s obert a tots els compositors. El seu objectiu 6s atorgar un
reconeixement a sardanes remarcables per la seva qualitat musical i la seva idonettat per a ser
interpretades en Concursos de Colles Sardanistes, ja sigui en la modalitat de Llu-rment o bd de
Punts Lliures.

2- Les composicions hauran d'6sser originals i inCdites, i no han d'haver estat interpretades
en cap audici6 o concert, ni presentades a c€p concurs musical, ni editades en cap suport
magndtic o digital piblics amb anterioritat al dia de la proclamaci6 de guanyadors. Si hom
comprov6s que alguna de les obres participants no compleix algun d'aquests requisits, seria
automaticament desqualificada.

3.- Les sardanes es presentaran en partitura d'instrumentaci6 per a cobla d'onze o dotze
m[sics, amb les seves particel.les corresponents. A I'esmentada partitura s'hi acompanyara una
transcripci6 per a piano. Els originals poden ser presentats en suporl paper, perd seria preferible
que ho fossin en suport informafu. En tot cas hauran de ser a tinta negra, amb grafisme clar i
sense esmenes ni coneccions. Tot i que hauran de portar titol, preferentrnent al.legdric de I'entitat
o de I'efemeride, no podran presentar ni firma ni cap altre signe o inscripcio que pugui suggerir el
nom de I'autor.

4.- Les composicions, un maxim de dues per autor, es presentaran en ma o s'enviaran a la
seu de la UCS, carrer Sant Quinti, '14, o802$Barcelona, en un sobre tancat on, a mes de la
destinaci6. nom6s hi hauri de constar la inscriDci6 "CERTAUEN iIUSICAL 504 ANIVERSARI
UNt6 DE COLLES SARDANISTES DE CATALUNYA", sense cap al.lusi6 al remitent. A l'interior
del sobre n'hi haure d'haver un aftre, tambe tancat, a I'exterior del qual nomes hifigurara eltitol de
la sardana. A I'interior d'aquest hi haurd d'haver el nom i cognoms, I'adre9a, telCfon i/o e-mail de
contacte, una fotocopia del document d'identitat o altre document amb fotografia que el
substitueixi, on hi consti les dades de residdncia del compositor, aixl com una breu nota amb un
cuniculum de vinculaci6 de l'autor amb el mon de la sardana i, si s'escau, amb alguna de les
Colles afiliades o amb la mateixa entitat convocant. Un cop presentades, no se'n permetra ni la
modificaci6 ni la retirada.

5.- El termini de recepci6 d'obres finalitzara el dia 30 de setembre del 2008. En cas
d'enviament per correu s'admetran recepcions posteriors, fins al 10 d'octubre, sempre que el
mata-segells porti data igual o anterior al 30 de setembre de|2008.

6.- ElJurat sere nomenat per la UCS, els seus membres no podran participar en el certamen i
estara format per 5 persones; 4 personalitats destacades en el m6n de la misica per a cobla mes
el President de la UCS o persona en la qui delegui, que actuara com a President del Jurat. El nom
dels seus components no es fara poblic fins al moment de fer-se p0blic el veredicte. El Jurat
e$ara facultat per resoldre qualsevol problema d'interpretaci6 d'aquestes bases i per decidir sobre
tot alld que no hi sigui previst. La seva decisi6 sera inapelable.

7.- En una primera inslincia, el Jurat, valorant especialrnent la seva idoneitat per a ser
interpretades en alguna les dues modalitats de competicio de Colles sardanistes indicades a Ia Base
I, designard un mdxim de 12 sardanes, que tindran la categoda de finalistes del ceitamen. D'entre
aquestes finalistes, el Jurat, seguint c teris estrictament musicals, atorgard els premis seg0ents, que
hauran de ser d'autors diferents i no podran quedar deserts:

Primer Dremi: 1500 Euro
Segon premi; 600 Euro

Addicionalment, a criteri del Jurat, aquest podra atorgar fins a dos accessits amb una dotaci6 de
300 Euros.



Si cap de les premiades ho fos, el Jurat podra recondixer amb un accessit la qualitat de l'obra
composada per un autor vinculat a les Colles afiliades o a la mateixa entitat convocant.
Si un cop feta la votaci6 final, en obrir-se els sobres del primer i segon premi amb el nom de
I'autor, s'esdevingu6s que gs el mateix, el segon premi seria atorgat a la sardana que hagu6s
quedat en tercer lloc. En aquest cas, a la sardana descartada se li atorgaria un dels dos accdssits
Possibles.
8.- Totes les sardanes tinalistes seran estrenades el mes de marg de 2009, en el decurs d'un
concert que es celebrara a Agramunt, en els actes de cloenda de la Temporada 2008 i del
Cinquantenaride la UCS, alf inaldel qual es fara p0blic elveredicte delJurat. En aquest concert, i
per votaci6 entre tots els assistents, s'atorgara un 'Premi Populal", que consistira en 200 €.
Aquesta sardana premiada podra coincidir amb qualsevol dels guardons atorgats pel Jurat.
9.- El lliurament dels premis als guanyadors es fara a Agramunt, a continuaci6 de la
proclamaci6 del veredicte del Jurat, en el decurs dels esmentats actes de clausura del
Cinquantenari de la UCS. Tots els compositors finalistes hi seran exDressament convidats. La
resta de compositors concursants tambe hi podran assistir.
'10.- Les partitures originals de les 12 sardanes finalistes restaran en poder de ta UCS,
destinades al seu fons musical. Llurs autors tindran dret a que, en totes les edicions que se'n faci,
hi consti la llegenda "sardana guanyadora del Primer Premi (o b6 segon premi, accessit, premi
popular o finalista) del Certamen Musical 50e Aniversari Uni6 de Colles Sardanistes de
Catalunya". La UCS enregistrara ieditare un disc amb totes les sardanes finalistes, ies reseNa la
facultat de fer-ho tambe amb la resta de sardanes concursants no premiades.
'11.- Els originals de les sardanes no finalistes es retornaran a llurs autors si aquests ho
demanen a la IJCS. Les no reclamades, aixi com una cdpia de les retornades, passaran igualment
al fons musical de la UCS.

12.- La participaci6 en aquest certamen implica I'acceptaci6 total d'aquestes bases per part dels
compositors, il'autoritzaci6 a la UCS a fer 0s de les dades de curriculum que hagin estat inctoses
pels compositors en el sobre a qud es fa referencia en la Base 4, en qualsevol comunicaci6 o
publicaci6 que pogu6s ser editada en el futur.

Barcelona, marg 2008


