El PREMI VERDAGUER DE RECERCA té per objectiu fomentar la investigació sobre la
figura i l’obra de Jacint Verdaguer i el seu paper essencial en la vertebració de la cultura
del nostre país, per tal d’incentivar la tasca d’investigadors que puguin aportar noves
mirades sobre el poeta i la seva obra. Està destinat a aquells investigadors que vulguin
preparar l’edició crítica d’una obra de Jacint Verdaguer segons els criteris lingüístics,
metodològics, analítics i formals establerts per la Societat Verdaguer. L’obra i el seu
estudi seran publicats per Verdaguer Edicions dins la col·lecció d’Obra Completa en
Edició Crítica de Jacint Verdaguer (OCEC).
Bases del premi
1. Es tindran en consideració tots aquells projectes que proposin l’estudi i l’edició crítica
d’una de les obres de Jacint Verdaguer que no hagi estat editada ni estigui en curs
d’edició a l’OCEC. Per comprovar que això sigui així, l’autor podrà dirigir-se a la Fundació
Jacint Verdaguer via correu electrònic i fer-ne la consulta (info@verdaguer.cat).
2. Es preveu que hi concorrin persones de l’àmbit acadèmic que estiguin preparant la tesi
doctoral, la recerca post doctoral o altres.
3. A la primera pàgina del document s’inclourà el títol del projecte, el premi al qual opten i
el nom complet de l’autor, les seves dades bàsiques (això és: nom, cognoms, adreça,
codi postal, localitat, telèfon i NIF) i, a continuació, el currículum. També s’hi farà constar
si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial.
4. Per optar al Premi caldrà presentar una memòria justificativa d’una extensió de 10.000
espais com a màxim, amb un calendari de treball i una carta de motivació. Així mateix,
caldrà adjuntar-hi un breu informe d’un professor universitari o d’una altra persona
rellevant que hagi tingut contacte acadèmic o professional amb la persona sol·licitant i
n’avali explícitament la sol·licitud.
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Primer.- Aprovació inicial de les bases del tercer Premi Verdaguer de Recerca, el
text íntegre de les bases és el següent:

Data 29-6-2022

D'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, les bases es sotmeten a
informació pública per un termini de vint dies hàbils des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut
aquest termini, i en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació, l'acord
d'aprovació de les bases esdevindrà definitiu de forma automàtica.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El patronat de la Fundació Verdaguer, en la sessió de data 31 de març de 2022,
va fer l'aprovació inicial de les bases que regulen l'atorgament del tercer Premi
Verdaguer de Recerca.
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9. L’atorgament del Premi comporta que l’autor de l'obra cedeix en exclusiva per a un
període de 8 anys a partir de la publicació els drets d'explotació de l'obra per a les
modalitats de tapa dura, tapa rústica, edició econòmica, en línia, digital o ebook, incloenthi les adaptacions dramàtiques o radiofòniques. L’autor s’obliga a signar el contracte que
sigui necessari per formalitzar oportunament aquesta cessió.
10. El veredicte es farà públic en el termini d'un mes després de tancar-se la
convocatòria.
11.El premiat es compromet a presentar el projecte en un acte públic a la Casa Museu
Verdaguer, així com a programar, en el transcurs de l'estudi, un acte de divulgació al
Museu d’Història de Barcelona.
11. El jurat del Premi, format per tres membres, serà designat per la Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris i de la Societat Verdaguer de la UVic-UCC.
12.Les persones guardonades en una de les edició anteriors del Premi Verdaguer de
Recerca no poden concórrer de nou al guardó.

Condicions generals
El Premi es convocarà cada dos anys.
• Els originals s’enviaran únicament en suport informàtic per correu electrònic a la direcció
info@verdaguer.cat, fent-hi constar com a assumpte el Premi al qual opten i el títol del
projecte.
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8. La Fundació Jacint Verdaguer, a través de Verdaguer Edicions, publicarà el treball
guardonat dins la col·lecció Obra Completa en Edició Crítica de Jacint Verdaguer (sempre
i quan ho estimi oportú el comitè d’edició de l’OCEC) i l’import del Premi tindrà la
consideració d’avançament de drets d’autor de l’edició. Així mateix, es reserva el dret de
publicar el treball complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda,
l’autor es compromet a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions
complementàries.

Data 29-6-2022

7. En el cas que la persona premiada inscrigui la tesi en el programa de doctorat de la
UVic-UCC gaudirà de la gratuïtat de la matrícula fins a un màxim de tres cursos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. La dotació del Premi serà de 12.000 €, que s’abonarà en 2 pagaments, el primer en el
moment d'assignació del premi i el segon, transcorregut un any, ambdós pagaments per
un import de 6.000 €. Per al segon pagament caldrà que el premiat ho sol·liciti mitjançant
una instància que haurà d’anar acompanyada d’un informe del director de l’estudi.

A

5. Cada projecte premiat comptarà amb la supervisió d’un curador que proposarà la
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i la Societat Verdaguer de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i que assumirà fer el seguiment del treball i
de l’acompliment de l’execució dins del període acordat amb l’editorial.

• La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les
obligacions que se’n derivin.
.

Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la web de la Fundació
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• El jurat emetrà el veredicte l’any en curs i el farà públic oportunament mitjançant una
notificació a la premsa, no abans d’haver avisat l’autor.

Folgueroles, 22 de juny de 2022
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-6-2022

Francesc Xavier Roviró i Alemany
President de la Fundació Jacint Verdaguer
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Quart.- Acordar la delegació de la competència per aprovar la convocatòria al
comitè executiu de la Fundació i fer els acords per al seu desenvolupament.
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Tercer.- Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública, sens
haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord posterior.

A

Jacint Verdaguer per tal
que es puguin presentar les al·legacions i/o
reclamacions que es considerin convenients.
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