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vII Premi Leandre Colomer de novel·la d’Història de Catalunya i de països de parla catalana

A. Poden optar al Premi Leandre Colomer de Novel·la

serà oberta públicament la plica corresponent a l’o-

han d’ésser presentades a: Viena Edicions, c/ Vila-

d’Història de Catalunya i de països de parla catalana-

bra guanyadora. Si l’autor desitja que l’obra sigui

domat, 122, baixos – 08015 Barcelona, tel. 93 453

les novel·les originals i inèdites en català, basades en

feta pública amb pseudònim, caldrà que ho indiqui

55 00.

fets reals de la història de Catalunya i dels països de

expressament a la plica.

parla catalana.

El termini de presentació es clourà el dia 15 d’octubre
de 2007.

K. Així mateix, Viena Edicions tindrà una opció preferent,
durant el termini d’un mes a comptar des de la data de
la proclamació del premi, per decidir la publicació de

B. Caldrà que les obres respectin l’essència de la història
de Catalunya o dels països de parla catalana i, per

G. La dotació d’aquesta convocatòria del Premi Leandre

la resta de les obres presentades. En aquest cas, es

tant, no podran contradir els coneixements actuals

Colomer de Novel·la d’Història de Catalunya i de paï-

farà esment explícit, en l’edició dels llibres, que s’han

sobre el temps i les circumstàncies que recreïn.

sos de parla catalana serà de 1.500 euros, en con-

presentat al concurs del Premi Leandre Colomer de

cepte d’avançament de drets d’autor. Aquest import

Novel·la d’Història de Catalunya i de països de parla

tindrà les retencions legals vigents.

catalana.

C. Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 180 fulls, mecanografiats a doble espai –30
línies de 70 espais–, escrits per una sola cara i adequadament enquadernades.

D. Els originals hauran d’ésser presentats en cinc còpies,
en què constarà només el títol de l’obra, juntament amb

H. L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat

L. A partir d’un mes després de la proclamació del premi,

compost per: Ignasi Aragay, Borja de Riquer, Josep

els autors podran retirar els originals de les obres pre-

Colomer, el guanyador de la convocatòria anterior i un

sentades que no hagin estat seleccionades per a la seva

membre de Viena Edicions. El veredicte serà ina-

publicació. L’editorial es reserva el dret de destruir els

pel·lable.

originals no retirats abans del dia 1 de gener de l’any
següent.

una plica amb la identitat de l’autor, dins d’un sobre
tancat amb la indicació “Premi Leandre Colomer de

I. El jurat seguirà el procediment de votacions successi-

El veredicte es farà públic durant la Nit de Santa Llú-

Novel·la d’Història de Catalunya i de països de parla

ves fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una

cia, organitzada per Òmnium Cultural, i el lloc és

catalana, conté plica” i el títol de l’obra presentada.

obra determinada, que serà la guanyadora. Si el jurat

comunicarà amb antelació suficient per tal que els inte-

creu que cap de les novel·les presentades no assoleix

ressats hi puguin assistir.

E. Els autors de les novel·les presentades es comprometen

la qualitat mínima per ser publicada, el premi podrà

El guanyador d’aquesta convocatòria formarà part del

a no retirar-se abans de fer-se públic el veredicte del

quedar desert.

jurat de l’any següent i no es podrà presentar a la con-

jurat. La presentació d’una obra comporta, així

En cap cas el premi no serà fraccionat.

vocatòria d’aquell any.

mateix, que l’autor no té compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre
premi o certamen pendent d’adjudicació.

J. Viena Edicions farà l’edició de l’obra guardonada,

M. La presentació dels originals aspirants al premi pressu-

després de la signatura prèvia del contracte corres-

posa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obli-

ponent amb l’autor, segons la llei vigent. Les obres

gacions que se’n deriven.

F. La Fundació Leandre Colomer tindrà custòdia de les

aspirants al Premi Leandre Colomer de Novel·la

pliques fins al lliurament del premi, moment en el qual

d’Història de Catalunya i de països de parla catalana

Barcelona, maig del 2007
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VII PREMI

LEANDRE COLOMER I CALSINA

Va néixer a Barcelona el 1951 i morí tràgicament als
trenta-set anys, el 12 de març de 1989. Es llicencià en
Història Moderna i Contemporània a la Universitat de Barcelona, on va crear la revista Història i Societat, primera de
la llarga sèrie d’iniciatives editorials que va impulsar.
Col·laborà a Universitat i a Arrels, i fou redactor de Nous
Horitzons.
L’any 1976 fou fundador de L’Avenç. Revista d’Història
dels Països Catalans, on va escriure nombrosos articles. Igualment, creà i dirigí Crònica, revista mensual d’actualitat d’informació general. Col·laborà assíduament a La Vanguardia,
amb articles sobre el nostre passat històric.
Participà activament en el procés de normalització del
nostre present, amb múltiples projectes en diversos àmbits. Als
disset anys fou detingut i empresonat a la Model, acusat de
fer propaganda il·legal, i va ser jutjat i absolt pel Tribunal
d’Ordre Públic. A la universitat va promoure la I Setmana Cultural Catalana (abril de 1975). Organitzà l’Arxiu Històric del
PSUC, i va recuperar molta documentació que l’exili havia
escampat. Col·laborà i escrigué guions per a l’Institut Català
del Cinema i Ràdio 4 (Vida d’Alí Bei). Col·laborà amb l’Editorial Teide i Ketres Editora i va promoure i fundar les Edicions
Universitàries Catalanes (EUC) per publicar llibres de text en
català. Es dedicà també a la docència de la història.
Fou professor de l’Escola Superior de Ciències Socials
de Terrassa. Va impartir classes d’història de Catalunya a
l’ICE de la Universitat de Barcelona. Va dirigir seminaris
sobre federalisme a Anthropos i al Centre d’Estudis Socials
de Vic.
Estudiós dels moviments i de les doctrines socials, i del
catalanisme dels segles XIX i XX, publicà diversos llibres. El
1977 fou editat Joan Comorera. Socialisme i qüestió nacional (Editorial Undarius). Va tenir cura de l’edició de Lectura de
Pi i Margall (Edicions de la Magrana-Diputació de Barcelona,
1990) i el 1991, pòstumament, aparegué Catalunya i el federalisme (Eumo Editorial).
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I PREMI LEANDRE COLOMER
NOVEL·LA D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2000)
Guanyador
Llorenç Capdevila El color del crepuscle
Finalista
Jordi Cussà La serp
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II PREMI LEANDRE COLOMER
NOVEL·LA D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2001)
Guanyador
Eduard Castellarnau La ruta del silenci
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III PREMI LEANDRE COLOMER
NOVEL·LA D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2002)
Guanyador
Joan Soler Amigó Rebels a tramuntana

DE

IV PREMI LEANDRE COLOMER
NOVEL·LA D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2004)
Guanyador
Jordi Varela Aquell primer de maig

DE

V PREMI LEANDRE COLOMER
NOVEL·LA D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2005)
Guanyador
Ramon Homs, Miquel Freixa, Pau Giralt
El vol de l’astor

viena edicions
www.vienaeditorial.com
viena@vienaeditorial.com
Viladomat, 122 baixos · 08015 Barcelona
Tel. 93 453 55 00 · Fax 93 451 58 87
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