


Bases del Concurs
· Podrà presentar-se al concurs qualsevol persona
· S’estableixen dos categories de participació 
segons el tipus de relat: bé un microrelat de 250 
caracters o bé un tuit-relat de 140 caracters.

. Presentació de treballs
· Els participants hauran d’enviar els seus micro-re-
lats a l’adreça electrònica concursbeser@gmail.com 
o a l’adreça postal, Comunicacions dels Ports, SA . C/ 
Tint, 9. 12300 Morella o publicar el tuit-relat a twitter, 
incloent-hi el hashtag #concursBeser 
· Els participants podran publicar tan sols un micro-
relat. En quant als tuit-relats, no s’estableix cap límit.

1. Els microrelats hauran de contenir la frase 
“setanta-vuit quilos de mala llet pèl-roja”, sense 
que això determine la temàtica ni el fil conductor 
del relat i tindran una extensió màxima de 250 
paraules (sense incloure el títol) i estaran escrits 
en valencià/català o en castellà.

2. Els tuit-relat hauran de contenir el número 
”78” i, al haver-se de publicar al compte de twitter 
de l’autor, tindre un màxim de 140 caracters, inclo-
ent-hi el hashtgag #concursBeser

· Han de ser obres inèdites i que no hagen estat 
premiades. Els microrelats i tuit-relats rebuts seran 
publicats en una 
edició impresa.
· El termini 
d’admissió dels 
treballs finalitza 
el 14 de març de 
2016.

. Selecció dels guanyadors 
· El lliurament de premis tindrà lloc a Morella, el dia 
23 d’abril de 2016.
· Tota decisió del jurat serà irrevocable i podrà de-
clarar el premi desert.
· L’organització es posarà en contacte amb els gua-
nyadors i el veredicte es farà públic a 
comarquesnord.cat.
· S’estableixen diversos premis per categoria, con-
sistents en la publicació dels microrelats 
guanyadors, a més d’un lot de productes bibliogrà-
fics, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i l’Ajuntament de Morella
· L’acceptació del premi per part del  guanyador 
implica que autoritze la utilització publicitària del 
seu nom i imatge en relació amb el concurs.
· L’autor cedeix els drets de publicació i difusió dels 
microrelats en tots els suports als organitzadors.

Trobaràs les bases completes i actualitzades 
del Concurs de Microrelats Sergio Beser a la 
web www.comarquesnord.cat

L’associació cultural Amics de la Ràdio de 
Morella i Comunicacions dels Ports, SA, 
convoquen el III Concurs de Micro-relats 
“Sergio Beser”, en 
memòria del pro-
fessor morellà. 
Enguany es pot 
optar per un micro-
relat amb una ex-
tensió màxima de 
250 paraules, que 
ha d’incloure la 
frase “setanta-vuit 
quilos de mala llet 

pèl-
roja”, 
frag-
ment 
de 

“Els mars del Sud” 
(1979), la novel·la 
de Manuel Vázquez 
Montalbán en la 
qual el personatge 
de Sergio Beser 
ajuda a Carvalho a 
resoldre una es-
pècie de jeroglíric 
literari. O per un 
tuit-relat, on és 
obligatori que aparegue el número “78”. 
El lliurament de premis serà el 23 d’abril de 
2016.

III CONCURS DE 
MICRORELATS 
SERGIO BESER

Catedràtic Emèrit de Litera-
tura Espanyola de la Univer-
sitat Autònoma de Barce-
lona. Doctorat en filologia 
romànica amb qualificació 
de matrícula cum laude 
amb una tesi sobre Leo-
poldo Alas es convertirà en 
els anys en un especialista 
mundial en l’autor de Clarín. 
Durant set anys va ser pro-
fessor de literatura espanyo-
la i catalana a les universi-
tats de Durham i Shffield, 
i també ha estat professor 
visitant a les universitats 
de Brown, Ohio i Harvard. 
A l’Autònoma va ocupar 
distints càrrecs de respon-
sabilitat acadèmica des de 
1970 i, a partir de 1988, com 
a catedràtic titular. 

SERGIO BESER

“A la meua dreta Sergio Beser, setanta-vuit quilos de mala 
llet pèl-roja, i a la meua esquerra Pepe Carvalho. Quan 
peses? Aquest és l’home que més sap sobre Clarín, sap tant 
que si Clarín ressucitar-ha, li mataria. Gens de la literatura li 
és alié”


