Amb Cicatrius de 1714, Premi Ciutat de
Badalona, Andreu Martín ens convida a vi·

Organitza:

atjar 300 anys enrere per viure una trama
farcida d’acció i aventures, que ens conver·
teix en testimonis excepcionals d’aquest
episodi clau de la història de Catalunya. A
més, l’historiador Jordi Mata, membre de la

Concurs Literari

Comissió de Commemoració de 1714 de la
Generalitat de Catalunya, ha elaborat un
complet apèndix històric que ajuda a en·
tendre el context d’un dels conflictes bèl·
lics internacionals més importants que han
sacsejat el continent europeu.
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Col·labora:

En el marc de la commemoració del tres-cents aniversari
de la Guerra de Successió espanyola i dels efectes que
els esdeveniments de 1714 van tenir per a Catalunya, us
convidem a participar en aquest concurs literari que pretén
contribuir a recuperar i difondre la memòria històrica dels
catalans entre els més joves.
El concurs està adreçat a l’alumnat de secundària, i té com
a objectiu principal fomentar la creació literària i la reflexió
al voltant d’un episodi clau per a la història de Catalunya i
de les conseqüències que se’n derivaren per a la societat, la
cultura i l’organització política i institucional catalana.

El llibre

Cicatrius de 1714
Andreu Martín
Apèndix històric: Jordi Mata
ISBN: 978-84-9026-094-4
248 pàgs. / 9,50 €
Premi Ciutat de Badalona 2013
Bromera, 2013

Sinopsi
El 3 d’abril de 1714, quan les bombes comencen a caure
sobre Barcelona, Bernat Sistach descobreix amb horror la
bestialitat de la guerra. En una ciutat plena de banderes
amb el lema «Viurem lliures o morirem», no entén que
la seva família es traslladi a Badalona per seguretat. Convençut que el pare és un traïdor i que fugir és de botiflers
i covards, el noi sent una atracció irresistible pel món dels
espies. Sospita que una de les criades passa informació
sobre els enemics, però no pot imaginar els secrets que
s’amaguen a la seva pròpia casa.

Concurs literari «Cicatrius de 1714»
Bases del concurs
Les redaccions que opten al premi han d’estar escrites
en català. El concurs està dirigit a l’alumnat d’ESO, i se
n’han previst dues modalitats.
MODALITAT A: per a 1r i 2n d’ESO
• Cada participant ha d’escriure un relat en forma
d’assaig o de ficció, en el qual s’expliquin les conseqüències dels fets de 1714 per a la societat, la cultura
i l’organització política de Catalunya.
MODALITAT B: per a 3r i 4t d’ESO
• Cada participant ha d’escriure un relat de ficció a
partir de la trama del llibre d’Andreu Martín, Cicatrius de 1714.
Disposicions generals
• Hi pot participar l’alumnat d’ESO de primer i segon
cicle. El professorat serà l’encarregat d’enviar les
obres del seu centre per correu electrònic a l’adreça cicatrius1714@bromera.com, indicant nom i
cognoms de l’alumne/a, nom del centre, població,
telèfon de contacte i adreça de correu del centre on
estudia la persona que hi participa.
• Els treballs han de tenir una extensió entre 2 i 3 fulls
(DIN A4, cos 12, interlineat d’1,5).
• Hi haurà tres premis per cada modalitat, que rebran els
premis següents:
– Primer premi: un iPad mini.
– Segon premi: un val de 100 euros per invertir durant un any en qualsevol llibreria que triï la persona
guanyadora.
– Tercer premi: un lot de llibres de Bromera valorat
en 80 euros

• A més, el centre més participatiu rebrà també un lot
de llibres per a la biblioteca valorat en 250 euros i la
visita de l’autor Andreu Martín.
• Tots els centres participants entraran en el sorteig
d’una visita guiada per qualsevol dels cinc conjunts
del patrimoni monumental que formen part de la
«Ruta 1714» del Museu d’Història de Catalunya: el
Castell de Cardona, la Casa Rafael Casanova, la Seu
Vella de Lleida, la Universitat de Cervera i la Torre
de la Manresana.
• El termini per presentar els relats acaba el 22 d’abril
de 2014, i els guanyadors es coneixeran el 12 de
maig de 2014.
• El guanyador i els finalistes de cada modalitat seran
designats per l’escriptor Andreu Martín, a partir de
la selecció dels millors textos feta per un jurat format
per professionals d’Edicions Bromera. La selecció es
penjarà al web www.bromera.com.
• El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si
així ho estima convenient.
• Bromera es reserva el dret de publicar els relats presentats en una obra de divulgació educativa.
• La participació en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases per part dels participants.

