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OBJECTIUS

— Premiar el millor llibre originàriament escrit en català i publicat al llarg de l’any natural anterior 
al qual es proclama el premi.

— Donar una segona oportunitat a obres que hagin passat desapercebudes, lluny de l’atenció i 
els focus del sistema literari més comercial i que mereixen tornar al primer pla.

— Valorar un llibre per la qualitat, l’originalitat i l’audàcia literàries, i no per altres criteris.
— Apropar la bona literatura al lector i ser un referent literari en un mercat saturat de novetats 

editorials i de premis, la gran majoria atorgats a obra no publicada i convocats per editorials.
— Crear un premi que, any rere any, guany prestigi i el respecte dels lectors, en la línia d’altres 

premis europeus.

BASES

— Es consideraran obres escrites originàriament en català, que hagin estat publicades a qualsevol 
de les terres de parla catalana: Catalunya (Principat i Catalunya Nord), Illes Balears o País 
Valencià, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior a l’edició del premi. El premi 
s’anunciarà durant la primavera de l’any següent.

— La selecció de les obres candidates serà a càrrec del Jurat.
— Preferentment, no hauria d’haver rebut altres premis o ajudes, tot i que no és una condició 

obligatòria.
— Entraran en consideració obres de narrativa en el sentit més ampli de la paraula: es tindran en 

compte també cròniques, assaigs de to literari, autobiografies o obres basades en fets reals.
— L’obra ha d’haver estat publicada en paper per una empresa editorial. No es prendran en 

consideració obres autoeditades, ni tampoc publicades per plataformes d’autoedició.
— No es valoraran obres coescrites.

JURAT

— Estarà integrat per cinc persones: un membre de l’equip de Finestres, i altres professionals 
del sector (autors, crítics, periodistes, acadèmics, artistes, llibreters) amb bagatge literari.

— Aquesta composició pot variar a cada convocatòria.

PÀG.01



DOTACIÓ DEL PREMI

25.000 euros (subjectes a impostos).

CALENDARI

Octubre de 2020:
Comunicació llançament del premi i la beca.

Març de 2021:
Reunió del jurat i proclamació de l’obra guanyadora.

PÀG.02

C. DIPUTACIÓ, 249 i 250
BARCELONA 08007

LLIBRERIA@LLIBRERIAFINESTRES.COM



OBJECTIUS

— Fomentar l’escriptura de l’assaig i la crònica humanística, de divulgació científica, històrica, 
política, musical, literària i artística per enfortir la branca de l’assaig i la no-ficció, necessitada 
d’estímuls per créixer i poder donar respostes a un món progressivament desconcertant.

— Donar suport econòmic durant un any a un autor perquè desenvolupi el seu projecte.
— Empènyer la publicació d’obres de no-ficció a través de l’ajuda directa als autors.
— Incentivar la reflexió i el debat al voltant de temes d’actualitat i de pes a través de l’assaig 

de qualitat.

BASES

— Els autors hauran de presentar una proposta que no superi les 5.000 paraules i una mostra 
ja escrita de l’assaig de també 5.000 paraules, en format pdf, a doble espai i cos 12. Només 
s’acceptaran propostes en format digital.

— La proposta, haurà d’incloure: el tema principal de què tractarà l’assaig, l’estructura del projecte 
(s’espera un índex raonablement detallat), l’extensió aproximada (en cap cas ha de ser inferior a 
25.000 paraules), un títol provisional, una nota biogràfica de l’autor i les seves dades personals. 

— El jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els autors finalistes.
— La proposta haurà d’haver estat escrita originàriament en català.
— L’equip de Finestres es reserva la potestat de facilitar un tutor/editor que faci el seguiment 

del projecte de cara a una futura publicació.
— L’ autor estarà obligat a presentar l’obra en el termini fixat per la beca, que serà d’un any 

natural després que s’hagi concedit.
— L’ autor rebrà una suma de 20.000 euros dividits en dues parts: 15.000 euros fraccionats en 

pagaments mensuals per a manutenció i despeses i 5.000 euros al final del termini i només a 
canvi de l’entrega de l’obra.

— Les propostes hauran de ser originals, no podran estar subjectes a cap contracte d’edició ni 
haver-se publicat en la seva totalitat anteriorment, en cap tipus de format.

— No s’acceptaran coautories ni treballs que condueixin a una titulació (TFM, TFG, tesis doctorals).
— Només es podrà presentar una proposta per autor.
— Els autors hauran de ser més grans de 18 anys.
— No es donarà resposta ni es contactarà amb els autors de les propostes rebutjades.
— Presentar una proposta implica acceptar els termes i les condicions aquí descrits.

PÀG.03

BECA
FINESTRES
D’ASSAIG



JURAT

— Estarà integrat per cinc persones: un membre de l’equip de Finestres i altres professionals del 
sector (autors, crítics, periodistes, acadèmics, artistes, llibreters) amb bagatge literari.

— Aquesta composició pot variar a cada convocatòria.

DOTACIÓ

20.000 euros (subjectes a impostos).

CALENDARI

7 de gener de 2021
Tancament de l’acceptació de propostes.

Maig de 2021
Proclamació del guanyador/a.

Juliol de 2021 - Juny de 2022
Període becat.
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