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L’Ajuntament de la Vila de Masquefa convoca la quarta edició d'aquest premi amb el
suport de Masquefa sona bé i de la Cobla-Orquestra Montgrins, amb la intenció de
promoure la composició i interpretació de la música per a cobla.
El premi s'acull dins del cicle de música Masquefa sona bé, promocionat des de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Vila de Masquefa. La ﬁnalitat del Masquefa
sona bé és la difusió i promoció de la música, organitzant temporades estables de
concerts. En un d'aquests concerts s'anunciarà el veredicte del jurat i s'estrenaran les
obres ﬁnalistes a càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins.
Masquefa i Montgrins - Premi de composició de música per a cobla és una manera de
projectar cap al futur la voluntat d’esperonar els músics a escriure i interpretar música
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per a cobla i el públic a escoltar-la.
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Masquefa i Montgrins - Premi de composició de música per a cobla té caràcter anual i
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estableix per a la present convocatòria les bases següents:
1. Les obres podran ser de tema lliure i d’una durada màxima de 15 minuts. Es presentaran
instrumentades per a cobla d’onze instrumen�stes: un ﬂabiol i tamborí, dos �bles, dues
tenores, dues trompetes, un trombó, dos ﬁscorns i un contrabaix. Si el compositor ho
desitja, l'obra podrà ser escrita per a cobla i un instrument solista. S'accepta un paper de
percussió ad libitum.
2. Les obres hauran de ser originals i inèdites i no podran haver estat interpretades
públicament amb anterioritat, ni premiades en cap altre premi o concurs.
3. S’haurà d’enviar una par�tura completa, amb una reducció per a piano a dos o tres
pentagrames al peu i amb el corresponent suport d’àudio en format mp3. També
s'inclourà un joc de par�cel·les. Tots els documents s'hauran d'adjuntar en format PDF i,
opcionalment, en paper.
4. Els originals hauran d'anar iden�ﬁcats amb el �tol de l'obra i un pseudònim, però no amb
el nom de l'autor.
5. El lliurament dels originals es farà segons les següents indicacions. En un sobre s'inclouran
els originals, el suport d'àudio i un segon sobre, que con�ndrà el �tol de l'obra, el
pseudònim, el nom i els cognoms de l’autor, telèfon, correu electrònic de contacte i
adreça postal.
6. Qualsevol indicació sobre les par�tures i par�cel·les que perme� iden�ﬁcar l’autor
l’exclourà automà�cament del premi.
7. Els compositors podran presentar un màxim de dues obres.
8. Les obres s'enviaran o entregaran a:
Masquefa i Montgrins
Premi de composició de música per a cobla
2020
Ajuntament de Masquefa
C/ Major, 93
08783 Masquefa
masquefa@diba.cat
(per a més informació trucar a la Regidoria de Cultura, telèfon 937 725 030, extensió 5)

9. L'admissió dels originals ﬁnalitzarà el divendres 28 de febrer de 2020.
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10. Masquefa i Montgrins - Premi de composició de música per a cobla nomenarà un jurat
integrat per compositors o músics de renom, que seleccionarà un màxim de cinc obres
ﬁnalistes.
11. El veredicte del jurat i la iden�tat dels autors de les obres ﬁnalistes es man�ndrà en
secret ﬁns al moment de l’atorgament dels premis. La iden�tat de la resta dels aspirants
restarà en l'anonimat.
12. Les obres ﬁnalistes quedaran en propietat de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa com a
part del seu patrimoni cultural, sense detriment dels drets d'autor que es puguin generar
amb posterioritat. L'Ajuntament �ndrà la potestat d'autoritzar l'edició i enregistrament
de les obres i es compromet a difondre-les posant-les a disposició de les formacions
musicals que les sol·lici�n.
13. Les obres no seleccionades per a ser ﬁnalistes es podran recollir ﬁns al 31 de juliol de l’any
de la convocatòria. Si les obres no es recullen, Masquefa i Montgrins - Premi de
composició de música per a cobla es reserva el dret d'obrir les pliques i a quedar-se una
còpia de l'obra en dipòsit per al seu arxiu.
14. L'Ajuntament de la Vila de Masquefa dotarà aquest premi amb 3.000 €.
15. El jurat es reserva el dret de premiar una única obra o bé de distribuir lliurement la
dotació entre les ﬁnalistes.
16. L’organització es reserva el dret de declarar el premi desert, però sense que això afec� el
possible atorgament d’accèssits amb el nombre i dotació que el jurat acordi.
17. El lliurament dels premis i l'estrena de les cinc obres ﬁnalistes es farà en un dels concerts
del cicle de música Masquefa sona bé de l’any de la convocatòria.
18. Les obres ﬁnalistes no premiades seran reconegudes amb un diploma.
19. La presentació d'obres en aquest premi implica la plena acceptació de totes les bases
precedents, així com de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.
20. Masquefa i Montgrins - Premi de composició de música per a cobla nomenarà una
comissió organitzadora integrada per membres de la cobla Montgrins, del cicle de música
Masquefa sona bé i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa,
que es reserva el dret a decidir sobre qualsevol dubte que pugui presentar-se en la
convocatòria del premi, la interpretació de les bases i l’organització del concert de l'acte
de lliurament de premis.

