


SALUTACIÓ
La paraula folklore es compon de dues paraules britàniques “folk” que vol dir poble,

gent i “lore” que es refereix a aquells coneixements i informacions que es transmeten

especialment de forma oral. Poques paraules tenen una data de naixement tant clara

com la paraula folklore, va ser el 22 d’agost de 1846 quan l’anticuari britànic William

John Thoms, amb el pseudònim d’Ambrose Merton, va publicar una carta a la revista

londinenca The Athaeneum on parlava per primera vegada de olklore; va er servir la

paraula per englobar tots els aspectes de la cultura popular que fns llavors s’havien

estudiat com a antiguitats o literatura popular segons els punts de vista de cada nació.

En aquesta carta Thoms es reeria a la paraula olklore per parlar de comportaments,

costums, observances, supersticions, balades, proverbis i qualsevol manifestació cul-

tural de temps antics.

La nova paraula es va acabar imposant poc a poc i cap al 1878 es produeix és

la primera edició de la Folklore Society britànica, en aquell moment el mot folklore

ja estava plenament acceptat a Anglaterra. L’exemple de la Folklore Society va tenir

repercussió arreu d’Europa i a la dècada dels 80 del segle XIX se ‘havien format a

França Itàlia o Espanya

Aquesta acceptació del concepte folklore va guardar una relació estreta amb el

moviment del romanticisme que s’emmirallava en un passat idealitzat i també amb

l’acceptació de la teoria evolucionista de Darwin. A ulls d’aquells primers folkloristes

evolucionistes la cultura popular era vista com una expressió arcaica, primitiva que

persistia malgrat el progrés de les idees i els costums i que es refugiava en llars rurals

on pervivia en forma de tradició.

D’aquesta manera, durant el segle XIX, la cultura tradicional o popular va començar

a agaar volada quan la societat comença a organitzar-se en classes socials amb

diferents nivells culturals entre la seva gent. Així el folklore acaba impregnant-se de la

mirada que les elits poderoses tenien respecte de la cultura de les classes populars i

que sovint es considerava supervivències dels diferents estadis pels quals hauria pas-

sat la societat europea durant la seva evolució des dels seus estadis més primitius.

Per tant la tria del que es considerava cultura popular estava plenament relacionada

amb la mirada i la idea que aquestes elits intel·lectuals i socials tenien respecte de

la cultura popular o el folklore i lluny de la idea de cultura que niava en el sí de les

classes populars que n’eren les protagonistes.

150 anys després, afortunadament, les coses han canviat. Premis com el Valeri Se-

rra i Boldú de cultura popular que atorguem a Bellpuig són testimoni d’aquest canvi.

La cultura popular, el folklore ja no són patrimoni d’estudi d’aquelles elits ni producte

del seu triatge esbiaixat; avui en dia son patrimoni d’estudi i producció intel·lectual de

les mateixes classes populars que l’han conservat, transmès i que l’han convertit en

patrimoni seu al llarg dels segles.

Jordi Estiarte Berenguer. Alcalde

L’Ajuntament de Bellpuig, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida i amb el suport del Departament de Cultura
de la Generalitat convoquen el Premi Valeri Serra i Boldú que, des
de fa 36 anys, és la més alta consideració en reconeixament de
treballs de recerca i de difusió en l’àmbit de la cultura popular i
tradicional de les terres de parla catalana.

La Catalunya d’avui és dipositària d’un ric llegat en matèria de
tradicions i cultura popular, un llegat amb singularitat pròpia dins
del patrimoni universal. Es tracta d’un món viu i actual que, a
través de la continuïtat de formes i usos populars, està fermament
arrelat en el passat i la tradició. Un món que no ha parat de créixer
i que ha assolit major projecció internacional, alhora que ha fet
possible el diàleg intergeneracional i ha contribuït a la integració
social, com a element de ortalesa, d’identifcació i de sentiment
de pertinença.

Els objectius del Premi són:

- Fomentar, despertar l’interés i afavorir el coneixement del
conjunt de les manifestacions que tenen caràcter popular,
com són les festes, els costums, la dansa, la música, els
ofcis, els jocs, etc., a partir de la recerca.

- Reconèixer la feina de persones que realitzen grans
aportacions a través de la investigació i la recuperació del
nostre patrimoni.

-Donar prestigi a les recerques sobre manifestacions,
coneixements, activitats i creences, passats i presents de
la memòria col·lectiva.

- Difondre l’interès per la cultura popular més enllà dels
cercles habituals.

- Difondre el Premi mitjançant la seva publicació en la
col·lecció creada a tal efecte.

El Premi, promou l’excel·lència de la recerca i el coneixement
del patrimoni cultural de Catalunya i permet enfortir la nostra
identitat com a país.

PREMI VALERI SERRA I BOLDÚDECULTURAPOPULAR
1. Participants
Poden optar a aquest premi autors i autores d’obres d’assaigs sobre recerques en els
diferents àmbits del patrimoni etnològic i immaterial dels territoris de parla catalana
i/o aranesa a títol individual o col·lectiu.
En el cas de treballs presentats col·lectivament per més d’un autor o autora, si aquest
resulta premiat i els participants no indiquen el contrari, l’import del premi es dividirà
per parts iguals.

2. Requisits, condicions i incompatibilitats
Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser inèdites, estar escrites en llengua
catalana i no estar pendents de veredicte de qualsevol altre concurs ni premi ni haver
estat guardonats en altres certàmens literaris, ni totalment ni parcialment.
Cada sol·licitant o col·lectiu de sol·licitants, només poden presentar una obra per
convocatòria.
La participació en la convocatòria del premi no és compatible amb la publicació de
l’obra per una empresa, entitat o institució diferent de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, SA.

3. Premi
El premi consisteix en una dotació econòmica de 5.000€ i que correspon als drets
de la primera edició de l’obra premiada. Aquesta dotació es considera l’import total
brut que quedarà subjecte a aplicar les retencions i impostos que corresponguin
d’acord amb la normativa fscal vigent.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA., publicarà l’obra premiada a la col·lecció
Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú, coeditada amb l’Ajuntament de
Bellpuig. Aquesta publicació es realitzarà durant l’any següent al de la convocatòria
del premi. Exhaurida la primera edició els editors en podran fer de noves, previ
acord amb l’autor/a. L’autor/a podrà disposar de manera gratuïta de 25 exemplars
de l’obra.
El Premi s’atorga per a un únic projecte original, i no es pot repartir entre diversos
projectes.

4. Sol·licituds i documentació
Les sol·licituds s’han de presentar a través d’instància genèrica del portal Tràmits
de la pàgina web de l’Ajuntament de Bellpuig, utilitzant els sistemes d’identifcació i
signatura electrònica admesos per la seu electrònica.
El termini de presentació de sol·licituds fnalitzarà el 15 de ebrer de 2023.
A la instància genèrica de sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació següent:

a) Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona aspirant
al premi.

b) Un exemplar original de l’obra en format PDF, a doble espai, amb una extensió
mínima de 150 pàgines i màxima de 200, i que contingui un mínim de 5 i un
màxim de 20 imatges i/o gràfcs.

c) Currículum vitae de l’autor/a o dels autors/res en el cas que es tracti d’una
obra col·lectiva.

d) En el cas que la persona sol·licitant desitgi que l’obra es faci pública amb pseu-
dònim, caldrà que aquesta voluntat s’indiqui de manera expressa.

e) Declaració responsable segons la qual l’original presentat no està pendent de
veredicte de qualsevol altre concurs ni ha estat guanyador d’un altre premi

La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació per part dels sol·licitants del
text íntegre d’aquestes bases publicades al BOP i al tauler electrònic de la web de
l’Ajuntament de Bellpuig.
Per a més informació podeu adreçar-vos a valeriserra@bellpuig.cat o al telèfon
973320408.

5. Avaluació de les sol·licituds
Els projectes presentats són avaluats per un jurat designat per l’Ajuntament de Bell-
puig i competent en matèria de cultura popular i ormat per Lluís Calvo i Calvo, Maria
Margarida Bassols i Puig, Ramon Miró i Baldrich i una experta en temàtica i objectius
del premi, designat per publicacions de l’Abadia de Montserrat. El Sr. Arnau Cònsul i
Porredon actuarà com a secretari del jurat.

6. Resolució i publicació
El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic en el marc d’una festa o acte
públic organitzat per l’Ajuntament de Bellpuig el dia 1 d’abril de 2023


