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El PEN Català, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull i amb el
suport de la Unió Europea, obre una convocatòria per a joves
escriptors i escriptores emergents que vulguin participar en una
residència literària a Faberllull Olot (Catalunya). Busquem escriptures
que projectin una mirada crítica sobre la societat, que albirin escenaris
de futur col·lectius i que reflexionin i experimentin al voltant de temes
com el canvi climàtic, el gènere, la tecnologia, les migracions, la
democràcia o la llibertat d’expressió, entre d’altres.

L’objectiu de la convocatòria és oferir un espai de treball, inspiració i
intercanvi.  La residència s’organitzarà en dos blocs. Un bloc col·lectiu
que prioritzarà l’intercanvi entre el grup de residents i on es faran
trobades amb diferents professionals del sector que serviran
d’inspiració i de mentoria. I un altre bloc, en què cada resident podrà
desenvolupar individualment el seu projecte literari.

Un dels resultats de la residència serà una publicació que inclourà
traduccions de fragments de l’obra dels autors i autores participants a
l’anglès i al francès. Aquesta publicació es difondrà entre editorials
europees amb l’objectiu de fomentar la seva traducció i publicació en
altres llengües. A més, les persones seleccionades participaran en una
gira de contactes amb traductors i editorials per donar-se a conèixer.

LA RESIDÈNCIA
B E  ( P ) A R T .  G R O W  W I T H  A R T S
R E S I D È N C I A  L I T E R À R I A  P E N  C A T A L À  P E R  A  J O V E S  E S C R I P T O R S  E U R O P E U S  E M E R G E N T S



BASES
Escriptors i escriptores de menys de 35 anys en llengua catalana,
neerlandesa, gallega, hongaresa i serbocroata. 
Els escriptors i escriptores a més hauran de tenir la nacionalitat
o la residència en algun dels països membres del projecte
europeu Be(P)art: Bèlgica, Espanya, Hongria i Sèrbia.
Les persones candidates hauran de tenir com a mínim una obra
publicada amb una editorial. S’exclouen les autopublicacions.
La llengua de comunicació durant la residència serà l’anglesa, per
tant se n’haurà d’acreditar un coneixement suficient.

QUI POT PRESENTAR-S'HI

La qualitat literària de la seva obra.
L’actualitat dels temes tractats i la innovació en el llenguatge.
El ressò que hagi obtingut la publicació de la seva obra.
La capacitat per atraure un públic jove.
Un bon coneixement de la llengua anglesa.

QUÈ ES VALORARÀ

Carta de presentació de la candidatura (amb un breu resum de la
trajectòria professional i els motius per sol·licitar la plaça).
CV on s’esmentin les publicacions i el coneixement de la llengua
anglesa (màxim 3 pàgines).
Breu descripció del projecte en què s’estigui treballant
actualment.
Un fragment de l’obra publicada de no més de tres pàgines i en la
llengua original. 
Ressenyes literàries publicades sobre l’obra (optatiu)
Carta/es de recomanació (optatiu).

** Pots enviar la documentació en anglès, francès, català o castellà.

LA DOCUMENTACIÓ 

Estada de 7 nits a la residència Faberllull d’Olot amb allotjament i
pensió complerta.
Viatge d’anada i tornada.
Assegurança de viatge (si s’escau).
Traducció a l’anglès, francès i català d’un fragment de la seva obra.
Contactes amb editorials i traductors.
Trobades amb professionals del sector.

QUÈ S'OFEREIX



Disponibilitat total durant els dies de realització de la residència. 
Disponibilitat d’un o dos dies després de la residència per participar en una gira de contactes amb
editorials i traductors.
Cessió de drets per traduir i publicar un fragment de la seva obra amb fins no comercials.

Les candidatures seran avaluades per una comissió on hi haurà una representació dels socis del projecte
Be (P)art i de les entitats i institucions participants. Es seleccionarà un candidat en cada llengua, excepte
en el cas de la llengua catalana que seran dos.

QUÈ IMPLICA LA CANDIDATURA

De l’1 al 8 d’octubre de 2021 (les persones seleccionades hauran d’estar disponibles un o dos dies
després de la residència per participar en una gira de contactes amb editorials i traductors).

QUAN ES FARÀ LA RESIDÈNCIA

A la residència Faberllull d’Olot (Girona, Catalunya).

ON ES FARÀ LA RESIDÈNCIA

Fins al 31 de maig de 2021.

FINS QUAN PUC PRESENTAR-M'HI

COM ES FARÀ LA SELECCIÓ

Els resultats es faran públics el 30 de juny (*l’organització es reserva la possibilitat d’allargar
aquest termini en cas d’un gran número de sol·licituds).

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS


