
Ja era passat l’any e lo dia, e les festes eren complides 
de solemnizar, com la magestat del senyor rey tramés 
a preguar a tots los stats que·s volguessen esperar 
alguns dies per ço com la magestat sua volia fer 
publicar una fraternitat, la qual novament havia insti-
tuïda, de XXVI cavallers, sens que negú no fos repro-
che. E tots de bon grat foren contents de aturar. E la 
causa e principi de aquesta fraternitat, senyor, és 
stada aquesta, ab tota veritat, segons yo e aquests 
cavallers que açí són havem hoïda reçitar per boca del 
senyor rey mateix: com, un dia de solaç que·s fehien 
moltes dançes e lo rey, havent dançat, restà per repo-
sar al cap de la sala, e la reyna restà a l’altre cap ab les 
sues donzelles, e los cavallers dançaven ab les dames; 
e fon sort que una donzella, dançant ab un cavaller, 
apleguà �ns en aquella part hon lo rey era e, al voltar 
que la donzella féu, caygué-li la liguacama de la calça, 
e al parer de tots devia ésser de la sinestra cama, e era 
de çimolça. 
Los cavallers qui prop lo rey eren, veren la liguacama 
que li era cayguda en terra. La donzella aquesta se 
nomenava Madresilva, e no penseu, senyor, que 
aquesta fos més bella que altra ni res de tot lo que 
mostrava fos gentil: mostra una poca de parençeria, 
és un poch desenbolta en lo dançar hi en lo parlar, 
canta rahonablement, emperò, senyor, trobar-s’íen 
d’estes CCC més belles e més agraciades que aquesta. 
Mas lo apetit e voluntat dels hòmens són repartits en 
moltes maneres.Un cavaller de aquells qui staven 
prop del rey, li dix:
»—Madresilva, les armes de vostra cama haveu per-
dudes. Par-me que hajau tengut mal patge, que no 
les vos ha sabudes liguar.
»Ella, un poch vergonyosa, deixà’s de dançar e tornà 
per cobrar-la, e un altre cavaller fon més prest que no 
ella e pres-la. Lo rey, qui véu la liguacama en poder 
del cavaller, prestament lo cridà e dix-li que la y liguàs 
en la cama, sobre la calça, a la part sinestra davall lo 
genoll.
»Aquesta liguacama ha portat lo rey passats IIII mesos 
e jamés la reyna li dix res. E com lo rey més se abillava, 
de millor voluntat la portava a vista de tot lo món. E 
no fon negú en tot aquell temps tingués atreviment 
de dir-lo-y, sinó un criat del rey qui era molt afavorit, 
qui véu que massa durava. Un dia que estava sol ab 

»Ella, un poch vergonyosa, 
deixà’s de dançar e tornà per 
cobrar-la, e un altre cavaller fon 
més prest que no ella e pres-la. 
Lo rey, qui véu la liguacama en 
poder del cavaller, prestament lo 
cridà e dix-li que la y liguàs en la 
cama, sobre la calça, a la part 
sinestra davall lo genoll.
»Aquesta liguacama ha portat lo 
rey passats IIII mesos e jamés la 
reyna li dix res. E com lo rey més 
se abillava, de millor voluntat la 
portava a vista de tot lo món. E 
no fon negú en tot aquell temps 
tingués atreviment de dir-lo-y, 
sinó un criat del rey qui era molt 
afavorit, qui véu que massa 
durava. Un dia que estava sol ab 
ell, li dix:
»—Senyor, si la magestat vostra 
sabia lo que yo sé e la murmura-
ció de tots los strangers, e del 
vostre regne mateix, e de la 
reyna e de totes les dones 
d’onor!
»—Què pot ésser? —dix lo 
rey—. Digues-m’o prestament! 
»—Senyor, yo us ho diré. Que 
tots stan admirats de una tan 
gran novitat com vostra altesa ha 
volgut fer de una mínima e 
dejecta donzella e de baixa con-
dició, entre les altres molt poch 
stimada, que la altesa vostra ne 
porte senyal en la persona vostra 
a vista de tot lo món tan lonch 
temps. Ja bastaria que fos reyna 
o enperadriu per fer tanta 
menció d'ella. E com, senyor! ¿No 
trobarà vostra altesa en aquest 
vostre regne donzelles de major 
auctoritat en linatge y en bellea, 
en gràcia y en saber e complides 
de moltes més virtuts? E les 
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BASES 1r PREMI DE NARRATIVA CIUTAT DE CARLET

1. Hi podran concórrer treballs narratius de ficció, en qual-
sevol modalitat (relats, novel·la...), escrits en valencià.

2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i 
inèdites, ha de ser entre 90 i 180 pàgines DIN-A4, font 
de lletra Times New Roman, grandària 12. No hi podran 
concursar obres guardonades en altres certàmens.

3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l’adre-
ça electrònica oberta expressament per al premi  
(premiciutatdecarlet@gmail.com) abans del 15 d’octu-
bre de 2016. En aquest document no constarà el nom 
de l’autor ni cap referència explícita que l’identifique, 
si bé hom pot fer-hi ús de pseudònims. En un altre 
arxiu, també en PDF, hauran de consignar-se les se-
güents dades: títol de l’obra concursant, pseudònim si 
n’hi haguera, nom complet de l’autor, correu electrònic 
i telèfon de contacte. L’organització contestarà els cor-
reus dels concursants com a garantia que s’han rebut 
correctament.

4. S’estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros 
(subjectes a les retencions que pertoquen legalment) i 
la publicació de l’obra. El premi podrà ser declarat de-
sert si les obres presentades no reuneixen, al parer del 
jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions 
de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífi-
ques de l’obra o obres finalistes.

5. El treball que resulte guanyador serà publicat en la col-
lecció de narrativa MANUZIO NARRATIVA d’Editorial 
Neopàtria.   

6. El jurat d’aquest 1r premi estarà integrat per la Sra. 
alcaldessa, que tindrà la condició de presidenta, i per 
quatre vocals nomenats entre persones de reconegut 
prestigi en l’àmbit literari i cultural.

7. La reunió del jurat tindrà lloc a l’Ajuntament de la ciutat 
de Carlet l’1 de novembre de 2016. Posteriorment, el 
26 de novembre, en el transcurs d’un acte i sopar lite-
rari públic es lliurarà el premi on es presentarà el llibre 
guardonat i editat. També s’hi lliurarà el 1r Premi de 
poesia Xavier Casp. 

8. L’editorial Neopàtria es reserva el dret de publicar en 
qualsevol de les seues col·leccions, durant dos mesos 
després de donar el premi i d’acord amb l’autor/a, els 
treballs presentats no premiats i que tinguen la suficient 
qualitat i interés.



BASES 1r PREMI DE POESIA XAVIER CASP

1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualsevol mo-
dalitat, escrits en valencià.

2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i 
inèdites, ha de ser entre 60 i 120 pàgines, font de lletra 
Times New Roman, grandària 12. No hi podran concur-
sar obres guardonades en altres certàmens.

3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l’adre-
ça electrònica oberta expressament per al premi  
(premiciutatdecarlet@gmail.com) abans del 15 d’octu-
bre de 2016. En aquest document no constarà el nom 
de l’autor ni cap referència explícita que l’identifique, 
si bé hom pot fer-hi ús de pseudònims. En un altre 
arxiu, també en PDF, hauran de consignar-se les se-
güents dades: títol de l’obra concursant, pseudònim si 
n’hi haguera, nom complet de l’autor, correu electrònic 
i telèfon de contacte. L’organització contestarà els cor-
reus dels concursants com a garantia que s’han rebut 
correctament.

4. S’estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros 
(subjectes a les retencions que pertoquen legalment) i 
la publicació de l’obra. El premi podrà ser declarat de-
sert si les obres presentades no reuneixen, a parer del 
jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions 
de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífi-
ques de l’obra o obres finalistes.

5. El treball que resulte guanyador serà publicat en la col-
lecció de poesia MARE NOSTRUM d’Editorial Neopà-
tria.    

6. El jurat d’aquest 1r premi estarà integrat per la Sra. 
alcaldessa, que tindrà la condició de presidenta, i per 
quatre vocals nomenats entre persones de reconegut 
prestigi en l’àmbit literari i cultural.

7. La reunió del jurat tindrà lloc a l’Ajuntament de la ciutat 
de Carlet l’1 de novembre de 2016. Posteriorment, el 
26 de novembre, en el transcurs d’un acte i sopar lite-
rari públic es lliurarà el premi on es presentarà el llibre 
guardonat i editat. També s’hi lliurarà el 1r Premi de 
narrativa Ciutat de Carlet.

8. L’editorial Neopàtria es reserva el dret de publicar en 
qualsevol de les seues col·leccions, durant dos mesos 
després de donar el premi i d’acord amb l’autor/a, els 
treballs presentats no premiats i que tinguen la suficient 
qualitat i interés.



Ja era passat l’any e lo dia, e les festes eren complides 
de solemnizar, com la magestat del senyor rey tramés 
a preguar a tots los stats que·s volguessen esperar 
alguns dies per ço com la magestat sua volia fer 
publicar una fraternitat, la qual novament havia insti-
tuïda, de XXVI cavallers, sens que negú no fos repro-
che. E tots de bon grat foren contents de aturar. E la 
causa e principi de aquesta fraternitat, senyor, és 
stada aquesta, ab tota veritat, segons yo e aquests 
cavallers que açí són havem hoïda reçitar per boca del 
senyor rey mateix: com, un dia de solaç que·s fehien 
moltes dançes e lo rey, havent dançat, restà per repo-
sar al cap de la sala, e la reyna restà a l’altre cap ab les 
sues donzelles, e los cavallers dançaven ab les dames; 
e fon sort que una donzella, dançant ab un cavaller, 
apleguà �ns en aquella part hon lo rey era e, al voltar 
que la donzella féu, caygué-li la liguacama de la calça, 
e al parer de tots devia ésser de la sinestra cama, e era 
de çimolça. 
Los cavallers qui prop lo rey eren, veren la liguacama 
que li era cayguda en terra. La donzella aquesta se 
nomenava Madresilva, e no penseu, senyor, que 
aquesta fos més bella que altra ni res de tot lo que 
mostrava fos gentil: mostra una poca de parençeria, 
és un poch desenbolta en lo dançar hi en lo parlar, 
canta rahonablement, emperò, senyor, trobar-s’íen 
d’estes CCC més belles e més agraciades que aquesta. 
Mas lo apetit e voluntat dels hòmens són repartits en 
moltes maneres.Un cavaller de aquells qui staven 
prop del rey, li dix:
»—Madresilva, les armes de vostra cama haveu per-
dudes. Par-me que hajau tengut mal patge, que no 
les vos ha sabudes liguar.
»Ella, un poch vergonyosa, deixà’s de dançar e tornà 
per cobrar-la, e un altre cavaller fon més prest que no 
ella e pres-la. Lo rey, qui véu la liguacama en poder 
del cavaller, prestament lo cridà e dix-li que la y liguàs 
en la cama, sobre la calça, a la part sinestra davall lo 
genoll.
»Aquesta liguacama ha portat lo rey passats IIII mesos 
e jamés la reyna li dix res. E com lo rey més se abillava, 
de millor voluntat la portava a vista de tot lo món. E 
no fon negú en tot aquell temps tingués atreviment 
de dir-lo-y, sinó un criat del rey qui era molt afavorit, 
qui véu que massa durava. Un dia que estava sol ab 

»Ella, un poch vergonyosa, 
deixà’s de dançar e tornà per 
cobrar-la, e un altre cavaller fon 
més prest que no ella e pres-la. 
Lo rey, qui véu la liguacama en 
poder del cavaller, prestament lo 
cridà e dix-li que la y liguàs en la 
cama, sobre la calça, a la part 
sinestra davall lo genoll.
»Aquesta liguacama ha portat lo 
rey passats IIII mesos e jamés la 
reyna li dix res. E com lo rey més 
se abillava, de millor voluntat la 
portava a vista de tot lo món. E 
no fon negú en tot aquell temps 
tingués atreviment de dir-lo-y, 
sinó un criat del rey qui era molt 
afavorit, qui véu que massa 
durava. Un dia que estava sol ab 
ell, li dix:
»—Senyor, si la magestat vostra 
sabia lo que yo sé e la murmura-
ció de tots los strangers, e del 
vostre regne mateix, e de la 
reyna e de totes les dones 
d’onor!
»—Què pot ésser? —dix lo 
rey—. Digues-m’o prestament! 
»—Senyor, yo us ho diré. Que 
tots stan admirats de una tan 
gran novitat com vostra altesa ha 
volgut fer de una mínima e 
dejecta donzella e de baixa con-
dició, entre les altres molt poch 
stimada, que la altesa vostra ne 
porte senyal en la persona vostra 
a vista de tot lo món tan lonch 
temps. Ja bastaria que fos reyna 
o enperadriu per fer tanta 
menció d'ella. E com, senyor! ¿No 
trobarà vostra altesa en aquest 
vostre regne donzelles de major 
auctoritat en linatge y en bellea, 
en gràcia y en saber e complides 
de moltes més virtuts? E les 
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