
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Cuplets (Pastorets de Calaf)

CONCURS
DE CUPLETS
DEL MIL·LENARI
DE CALAF

Acte de presentació
i entrega dels premis:
El dia 23 d’abril, a la Plaça dels Arbres,
en fi nalitzar el tradicional concurs de dictat s’iniciarà
l’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CONCURS DE CUPLETS, 
amb l’escenifi cació d’uns quants, la lectura del 
veredicte del Jurat i l’entrega dels premis: 

- Durant aquest acte els participants en el concurs 
de cuplets que ho desitgin podran declamar-los 
davant el públic 

- El jurat valorarà les presentacions i atorgarà un 
premi addicional al cuplet més ben declamat per 
a cada categoria de participant (infantil, juvenil i 
adults).



Bases del concurs:
- El concurs està obert a tothom (exceptuant els mem-

bres del Jurat). Cada participant podrà presentar fins 
a un màxim de tres obres.

- Per a participar-hi, cada concursant ha de fer constar 
que ha llegit i accepta les bases d’aquest concurs. 

- Hi haurà tres categories de participants: infantil (fins 
als 12 anys), juvenil (entre 12 i 16 anys) i adults (ma-
jors de 16 anys).

- Els cuplets hauran d’estar escrits en llengua catalana 
i la temàtica ha de versar sobre Calaf, la seva història 
i la celebració del Mil·lenari amb el to humorístic, sa-
tíric o picant que caracteritza aquest gènere literari.

- Les obres presentades han de cenyir-se a la mètri-
ca característica dels cuplets dels Pastorets de Calaf 
(veure quadre annex).

- Els concursants que ho desitgin podran declamar 
(ells mateixos o un col·laborador/a) els cuplets que 
han presentat al concurs davant el públic assistent a 
l’acte d’entrega dels premis (23 d’abril) i optar a un 
premi addicional.

- Tots els cuplets guanyadors, així com una selecció 
dels finalistes, seran publicats en el número d’estiu 
2015 de la Revista Altiplà.

- Qualsevol incident o irregularitat serà resolt per la 
Comissió Plenària de l’Associació Mil·lenari de Calaf.

Procediment d’inscripció:
Cada concursant haurà de portar el cuplet (o cuplets) 
que vol presentar al Concurs a l’Ajuntament de Calaf 
dins un sobre tancat, sense cap identificació personal 
ni a l’exterior ni a l’interior. 
Cal presentar al personal de l’ajuntament un document 
d’identificació personal i omplir la fitxa d’inscripció 
amb les dades personals. 
Cada fitxa d’inscripció rebrà un número identificatiu 
que s’anotarà en el sobre que conté el cuplet o cuplets 
presentats. Es farà entrega al participant d’un compro-
vant d’inscripció amb el número d’inscripció. 
Una vegada finalitzat el termini de presentació, els so-
bres amb els cuplets es faran arribar als membres del 
jurat per a la seva valoració. 
Les fitxes dels participants romandran custodiades a 
l’ajuntament i no es faran públiques les dades dels par-
ticipants fins a la lectura del veredicte per part del jurat 
(dia 23 d’abril).

Terminis: 
1.- Presentació dels cuplets i inscripció en el concurs 

entre el 1 i el 28 de febrer. Tots els cuplets presen-
tats fora d’aquest termini quedaran exclosos del  
concurs.

2.- El jurat valorarà els cuplets presentats i dictaminarà 
quins són els guanyadors entre el 1 i el 30 de març. 

3.- El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril, en 
el marc de les celebracions de Sant Jordi.

Jurat:
El jurat estarà integrat per membres de la Comissió 
de Cultura del Mil·lenari i persones amb experiència 
acreditada en la composició de cuplets:
- Joan Sanglas
- Joan Graells
- Antonino Mestres
- Josep M. Solà
- Jordi Nadal

Premis:
- Per a cada categoria de participants (infantil, juvenil i 

adults) es concediran un 1er, un 2on i un 3er premis.
- Es concedirà un premi addicional al cuplet millor 

declamat per a cada categoria.

QUARTET Núm.
de síl·labes

Text d’un cuplet Número de síl·laba on recau 
l’accentuació (en majúscules al text)

Rima

1er. 8 1  bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA, bla 3 5 7

A B A B 

(versos 1-3/2-4)

7 2 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA 3 5 7

9 3 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA, bla, bla 3 5 7

7 4 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA 3 5 7

2on. 8 5 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA, bla 3 5 7

A B A B 

(versos 5-7/6-8)

7 6 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA 3 5 7

9 7 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, bla, BLA, bla 3 5 8

9 8 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, bla, bla, BLA 3 5 9

3er. 10 9 BLA, bla, bla, BLA, bla, bla, BLA,bla, bla, BLA 1 4 7 10

 A B B A

(versos 9-12/10-11)

9 10 BLA, bla, bla, BLA, bla, bla, BLA, bla, bla 1 4 7

8 11 BLA, bla, bla,BLA, bla, bla, BLA, bla 1 4 7

7 12 bla, bla, BLA, bla, BLA, bla, BLA 3 5 7

MÈTRICA DELS CUPLETS DEL MIL·LENARI 
(segons estructura dels cuplets Pastorets de Calaf)

El primer i segon quartet tenen quasi idèntica estructura i disposen de vuit, set, nou i set síl·labes en els versos 1, 
2, 3 i 4 de cada quartet, llevat del darrer vers del segon quartet que en té 9 en lloc de 7; el tercer quartet consta de 
deu, nou, vuit i set síl·labes. La rima és consonant i en els dos primers quartets, els versos lliguen: A B A B i en el 
tercer quartet la rima és: A B B A, exemple:


