
 

 

CONCURS DIGITAL DE CANÇONS 

DEL CAMP  

“FLOR DE TAPERERA” 

 

BASES 

L’Ajuntament de Llubí, amb motiu de l’exposició “50 anys dels Premis Sant Feliu de 

cançons del camp”  organitza el Concurs digital de cançons populars del camp de 

Mallorca “Flor de Taperera”. Les bases que regiran aquest certamen són: 

CONDICIONS GENERALS  

1. Hi podrà participar qualsevol persona sense condició d’edat. 

2. Cada persona participant només podrà presentar una cançó per categoria. 

3. La cançó ha de ser interpretada íntegrament en català, exceptuant l’aparició de 

barbarismes o expressions populars i frases fetes en castellà. 

4. La cançó interpretada ha de tenir un mínim de quatre versos i un màxim de sis. 

5. Les cançons no poden anar acompanyades de música instrumental. 

CATEGORIES 

6. S’estableixen dues categories “Cançons tradicionals del camp de Mallorca” i 

“Reinterpretacions de cançons del camp a Mallorca”. Cada categoria exigeix unes 

condicions específiques a més de les condicions generals expressades en 

aquestes bases i que es detallen a continuació: 

6.1 Categoria “Cançons tradicionals del camp de Mallorca” 

- L’objectiu d’aquesta categoria és recuperar lletres i tonades tradicionals de 

les cançons del camp de Mallorca 

- La temàtica de la cançó ha de versar sobre alguna feina tradicional del camp. 

Al Cançoner Popular de Mallorca es pot consultar algunes lletres registrades. 

- Per interpretar la cançó, és condició necessària que l’autor/a faci servir una 

de les tonades tradicionals de les cançons populars del camp de Mallorca 

(tonada de segar, de sembrar, etc.).  

6.2 Categoria “Reinterpretacions de cançons del camp a Mallorca” 

- La temàtica de la cançó ha de versar sobre alguna feina tradicional del camp. 

Al Cançoner Popular de Mallorca es pot consultar algunes lletres registrades. 

https://www.mallorcaliteraria.cat/ca/canconer
https://www.mallorcaliteraria.cat/ca/canconer


 

 

- Per interpretar la cançó, l'autor/a ha d'utilitzar una tonada diferent de les 

tradicionals de les cançons populars del camp de Mallorca (per exemple, a 

ritme de reggae, rap, heavy metal, etc.). 

TERMINI 

7. El termini d’entrega de les cançons és el dimecres 20 de juliol a les 23.59 h. No 

s’admetran entregues fora de termini.  

JURAT 

El jurat està constituït per persones expertes en la matèria, membres de la comissió 

organitzadora de l’exposició i un representant de l’Ajuntament de Llubí. 

ENVIAMENT I FORMAT 

8. Les cançons s’han de presentar en un arxiu digital d’àudio (en format MP3 o 

WAV). 

9. Dins l’àudio enregistrat, abans de la interpretació de la cançó, la persona 

participant ha de dir en veu alta el seu nom, cognoms i la categoria a la qual 

participa.  

10. Els arxius amb les cançons s’han d’enviar a través de les aplicacions WhatsApp o 

Telegram al número 662505541.  

11. Acompanyant l’arxiu d’àudio, la persona participant escriurà amb text el seu 

nom, cognoms, data de naixement (dia, mes i any), domicili i número de telèfon 

de contacte, així com la categoria a la qual presenta la cançó. 

12.  Els àudios no es poden modificar amb un programa d’edició ni amb la intenció 

de millorar-ne la sonoritat. 

 

PREMIS I LLIURAMENT 

13. Per a cada una de les dues categories s’estableixen dos grups: adults (a la qual 

participaran automàticament els majors de 18 anys) i menors (a la qual 

participaran automàticament els menors de 18 anys). 

14. Hi haurà un guardó per a cada categoria i per a cada grup. Els quatre guardons 

consisteixen en un trofeu “Flor de taperera” i un xec per valor de 100 € 

bescanviables en negocis i comerços del municipi de Llubí. 

15. El dijous 21 de juliol s’anunciaran les persones guanyadores i el lliurament dels 

guardons es durà a terme divendres 22 de juliol en el context de la inauguració 

de l’exposició “50 aniversari dels Premis Sant Feliu de Llubí de cançons populars 

del camp de Mallorca”. 

16. L’Ajuntament de Llubí es reserva el dret a publicar o utilitzar en qualsevol mitjà 

audiovisual les obres guanyadores, així com aquelles obres presentades al premi 



 

 

que es considerin amb mèrits suficients, sempre citant-ne l’autoria. Els drets de 

cada obra sempre seran propietat del seu autor o autora. 

17. El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari. 

18. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol dels punts anteriors en cas 

de necessitat i sempre de forma justificada davant els participants. Per demanar 

més informació o resoldre dubtes hi ha el següent contacte 662505541 (Sebastià 

Vicens).  

19. La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases. 


