
VI Concurs Internacional de Cant “Martín y Soler” 
de Polinyà de Xúquer (Valencia), 21 a 23 de abril de 2023

BASES 2023

- Podran participar en el Concurs els cantants de qualsevol nacionalitat, l'edat dels quals no 
supere els 30 anys en el cas de les dones i els 34 anys en el cas dels homes, el dia d'inici del 
Concurs.   

- El Concurs constarà de dues fases, una preliminar eliminatoria  i una final, que es realitzaran 1

durant els dies 21, 22 i 23 de abril de 2023. Totes dues tindran lloc a la sala d'actes de Centre 
Cultural Ausiàs March de Polinyà de Xúquer (València) o, si no, en el lloc que l'organització 
estime pertinent previ avís als concursants.

- Els concursants hauran de presentar al jurat, a l'inici del concurs, el repertori preparat que 
constarà de:
- Quatre cançons de concert en qualsevol idioma.
- Quatre àries d'òpera, sarsuela o oratori.

A més d'aquestes huit obres obligatòries, els concursants podran presentar, de manera 
opcional, les següents obres que NO podran coincidir amb les anteriors : 2

- Una obra d'autor/a valencià/a de qualsevol època i estil que no supere els 6’ de durada  3

(opcional per als concursants que vulguen optar a el premi "Millor interpretació de 
composició d'autor/a valencià/a”).

- Una obra d'una dona compositora de qualsevol època i estil que no supere els 6’ de 
durada3 (opcional per als concursants que vulguen optar a el premi "Millor interpretació de 
composició de dona”).

El/l'aspirant haurà de lliurar dues còpies de les partitures de tot el seu repertori a l'inici del 
Concurs i el jurat indicarà les obres a interpretar en cada fase. En cap cas s'interpretarà el 
total de les obres presentades en una única fase.     

- L’ordre d'actuació dels/les concursants s'establirà per sorteig de lletra (del primer cognom), 
prèvia convocatòria presencial de tots els aspirants. La no assistència a aquesta 
convocatòria suposarà l'eliminació del Concurs. Un cop establert l'ordre d'actuació dels 
participants, si un concursant no pot actuar en l'hora que li ha estat adjudicada per sorteig, a 
causa d'una causa de força major, podrà sol·licitar al tribunal un canvi de la mateixa i aquest 
determinarà si es concedeix o no aquest canvi.

- Cada concursant haurà de portar el seu propi pianista acompanyant, i és requisit 
indispensable actuar amb pianista per poder concursar. L'organització pot facilitar el contacte 
de pianistes acompanyants a qui ho sol·licite per mail.

- La inscripció es pot fer des del dia de la publicació de les bases fins el 14 d'abril de 2023 a 
les 23:59h. Per poder participar en el Concurs els candidats hauran de realitzar un pagament 
de 35€ en el cas de realitzar la inscripció abans del 31 de gener a les 14:00h, i de 45 € a 
partir d'aquesta data en concepte de drets d'inscripció mitjançant transferència o ingrés, 
indicant VI CONCURS CANT PX 2023 + els cognoms del concursant, al compte:  

Tempus de Música    ES10 0081 1311 1700 0118 6623

 El tribunal podrà sol·licitar als candidats un enregistrament en àudio o vídeo prèviament al concurs, podent tindre caràcter eliminatori.1

 En el cas que entre les vuit obres obligades es presente alguna d'autor/a valencià/na o d'una compositora, aquesta no podrà coincidir 2

amb les obres seleccionades per als esmentats premis opcionals. Els concursants hauran d'indicar a l'inici del Concurs quines peces 
formen part de les vuit obligatòries i quines són per optar als dos premis opcionals si decideixen optar a algun d'ells o tots dos. 
Únicament podran optar a aquests premis els concursants que passen a la final del Concurs.
 En cas de tractar-se d'obres d'una sèrie, poden interpretar diverses d'elles, sempre que no superen la durada assenyalada.3



- La inscripció quedarà formalitzada quan els/ les aspirants hagen enviat a 
concurscantpx@gmail.com amb justificant de recepció, els següents documents digitalitzats, 
havent d'aportar els originals en un sobre tancat a l'inici del Concurs, amb el nom i cognoms 
del concursant anotats en el mateix:
- Justificant del pagament
- Formulari d'inscripció degudament emplenat i signat
- DNI o o document oficial on conste l'edat i nacionalitat

- El jurat serà designat pel comitè organitzador del Concurs i serà anunciat a l'inici de les 
proves. Aquest jurat estarà present en la seua totalitat a la fase final del Concurs, podent 
estar present parcialment en la fase preliminar, sempre amb un mínim de tres components. 

Premis :4

Primer premi absolut

- 3.500€ 
- Diploma acreditatiu
- Recital d'un màxim de 60’ de lliure elecció, en data i lloc a concretar en la temporada 

2023/2024

Segon premi

- 2.000€
- Diploma acreditatiu
- Recital d'un màxim de 60’ de lliure elecció, en data i lloc a concretar en la temporada 

2023/2024

Premis extraordinaris
Premi “Martín y Soler” a la millor interpretació de composició d'autor/a valencià/na:

- 1.000€
- Diploma acreditatiu

Premi “Claudia Montero” a la millor interpretació de composició de dona:

- 1.000€
- Diploma acreditatiu

El VI Concurs Internacional de Cant "Martín y Soler" està organitzat i coordinat per TEMPUS, i compta 
amb el patrocini de l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer (València). El principal objectiu del concurs es 
descobrir, potenciar i donar suport joves promeses de el cant líric. És responsabilitat de cada concursant 
assegurar-se que compleix els requisits i presenta el repertori adequat. Un cop inscrit qualsevol infracció 
de les bases suposarà la seua desqualificació del Concurs. El pagament de la quota d'inscripció no serà 
reemborsada en cap cas. La inscripció comporta l'acceptació de les bases. Qualsevol interpretació de les 
bases anirà a càrrec de l'organització del Concurs.

 Un o diversos premis podrien quedar deserts si el tribunal considera que cap concursant és mereixedor d'aquest. Els premis estan 4

subjectes a les retencions legalment establertes. Aquests premis podran incrementar-se en cas de participació de patrocinadors, 
informant a tots els inscrits abans de l'inici del Concurs, si això succeís.  

En el cas dels premis que comporten recital els/les guanyadors/res hauran de portar el seu pianista acompanyant a aquest. La no 
realització d'aquests recitals en termini i forma comportarà la retirada del premi i la devolució de l'import rebut.


