
 

P R E M I   F R E D E R I C   R O D A   D E   T E A T R E  
 

Convoca 

 
 

L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona-ADB, l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i amb el 
suport d’Òmnium Cultural, creen el Premi Frederic Roda de teatre en memòria de qui fou una de les 
personalitats més influents en la vida teatral catalana en les seves diverses facetes de fundador de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, director, 
pedagog, dinamitzador i crític teatral. Els premi es regirà per les següents 
 

BASES 
 

1. Poden optar al premi els textos dramàtics escrits en català, inèdits i que no hagin estat ni premiats ni 
representats. 
 

2. Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 50.000/60.000 caràcters, mecanografiats en 
espai mig.  

 
3. Cal lliurar 3 còpies impreses de l’obra al carrer Villarroel 253, entresòl, de Barcelona (08036) i per les quals 

ADB lliurarà un rebut, i trametre l’obra en format pdf o word a l’adreça electrònica adb@adb.cat, fent 
constar a l’assumpte “Premi Frederic Roda de teatre 2016”. El termini finalitza el dia 25 de juliol de 2016. 

 
4. Les obres s’hauran de presentar amb plica. En el sobre ha de figurar el títol de l’obra i pseudònim. A 

l’interior del sobre, les dades de l’autor: nom, cognoms, adreça, telèfon i DNI. Pel que fa a la tramesa en 
format word, cal fer-la des d’un correu que no identifiqui l’autor, i solament amb el títol de l’obra n’hi haurà 
prou per a relacionar-la amb els exemplars impresos. 
  

5. La dotació del premi serà de 13.000€, a càrrec de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona-ADB, import subjecte 
a la legislació tributària vigent. 
 

6. L’Institut del Teatre editarà el text de l’obra en català. 
  

7. L’obra premiada ha de fer constar en totes les seves edicions, i en  tots els suports publicitaris i de difusió, 
el distintiu “Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2016”. 
 

8. L’Institut del Teatre i l’ADB promouran la traducció de l’obra a diferents idiomes i la publicació en format 
digital o electrònic per a la seva difusió internacional. 
 

9. El Jurat estarà format per: FREDERIC RODA FÀBREGAS, director teatral; XAVIER ALBERTÍ GALLART, 
director del Teatre Nacional de Catalunya; GUILLEM JORDI GRAELLS, dramaturg; CARME SANSA i 
ALBERT, actriu i editora i MAGDA PUYO BOVÉ, directora teatral. Actuarà com a secretària, amb veu però 
sense vot, ROSA FÉREZ SAUCE. 
 

10. El Premi es lliurarà el mes de desembre de 2015 en el decurs de la celebració de la Nit de Santa Llúcia, la 
Festa de les Lletres Catalanes, organitzada per Òmnium Cultural.  

 
11. L’Institut del Teatre i l’ADB promouran l’obra perquè sigui representada la temporada següent a 

l’atorgament del premi. 
 

12. El fet de concursar implica l’acceptació de les bases del premi en el ben entès que les incidències que 
aquestes no preveuen seran resoltes pel jurat. 
 

13. El Premi pot ser declarat desert i en cap cas pot ser declarat ex-aequo. 
 

14: Des del moment que es coneix el veredicte del jurat, els exemplars de les obres presentades no premiades 
estaran a disposició dels seus autors i les podran retirar de la seu d’ADB presentant el corresponent rebut 
durant 40 dies. Si no són retirades, ADB entendrà que l’autor autoritza a que quedin enregistrades en el 
fons editorial de l’Institut del Teatre i de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. Per a la seva difusió, ADB i 
l’Institut del Teatre sempre es posaran en contacte amb l’autor perquè doni la seva autorització. 
 

                                                                                                                             Barcelona, abril de 2016 
 

 

Amb el suport de 
 

                                                                                        


