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Descobrint nous autors

El compromís del Teatre Nacional de Catalunya amb els creadors contemporanis es 
renova aquest temporada, impulsant el projecte que vam iniciar l’any passat per treure a 
la llum i donar suport a nous autors de teatre.

Vivim un moment de creació excepcional i ens hem d’aprofitar d’aquesta riquesa 
dramatúrgica. Per això s'ha renovat el Comitè de Lectura i s'ha obert una bústia de 
recepció de textos perquè tothom qui ho desitgi pugui fer arribar les seves obres.

Busquem qualsevol tipus de text dramàtic que sigui capaç...
- De reflectir el nostre temps.
- De reflexionar sobre la nostra societat.
- D’innovar i explorar els llenguatges literaris o escènics.



Si teniu un text teatral, us donem l’oportunitat de portar-lo a escena. El Comitè de 
Lectura el llegirà, en farà una valoració i si és seleccionat es podrà donar conèixer a 
través de lectures dramàtiques o, si és el cas, es representarà en un dels escenaris del 
TNC. 

La mancha, la primera obra representada
Niu, de Marc Garcia Coté
Aquesta obra va ser seleccionada pel Comitè de Lectura del TNC entre totes les 
propostes rebudes durant la temporada anterior, per tal de ser objecte d'un procés 
d'acompanyament dramatúrgic i una presentació pública. 

 

Què heu de fer per participar-hi?

1- Envieu el vostre text a la bústia digital, textos@tnc.cat, indicant un nom o pseudònim 
i les dades de contacte.
- No s’acceptaran obres vistes en muntatges professionals, però sí en tallers i/o lectures 
dramatitzades.
- Només es podrà enviar el text una vegada al Comitè de Lectura.
- Només s’acceptaran reescriptures quan aquestes hagin estat explícitament sol·licitades 
pel TNC.
Les obres s’han de presentar amb:
- Les pàgines numerades.
- Una font habitual i fàcil de llegir (mida 12 punts).
- Una portada on consti el títol de l’obra i el nom o pseudònim de l’autor.

2- Els textos rebuts seran llegits i valorats pel Comitè de Lectura, que comunicarà a 
l’autor les seves valoracions.

3- Alguns textos seran seleccionats per donar-los a conèixer a través de lectures 
dramatitzades. També es facilitarà que els autors que ho desitgin segueixin treballant 
els seus textos després del contacte amb l’escenari.

4- De totes les propostes rebudes, una obra serà seleccionada per ser representada a 
la Sala Tallers del TNC. Durant un any l’autor podrà treballar el seu text juntament 
amb l’equip que presentarà l’espectacle i amb l’acompanyament dels membres del 
Comitè de Lectura.

 

Qui són el Comitè de Lectura?

Xavier Albertí, Director artístic del TNC.
Albert Arribas, dramaturg, director escènic i traductor teatral.
Ignasi Camprodon, coordinador artístic del TNC.
Davide Carnevali, dramaturg i traductor teatral a l’italià.
Jordi Carrillo, coordinador artístic del TNC.
Narcís Comadira, poeta, dramaturg i pintor.

http://www.tnc.cat/ca/niu
mailto:textos@tnc.cat


Lluïsa Cunillé, dramaturga.
Ferran Dordal , dramaturg i director d'escena.
Laurent Gallardo, traductor literari i teatral al francès.
John London, traductor literari i teatral, i professor a la Goldsmiths University of 
London.
Josep Maria Miró, dramaturg i director escènic.
Pau Miró, actor, dramaturg i director escènic.
Clarice Plasteig, actriu i traductora teatral al francès.
Jordi Prat i Coll, autor, dramaturg i director d'escena.
Xavier Pujolràs, assessor artístic. Actor, dramaturg i director.
Carlota Subirós, directora escènica i traductora.
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