
	

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA	

III PREMIO “PEGADA” DE TEATRO 
RADIOFÓNICO 

 
 
 
A ESAD de Galicia, desde o seu Departamento de Normalización Lingüística, pretende 
promover a creación dramática en galego, no formato do teatro radiofónico, 
contribuíndo así á recuperación do formato de radio-teatro en Galicia. Farao en 
colaboración co IES Audiovisual e Radio Redondela que realizará e emitirá a obra 
gañadora, e coa  Axencia Galega das Industrias Culturais. Farase, tamén, unha 
representación da lectura dramatizada coincidindo cos actos dos Días Mundiais da 
Danza e do Teatro 2016. 
 
 

BASES 
 

 
1ª. Poderán participar todas as persoas interesadas no premio. 
 
2ª. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e 
non poderán ser adaptacións. Deberán estar libres de todo compromiso anterior con 
emisoras de radio, televisións, editoriais ou entidades semellantes. 
 
3ª. Os traballos adoptarán o formato de guión radiofónico dramático. Estarán calculados 
para que a súa duración en antena sexa de dez minutos como máximo e mínimo de 
cinco minutos. As persoas que participen poderán utilizar, coas indicacións pertinentes, 
cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa realizado de 
maneira axeitada: música, planos sonoros, efectos etc. O director ou directora das 
dramatizacións radiofónicas poderá facer as adaptacións necesarias para a súa 
realización e emisión. 
 
4ª. Non se admitirá máis de un guión por participante, e de cada obra e presentarase tres 
orixinais. O concurso rexerase polo sistema de plica. En sobre pechado as persoas que 
participen deberán facer constar o seu nome, apelidos, DNI, enderezo postal e número 
de teléfono. Os traballos faranse chegar á secretaría da ESAD de Galicia, sita en R/ 
Poza Cabalo s/n  36212 Vigo. 
Conservaranse durante un mes a partir da data en que se faga publica a resolución do 
xurado e despois destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores/as. 
O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e 
rematará o día 4 de abril de 2016. 
 
5ª. Os argumentos das obras serán de temática libre. 
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6ª. O xurado estará integrado por profesorado da ESAD de Galicia. O xurado valorará 
especialmente, ademais da calidade dramática, a calidade sonora na concepción do texto 
e o risco da proposta e as súas resolucións do espazo sonoro. Terase en conta, tamén o 
emprego da lingua galega: corrección e/ou adecuación, riqueza, oralidade, vitalidade e 
creatividade. 
 
7ª. O autor/a comprométese a autorizar a dramatización e emisión por Radio Redondela 
da obra presentada de ser esta seleccionada. A tal fin, os autores/as premiados e 
finalistas ceden á ESAD de Galicia os dereitos de comunicación pública, reprodución e 
distribución precisos para a posta en antena da obra. 
 
8ª. O xurado escollerá entre as obras presentadas un premio único dotado coa gravación 
e emisión do texto seleccionado e un importante lote de textos dramáticos e de teoría 
teatral. O xurado reserva a facultade de declarar deserto o premio convocado ou de 
declarar tamén un accésit.    
 
9ª. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado. 
 
10ª. O feito de concursar supón a aceptación destas bases. 
 
 
 
	
	


