
I Concurso Palabras en escena, del Ayuntamiento de Gavá

L’Ajuntament de Gavà ha convocat un nou concurs literari d’escriptura dramàtica “Paraules

en escena”. L’objecte del certamen és la redacció d’un text dramàtic original, inèdit i no

estrenat ni premiat amb anterioritat, en el format de monòleg, guió breu o càpsula teatral.

El tinent d’alcalde de Benestar i Acció Social, Miquel Àngel Díaz, ha explicat que aquest

certamen “neix de la inquietud que ens fa arribar la comunitat educativa però també

persones i entitats que estan en el teatre amateur de Gavà i en altres àmbits culturals per

tal de ser conscients d’una doble necessitat: d’una banda, reforçar i dinamitzar la millora de

l’escriptura entre els joves i els escolars, i de l’altra banda incentivar la creativitat entre la

ciutadania per escriure obres de teatre”.

Amb aquest doble objectiu, el concurs inclou una categoria adreçada específicament a

nois i noies entre 12 i 17 anys que hauran de presentar una obra escrita en català. Una

segona categoria és per a persones a partir de 18 anys, els textos de la qual podran estar

escrits en català o castellà. La temàtica de les obres és lliure. Es tindrà en compte l’interès

dramàtic del text, la qualitat literària, l’originalitat creativa, la representativitat i l’interès

social. Quant a l’extensió, les obres presentades hauran de ser representables en un

temps màxim de 15 minuts. El format de presentació serà amb interlineat d’1,5, en cos de

lletra de 12 punts I en format pdf. Les obres s’hauran d’enviar a b.gava.jsv@diba.cat

indicant com a referència a l’assumpte 'Paraules en escena'. En el cos del missatge haurà

de constar el títol, el nom i cognoms de l’autor, l’adreça i el telèfon.

El concurs atorgarà dos premis per a cadascuna de les categories. El primer premi de

cada categoria consistirà en un curs formatiu en un centre especialitzat en arts escèniques

i el segon un abonament de temporada en un teatre català de primer ordre. El jurat estarà

format per dos professionals de relleu en l’àmbit de les arts escèniques i un representant

de les Biblioteques de Gavà i els guardons s’atorgaran en el marc dels actes previstos al

voltant de la Diada de Sant Jordi.

L’Ajuntament propiciarà la publicació on line del text premiat.

Les obres guanyadores “s’adaptaran per poder ser representades en un petit format, ja

sigui en format monòleg o en micro-teatre depenent del tipus de text, i serà representada

en públic pel col·lectiu de les companyies de teatre amateur de Gavà”, segons ha explicat

el regidor de cultura de l’Ajuntament de Gavà, German Barrena. Amb això

s’aconsegueixen tres objectius, afegeix Barrena: “primer, incentivar i premiar la creativitat

de les persones que els hi agrada escriure; segon, que els textos guanyadors puguin ser

adaptats en una obra de teatre amb la qual cosa es podrà conèixer el procés que es fa des



de l’escrit fins que s’acaba representant, un procés en el qual els guanyadors tindran una

part activa; i per últim, en poder estrenar l’obra tanquem el cercle des del moment en que

una persona s’enfronta a un paper en blanc amb una idea fins que aquesta idea és

finalment representada davant d’un públic”.

Paral·lelament al concurs s’ha programat un taller d’escriptura dramàtica orientat a majors

de 16 anys i que impartirà Olga Besolí, escriptora de contes infantils, guionista i

dramaturga. Aquest taller servirà d’iniciació per aprendre la tècnica i el format d’escriptura

del guió teatral, el domini dels personatges i l’ús de les possibilitats escèniques, tot plegat

amb l’objectiu de crear peces teatrals ja sigui formada per una història dividida en actes i

escenes o per un conjunt de sketches. El taller tindrà lloc els dilluns 6, 13 i 20 de febrer des

de les 18:00h. i fins les 20:00h., a la sala d’actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

La presentació dels treballs pel concurs s’haurà d’efectuar entre el 15 de febrer i el 15 de

març, i el lliurament de premis tindrà lloc el 23 d’abril a la Rambla en el marc dels actes de

la Diada de Sant Jordi. S’hi atorguen dos premis per a cadascuna de les categories: un

primer premi consistent en un curs formatiu en un centre de prestigi especialitzat en arts

escèniques, i un segon premi consistent en un abonament de temporada en un teatre

català de primer ordre.


