AJUT A L’ESCRIPTURA DE TEXTOS TEATRALS INFANTILS I JUVENILS
GUILLEM D’EFAK X

AJUDA A LA CREACIÓ DE TEXTOS TEATRALS INFANTILS I
JUVENILS GUILLEM D’EFAK X
Amb el suport econòmic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca.
L’ajut inclou una Fase d’acompanyament en la qual l’autora o
autorseleccionattreballarà a partir del text,presentat inicialment,assessorat per
experts (assessorament dramàtic i lingüístic)durant els mesos de desembre i
genera fi d’adequar-la al context que va adreçat. Un cop realitzat aquest procés
de tutories, s'obtindrà l’obra final.
Es promourà l’edició de l’obra final d’acord amb el que s’especifica en el punt
12 d’aquestes bases.
L’Associació Cultural Sa Xerxade teatre infantil i juvenil de les Illes Balears,
organitzadora de laFIET,Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears,
convoca aquest ajut i en fa públiques les següents bases que també trobareu a la
vostra disposició al web www.saxerxa.org:
1. La present convocatòria té una dotació econòmica de 3.000 euros, impostos i
retencions incloses. El pagament s’efectuarà en dues parts, una a l’inici del
procés de reescriptura (1.000 euros), i l’altra després de l’entrega final de
l’obra (2.000 euros).
2. Les obres presentades hauran de ser escrites en llengua catalana. Hauran de
ser originals i inèdites, no haver-se estrenat cap espectacle a partir del text,
ni haver guanyat cap premi amb anterioritat, a més de no estar en procés
d’edició i/o no tenir els drets d’edició i/o representació compromesos.
Des de l’associació entenem que, en ser un ajut a l’escriptura, les
propostespresentades no tenen per què ser textos completament tancats o
acabats. Així doncs es sol·licita UN FRAGMENT DE L’OBRA d’un mínim 12
pàgines i un màxim de 15.
3. Cada autor hi pot participar tan sols amb un original. A més, ha d’incloureuna
sinopsi del text que no superi les 12 línies.
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4. Les obres s’han d’enviar fins el dia 25 de novembre de
2020al maildefak@saxerxa.org. Els textos s’han de
presentar sota anonimat, sense signar.
En el mail s’adjuntarà:


Un document que inclogui títol de l’obra, el
pseudònim de l’autor o autora, la sinopsi, i el text
principal



L’ANNEX 1



Una còpia de les bases signades a cada full en tant
se n’accepten totes les clàusules indicades.

6. El jurat estarà format per Caterina Valriu Llinàs, professora titular de la UIB
experta en literatura infantil i juvenil i narradora (Catalina Contacontes);
Caterina Florit, actriu, autora i directora d’escena; Roser Ros i Vilanova,
Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de Tantàgora i professora de la
Universitat Ramon Llull; Pere Josep Santandreu Brunet,Director de
l’Auditori Sa Màniga i Doctor en Història del teatre, Jaume Gomila Capó,
president deSa Xerxaen representació de l’entitat organitzadora; i Marina
Salas que actuarà com coordinadora i tendrà facultat abastament, en cas de
dubte, per interpretar les bases i emetre el seu vot. En el cas que algun dels
membres del jurat no pugui exercir la seva funció, podrà delegar el seu vot
en algun dels membres del jurat o proposar un substitut a l’organització. En
aquest cas, l’organització es reserva el dret de nomenar nous membres del
jurat.
7. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.
8. La presentació a aquest concurs du implícita l’acceptació íntegra d’aquestes
bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
9. La Fase de reescriptura/desenvolupament finalestà prevista pels mesos de
desembre de 2020 i gener 2021. L’autora o autor guanyador participarà en
unes sessions de treball en les quals rebrà el consell de tres assessores (3
tutories màxim per assessora). El procés té l’objectiu de polir el text per
potenciar l’estructura dramàtica i facilitar la posada en escena de
l’espectacle.
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· Sessions de treball ambCaterina Florit.
· Sessions de treball amb Roser Ros.
· Sessions de treball amb Caterina Valriu.
També es realitzarà una presentació a l’escola de Vilafranca per rebre el
feedback dels infants abans de concloure el procés d’escriptura.

12.Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil, juntament amb les institucions
convocants promourà, després de la fase de reescriptura del text, l’edició de
l’obra final del guanyador.
13.Les condicions d’aquestes bases poden sofrir canvis a causa de modificacions
en el suport institucional i econòmic al guardó.
14. Es promouràla realització d’unes lectures dramatitzades en el transcurs de la
FIET 2021 i s’instarà a la producció del muntatge de l’espectacle apel·lantal
suport de les institucions teatrals per a recuperar el Concurs de Producció
D’Efak(PD’F).
15. Si es fessin tant les lectures dramatitzades com aquest muntatge, l’autor en
cedirà els drets a Sa Xerxa i/o a la companyia que impulsi el muntatge
(PD’F)només per la representació de les lectures dramatitzades a la FIET
2021, i/o l’estrena de la producció. La cessió de drets tan sols es durà a
terme si es realitza algun d’aquests esdeveniments i expira en el moment de
la seva finalització.

Per contactar: defak@saxerxa.org
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UN PREMI EN HONOR A GUILLEM D’EFAK
Guillem Fullana i Hadad’Efak (Rio Muni,
Guinea Equatorial, 1929 – Palma, 1995),
conegut artísticament com Guillem d’Efak,
va ser cantant, escriptor i actor. Fill d’un
funcionari colonial, als 3 anys s’establí a
Manacor (Mallorca). El 1964 se n’anà a
Barcelona, on va viure fins al 1980, any en
què va tornar a instal·lar-se a Mallorca, a
Palma, on va treballar com a guia turístic.
Durant la seva etapa barcelonina, obrí
diversos cafès teatre (Cova del Drac, la
Cucafera) dedicats a la cançó en català
(Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet
han versionat alguna de les seves cançons). Guillem d’Efak va formar part del
moviment de la Nova Cançó. També durant la seva estada a la Ciutat Comtal
fou un dels promotors i fundadors del centre d’animació Infant Tot, el qual,
entre d’altres accions, va fundar la guarderia del FC Barcelona. També es
dedicà a escriure teatre per a infants, com per exemple l’obra El dimoni
cucarell (1974).
Per la seva dedicació a la creació per a nins i nines en diferents àmbits, per
ser pioner en el seu temps i per mantenir en la seva obra sempre una vessant
pedagògica, Sa Xerxa li dedica aquest premi.
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ANNEX 1

PSEUDÒNIM

NOM I COGNOMS DE L’AUTORA O AUTOR

ADREÇA

TELÈFON MÒBIL

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

El fet de participar en la convocatòria suposa la total acceptació de les
presents bases, quedant facultada Sa Xerxa per dirimir qualsevol
eventualitat no prevista en elles. La seva decisió serà inapel·lable.

Signatura
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