III CONCURS DE PRODUCCIÓ DEL PREMI DE TEXTOS DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL GUILLEM D’EFAK
Convocat per Sa Xerxa i Fundació Xarxa (Comissió
Organitzadora), amb el suport de l’Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) i de la Vicepresidència de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, i la col·laboració
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern
Balear.
Es convoca per tercera vegada aquest concurs per impulsar
la producció del text guanyador del IX Premi Guillem d’Efak
de textos de teatre infantil i juvenil, i la seva exhibició, a partir
de projectes d’escenificació que combinin professionalitat,
qualitat i creativitat. Cal enviar un mail a defak@saxerxa.org per
rebre l’obra en format pdf.
Segons el jurat del IX Premi Guillem d’Efak, Concurs de textos
de teatre infantil i juvenil, l’obra infantil La caputxeta que escombrava l’escaleta, de Xavier González-Costa, va resultar
guanyadora per la bona construcció de la dramatúrgia, pel
seu llenguatge, pel seu nivell literari, per l’adequació al públic
infantil i per ser un text amb moltes possibilitats a l’hora de durse a escena.
La convocatòria es regularà d’acord amb les següents bases:
1. El premi consisteix en el suport econòmic a la producció.
L’aportació màxima de les institucions serà de 22.000 euros
(50% de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
del Consell de Mallorca i 50% de l’Institut Català de les
Empreses Culturals) que representarà fins a un màxim del
70% del total de la producció. Sa Xerxa de teatre i juvenil
de les Illes Balears, com entitat organitzadora, no
intervindrà en el pagament del premi. Els diners seran
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tramitats segons els procediments propis de les dues
institucions que els aporten.
2. L’estrena, que s’ha d’incloure en el mateix pla de
producció, es farà en el marc de la FIET 2012, XI Fira de
teatre infantil i juvenil de les Illes Balears (10-14 d’octubre
de 2012). També serà representada a la 24a Mostra
d’Igualada (primavera 2013) amb les condicions
econòmiques que ofereix aquesta fira i al Teatre Principal
de Palma (febrer 2013). Al Teatre Principal es faran 4
funcions al 80% de la taquilla. En aquest cas, en les
funcions escolars, serà la companyia l’encarregada de fer
la difusió als centres escolars de Mallorca i de coordinar-ne
la inscripció.
3. Tant Sa Xerxa com Fundació Xarxa promouran la
programació de l’espectacle en els seus circuits i festivals
de les Illes Balears i Catalunya, respectivament.
4. Pot optar al premi qualsevol companyia professional de les
arts escèniques.
5. La documentació indispensable que cal presentar és:
a) Una sol·licitud de participació. La sol·licitud ha d’incloure
les dades del sol·licitant, el nom de la companyia, i el títol
del projecte.
b) Una fotocòpia del NIF del col·lectiu o del professional que
opta al concurs (productora, companyia, associació o
altres) i, si és el cas, acta fundacional i estatuts de l’entitat i
identificació del seu representant legal.
c) Una còpia del projecte econòmic complet i detallat en el
qual es contempli la producció i el pla d’explotació.
d) Una còpia del projecte artístic (disciplines que s’empraran,
escenografia, etc.). que també ha de contenir una fitxa
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artística completa, tot especificant el CV dels artistes i
creadors.
e) Una còpia d’aquestes bases amb tots els fulls signats per
un representat legal de la companyia en tant que
s’accepten les bases.
f) La documentació es pot acompanyar, si es considera
adient, amb material gràfic i/o audiovisual.
6. Tota la documentació en paper s’haurà de presentar
juntament amb un CD o qualsevol altre dispositiu
d’emmagatzematge de dades (tipus llapis usb, targeta de
memòria...) que contingui tots els documents en format
digital, a la següent adreça: Av. Joan Servera Camps, 51
CP 07680 Porto Cristo (Mallorca) Illes Balears. Per a més
informació: 871706260 / defak@saxerxa.org
7. Cal, també, enviar en format digital tota la documentació
per correu electrònic a defak@saxerxa.org
8. El termini per presentar la documentació, en la tercera
edició del Premi, finalitza dijous dia 31 de maig de 2012.
9. La documentació restarà en propietat de la Comissió
Organitzadora i no es retornarà. Aquesta es reserva el dret
de fer un seguiment de la producció.
10.El jurat estarà format per 5 persones designades per Sa
Xerxa, Fundació Xarxa, ICEC, Direcció General de Cultura
del Consell de Mallorca i el jurat del darrer Premi de textos
de teatre infantil i juvenil Guillem d’Efak. Un representant
de la Comissió Organitzadora exercirà de secretari.
11.Els criteris de valoració seran: l’interès artístic, la qualitat i la
viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat. El
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veredicte del jurat serà inapel·lable i es reserva el dret de
declarar el premi desert.
12.El veredicte del premi es farà públic dia 11 de juny.
13.Els guanyadors es comprometen a mantenir la integritat
del projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte
haurà de ser notificat per escrit a la Comissió
Organitzadora.
14.Aquest premi estarà subjecte a les retencions fiscals que
corresponguin d’acord amb la normativa fiscal aplicable.
Qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de
retencions haurà de ser acreditada per la persona
interessada.
15.Sempre que es representi, en la distribució de l’obra,
s’haurà de destacar el guardó obtingut a tots els elements
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat
premiada en els termes que indiqui la Comissió
Organitzadora. Aquesta comissió pot efectuar un control
previ del compliment d’aquesta obligació.
16.La presentació de la documentació implica l’acceptació
de les bases d’aquesta convocatòria.
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