XIX GALA CATALUNYA AIXECA EL TELÓ
Concurs d’idees

ADETCA, l'associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, obre un concurs per trobar una
idea, un guió, que sota el lema “Un món sense teatre”, imagini com es podria desenvolupar
i esdevenir la idea central de la GALA CATALUNYA AIXECA EL TELÓ 2020 que tindrà lloc
al Gran Teatre del Liceu el 7 de setembre de 2020.

Per què enguany hem optat per fer un concurs
d'idees?
Ens venia de gust descobrir nou talent. Deixar-nos sorprendre i fer alguna cosa totalment
nova.
No sabem quina forma tindrà aquesta gala. No us ho podem explicar, no tenim cap pista de
quines idees fantàstiques ens sorprendran. Però en aquest perill. En aquesta fragilitat de la
incertesa és on s'amaga la il·lusió.
I això és una cosa que no perdrem mai. La il·lusió per fer del teatre, l'art més viu. L'art més
present. Més fràgil i el més efímer.
Estem bojos? Potser sí. Com deia Shakespeare: amb les nostres bogeries renunciem a ser
el que som per convertir-nos en allò que somiem ser.

Un món sense teatre: el fil conductor de la gala
Des de temps immemorials, el teatre ha estat un punt de trobada dels habitants d'una ciutat.
Un edifici on es convida a reflexionar, indignar-se, sentir compassió, riure, evadir-se. Un lloc
de reunió on la gent es troba i comparteix un relat, s'esgarrifa amb el virtuosisme d'un
intèrpret, s'emociona amb la melodia d'una cançó.
Amb la trista notícia del tancament d'un altre teatre a la ciutat, ens va passar una idea pel
cap: "què passaria si el teatre no hagués existit mai?"
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Si al món no hi hagués teatre, les dues mil persones que ompliran el Liceu aquest dilluns, 7
de setembre no riuran juntes o aplaudiran juntes o ploraran juntes alhora escoltant, olorant,
veient aquesta obra d'art efímera que succeeix únicament en el moment present.
El teatre no és cinema ni televisió ni pintura. Ho deia Shakespeare: el teatre està fet de la
matèria dels somnis.
I aquests somnis es poden fer realitat si tenen uns ulls que els miren.
Si en aquest nostre món no existís el teatre, potser els nostres somnis serien més ensopits,
menys brillants. No ho sabem.
Què passaria en un món sense teatre?

Com seria el nostre món si
no existís el teatre?
Molta sort a tothom!
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BASES DEL CONCURS
Tenim una idea: Un món sense teatre!
Busquem una idea, un guio, que sota aquesta lema “Un món sense teatre” s'imagini com es
podria desenvolupar i esdevenir la idea central de la GALA CATALUNYA AIXECA EL TELÓ
2020 que tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu el 7 de setembre de 2020.

Qui hi pot participar?
Qualsevol persona o entitat que pertanyi a la comunitat teatral, professional o no.
Els projectes es presentaran sota pseudònim i seran valorats pel jurat de forma anònima.
L'opció de l'anonimat permet presentar més d'una proposta.

Què necessitem?
La gala ha de ser una festa, una benvinguda, una presentació dels espectacles que es faran
a Catalunya durant la temporada 2020-2021. Somniem en una gala amb un gran final
apoteòsic que tingui un missatge optimista. Una gala que és retransmesa per TV3, amb una
durada d’una hora.
Necessitem el desenvolupament de la idea que et plantegem ("un món sense teatre"), en el
format següent:
Un text d'unes 300-400 paraules i una escaleta on ens expliquis qui t'imagines conduint la
gala, les actuacions que hi podrien haver, el tipus de música, com jugaries les projeccions
audiovisuals (que ja saps que són importants), quina gent del món de l’espectacle hi pot
intervenir, com integraràs els tres premis honorífics... Per tant:
 el desenvolupament de la idea
 i la proposta d'escaleta de la gala
Ens encanten els reptes però intenta’t imaginar una proposta viable i sostenible.

Quin és el premi del concurs?
Dos mil euros (2000€) bruts al guanyador (amb les corresponents retencions fiscals). En el
cas que el Jurat consideri vàlides dues idees diferents, el premi es dividirà entre els
guanyadors.

3

Què suposa guanyar el concurs?
Amb la teva idea configurarem un equip perquè la faci possible i et mencionarem com a
ideòleg de la gala (a criteri de la direcció podria ser que acabessis formant part de l’equip
artístic).
Podria ser que l'escaleta s'acabés refent o que el presentador o presentadora que proposes
acabés sent algú altre. O sigui, la teva proposta seria un punt de partida que variarà més o
menys depenent dels assajos, del pressupost...
ADETCA serà la productora executiva de la gala.

Quan necessitem que ens presentis la teva idea?
Tens temps fins el dimarts, 31 de març de 2020 a les 20h per presentar-nos el teu projecte.
No badis i no vagis a última hora perquè els projectes presentats a les 20:01h no s'admetran.

Quan direm qui és el guanyador?
L'1 de maig del 2020. La Junta d'ADETCA, valorarà totes les propostes i decidirà quina és
la millor idea que mereix guanyar el concurs.

Quin material necessitem?
Envia'ns un arxiu comprimit ZIP al correu electrònic catalunyaaixeca2020@gmail.com
T’enviarem un mail de resposta confirmant la recepció del material i ens encarregarem de
presentar-lo al jurat de forma anònima. Recorda doncs, que cal que ens indiquis un
pseudònim que haurà de constar en l’Assumpte del mail que ens enviïs:

ASSUMPTE: IDEA PER LA GALA CATALUNYA AIXECA EL TELÓ - PSEUDÒNIM

1. un arxiu WORD (o compatible) amb la teva idea i una escaleta detallant la gala que
t'imagines.
2. un arxiu WORD (o compatible) on hi hagi les teves dades personals (nom i cognoms,
adreça, població i codi postal, data de naixement i correu electrònic i telèfon de
contacte) que porti el teu nom.
3. els arxius multimèdia que creguis que puguin complementar el teu projecte (fotos,
dibuixos, música...) (no és imprescindible)

Recomanacions: Si els arxius que envies pesen massa, et recomanem que utilitzes alguna
plataforma tipus www.WeTransfer.com
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Quines coses has de saber del premi?
L’import del premi es pagarà a l’autor del projecte i es realitzarà mitjançant transferència
bancària, per la qual cosa el guanyador (o guanyadors en el cas que hi hagi dos projectes
seleccionats) hauran d’aportar la següent documentació:
 Fotocòpia del DNI
 Full de domiciliació bancària.
L'autor guanyador autoritzarà a ADETCA a utilitzar el seu nom en promocions, mitjans de
comunicació, retransmissió de la gala per televisió i cedirà els drets d'autor que generi la
seva idea a favor d’ADETCA per tal que aquesta pugui produir, enregistrar, exhibir, difondre,
la idea, que serà retransmesa per TV3, i podrà ser emesa en qualsevol suport en reculls,
resums o completa.

Acceptació de les bases:
El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el coneixement
i acceptació de les presents bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb la
interpretació de les bases, el resoldrà l'organització de la Gala. La idea pot ser objecte de
canvis per adaptar-la al format i al pressupost.
Per consultes podeu contactar amb correu electrònic:

catalunyaaixeca2020@gmail.com
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