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Bases

1. El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca i la Fundació Teatre Principal de Palma convoquen el II PREMI 
MALLORCA DE DRAMATÚRGIA 2019 amb l’objectiu d’impulsar la 
creació de texts dramàtics en llengua catalana.

2. Poden concórrer en aquest premi tots els autors i autores d’obres 
teatrals, de qualsevol nacionalitat, que compleixin tots els requisits 
específics indicats.

3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, escrites 
correctament en català o en qualsevol varietat de la llengua catalana, i 
no poden haver estat publicades, llegides ni representades en cap teatre. 
No s’admetrà cap tipus de traducció o adaptació. A més, les obres no 
poden haver estat premiades en cap altre concurs, ni abans de la seva 
presentació al II PREMI MALLORCA DE DRAMATÚRGIA 2019 ni durant 
el procés de selecció i fins al moment d’emissió del veredicte. 

4. Es presentarà una còpia en format digital (en un CD o un llapis 
de memòria USB), amb el text enregistrat en format PDF i amb la 
indicació “II PREMI MALLORCA DE DRAMATÚRGIA 2019” al sobre o 
al CD. Les obres s’han de remetre per correu certificat o s’han de lliurar 
personalment a:

Teatre Principal de Palma
Att: Secretaria de Direcció
Carrer de la Riera, 2A
07003 Palma (Illes Balears) 

Horari de registre: 9 h a 14h

5. Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, se 
segueix el sistema de pliques; per tant, tots els concursants s’hi han de 
presentar amb un pseudònim. 
Al CD o al llapis de memòria, hi han de constar el nom del premi, el títol 
de l’obra i el pseudònim del concursant. 
Dins d’un sobre tancat, s’hi han de presentar, degudament emplenats 
i signats, els documents següents: les dades del participant (annex1) 
i la sol·licitud de transferència bancària (annex 2). S’ha d’incloure una 
fotocòpia del DNI i un breu currículum de l’autor. A l’exterior del sobre 
tancat, s’hi ha de consignar el nom del premi, el títol de l’obra i el 
pseudònim.

6. En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi 
correccions ni per ampliar-ne el text.



7. El termini d’admissió d’obres serà des del dia de la publicació de les 
bases a la web del Teatre Principal fins el dia 27 de maig de 2019. El 
títol de l’obra premiada i el nom del seu autor es faran públics abans del 
dia 30 de juny de 2019. Per a les obres enviades per correu, ha d’estar 
registrat i segellat dins del termini d’admissió de sol·licituds. 

8. Els criteris de valoració de la qualitat de les obres presentades són 
els següents: el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter 
innovador de l’obra/del llenguatge, la coherència entre les intencions 
implícites que revela el text i els resultats que assoleix, la seva viabilitat 
de posada en escena, el potencial de generació de públic i d’altres 
criteris que determinin els membres del jurat.

9. L’autor de l’obra premiada serà guardonat amb un premi en metàl·lic 
de CINC MIL EUROS (5.000 €), impostos inclosos. L’obra premiada 
s’aixecarà en una lectura dramatitzada programada pel Teatre Principal 
de Palma durant la temporada 19-20. La peça guardonada serà 
publicada pel Teatre Principal (l’avançament dels drets d’edició estan 
inclosos a la quantia del guardó). El premi estarà sotmès a tributació 
d’acord amb la legislació vigent.  
 
11. El Teatre Principal nomenarà oportunament un jurat, que serà 
competent i estarà integrat per cinc professionals de reconegut prestigi 
vinculats a la dramatúrgia. La decisió del jurat serà inapel·lable. A criteri 
del jurat, la concessió del II PREMI MALLORCA DE DRAMATÚRGIA 
2019 podrà declarar-se desert.

12. El jurat es reunirà per valorar les obres les vegades que consideri 
necessàries.

13. L’autor guardonat es compromet a incorporar la menció “II PREMI 
MALLORCA DE DRAMATÚRGIA 2019” en tot el que estigui vinculat 
amb la representació, la fixació i la publicitat de l’obra.

14. Els exemplars de les obres no seleccionades seran destruïts a 
partir de la notificació del text premiat. Aquests exemplars no es 
retornaran, ni tampoc les traduccions, i no seran objecte de cap mena de 
correspondència.

15. El fet de presentar les obres al II PREMI MALLORCA DE 
DRAMATÚRGIA 2019 implica l’acceptació d’aquestes bases.


