COMANDA DE TRES VERSIONS DRAMÀTIQUES DE TEXTOS DE
L’ESCRIPTOR SALVADOR GALMÉS I SANXO (1876-1951)
Introducció
Escriptor fonamental de la literatura catalana del primer terç del segle XX,
estudiós de la figura de Ramon Llull i traductor, Salvador Galmés i Sanxo
(Sant Llorenç des Cardassar, 1876-1951) és una figura indispensable de la
cultura de Mallorca. Per recordar la tasca de l’autor i donar-lo a conèixer a
la ciutadania, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha preparat el
PROGRAMA MUNICIPAL SALVADOR GALMÉS I SANXO. Una de les accions
del programa és l’adaptació al teatre de 3 narracions de Galmés, perquè
l’alumnat especialment de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles hi pugui
treballar durant el curs ja sigui com a teatre escolar ja sigui com a teatre
extraescolar, i que puguin ser representades a finals del curs.
Comanda
L’Ajuntament vol comanar a un/a dramaturg/a o diversos/es que prepari la
versió dramàtica de tres de les narracions següents (la persona que en faci
les versions pot triar):





"El fill de l'Aire i de la Mar"
"Pica-calderes"
"Primera comunió d'en Minguet"
capítol I de Flor de Card

Un/a dramaturg/a pot fer el nombre de versions que vulgui (d’una a tres).
Les versions s’han d’adaptar a l’activitat per a la qual es preparen:






teatre escolar o extraescolar de primària. En aquest sentit, s’hi han
d’incloure molts de personatges i molts de papers (en el teatre
escolar hi ha grups de fins a 40 alumnes), encara que siguin amb poc
text o sense.
en llengua catalana, d’acord amb la normativa i d’acord amb els usos
tradicionals de Mallorca
vocabulari adient als escolars als quals va destinat.
Cada obra ha de tenir una durada entre 50 minuts i 1 hora quan sigui
representada.

L’Ajuntament facilitarà les versions a les escoles (que estaran disponibles a
la web).
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Propostes
Les persones interessades han de ser treballadors per compte propi o
autònoms, han d’enviar el seu CV (en què s’hi detalli especialment la seva
trajectòria en la creació dramatúrgica i la seva experiència en muntatges
teatrals) i un pressupost del cost (incloent-hi l’IVA) a anadal@samaniga.es
abans del 28 de maig de 2017. L’Ajuntament seleccionarà la/les persona/es
selecionada/es per fer les versions l’1 de juny. En cas de diferents persones
que coincidesquin en el text a versionar l’Ajuntament els podrà demanar
que versionin altres textos.
Selecció
Els criteris de selecció seran els següents (per aquest ordre): compliment
de les indicacions de la comanda i dels terminis, econòmic, i CV de la
persona.
Termini i lliurament de les versions dramàtiques
Les versions dramàtiques han d’estar finalitzades i lliurades a l’Ajuntament
abans del 15 d’agost de 2017. S’han de lliurar per correu electrònic en
format word.
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