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Consultau les bases del IX Concurs
de Produccions de Teatre i Literatura

a > www.saxerxa.org
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Què és el Bòtil? Premis Bòtil9 2020

Gira de l’espectacle guanyador

Presentació de propostes*

Assaig obert

Final del Bòtil9 2020

9
6 seleccionats* 800 €  
Finalista 3.000 €

Guanyador 4.000 € +Gira

Balears Ofereix Teatre i Literatura és un concurs ideat 
per afavorir la creació d’espectacles de petit format a 
partir d’obres de la literatura catalana, especialment 
d’autors de les Illes Balears, adreçats a públic infantil i/o 
juvenil, per tal de difondre i fomentar les arts escèniques 
i la literatura i crear un lligam entre elles. Es tracta d’un 
certamen consolidat, del qual se celebra la VIII edició. En 
els anys d’existència, el Bòtil ha impulsat nous valors del 
teatre i propostes escèniques arriscades i de qualitat que 
han obtingut gran projecció a l’exterior (Fira de Tàrrega, 
Mostra d’Igualada, programacions arreu, etc). 

Propostes escèniques a partir de textos no dramàtics 
de la literatura catalana que siguin total o parcialment 
d’autors de les Illes Balears.

· Adreçades a públic infantil i/o juvenil.
· Duració màxima de 50 minuts.
· No estrenades ni premiades anteriorment.
· Adreçat a creadors/es professionals i/o emergents.

Del 30 de juliol al 20 d’agost 
Del 21 al 23 d’agost, selecció dels 6 finalistes

17, 18 i 19 de setembre de 2020
a l’Espai36 de Sant Llorenç des Cardassar

6 representacions dels 6 finalistes (Work in process)

Amb la col·laboració de
Vins Mesquida Mora

Selecció del guanyador 23 d’octubre de 2020

Els dos darrers finalistes de l’edició 2019 van ser Vint 
dies de guerra de la Cia Dues Cares i La Minyonia 
d’un infant orat (guanyadora) de La impaciència. De 
les anteriors han sortit obres com Pèl al pit, de Corcada 
Teatre (2006); Radiografies, de La Impaciència (2006); 
Ganes de Mus, de Petita Pàtria (2008); Assajant 
Albertí, de La Clota (també premi de la crítica Serra 
d’Or), entre d’altres. L’etern mecanoscrit, de la Cia. 
La Impaciència. Versió de Salvador Oliva, basada en El 
mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo o 
Cavallet de cartró, de la Cia. El Princep Totilau (2010).

L’obra guanyadora es preveu que sigui programada per:

- Ajuntament de Palma. Tot i molt / Escena+
- Ajuntament de Manacor. Departament de Cultura
- Teatre Principal de Maó
- Ajuntament de Santa Eulària des Riu
- Consell Insular de Formentera
- FLIC Festival de literatura
   i arts infantil i juvenil. (Barcelona)

- Fira Litterarum - Fira d’Espectacles literaris. (Móra d’Ebre)

- FIET‘20 - XVIII Fira de teatre infantil i juvenil
de les Illes Balears.

www.saxerxa.org

Edicions anteriors

Presentació d’un Dossier Digital amb la proposta de 
l’espectacle i informació de la companyia, en format 
digital a saxerxa@saxerxa.org i jaume@saxerxa.org, 
juntament amb el formulari d’acceptació de les bases.

*Es valorarà que els 6 seleccionats puguin optar a ser programats
   a la FIET’21 i, en forma de tast, al Litterarum‘21.

*Consultau les bases completes a www.saxerxa.org

DEPARTAMENT DE CULTURA

MESQUIDA MORA


