
PORTA4 obre la convocatòria per la III MOSTRA DE TEATRE BREU, un espai on les companyies poden 

exhibir les seves creacions de petit format o en estat embrionari. La convocatòria està oberta a totes les 

companyies de teatre professionals. Se celebrarà del 27 al 29 de setembre de 2019 a Porta4. El període 

de presentació de propostes serà fins el 15 DE JUNY DE 2019. 

La MOSTRA DE TEATRE BREU és una iniciativa amb diferents OBJECTIUS: 

- Donar un espai a companyies que tenen projectes embrionaris i volen tenir un primer contacte amb 

el públic. 

- Donar un espai a companyies que experimenten amb un nou format més reduït. 

- Generar un àmbit de creació no convencional dedicat a les propostes de petit format, de qualitat i 

recolzant criteris d’innovació. 

- Promoure un espai crític, reflexiu i d’investigació de les relacions socials i polítiques. 

 

Els REQUISITS per presentar-se a la convocatòria són els següents: 

- L’espai escènic mínim serà de 3x3 metres i el màxim de 4m (fons) x 5 m (amplada). 

- Les obres que es presentin hauran de tenir una durada de fins a 30 minuts. 

- Les obres han de ser representades per 2 o 3 actors o actrius com a màxim. 

- Es valorarà que l’obra tingui pocs elements d’escenografia. El muntatge ha de realitzar-se en un 

temps màxim de 30 minuts; igual que el desmuntatge posat que en cada sessió es representaran 2 

obres seguides. 

- Es valorarà i es prioritzaran els textos i muntatges originals, de creació pròpia, i que no hagin estat 

presentades al públic anteriorment. Els textos han de presentar-se amb l’autorització dels drets 

d’autor o l’entitat de gestió. 

- Les obres s’hauran d’adequar a les característiques d’espai, llum, so i logística de Porta4. 

- Porta4 posa a disposició el seu propi tècnic de llum i/o so. 

- El grup teatral o companyia haurà d’estar constituït i rebrà els honoraris després d’emetre la 

factura corresponent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://porta4.cat/ca/ficha-tecnica/


DOCUMENTACIÓ  a presentar: 
 

- Text complet de l’obra. (Si no estigués encara completa, presentar el més aproximat al resultat 

final). 

- Dossier de l’obra on clarament caldrà especificar els següents punts: 

·  Sinopsi de l’obra. 

·  Durada (la més aproximada possible). 

·  Fitxa tècnica i artística. 

·  Escenografia i requisits de llum i so. 

·  Trajectòria de la companyia. 

·  Si existeix, vídeo o enllaç que presenti l’obra amb un mínim de 2 minuts aproximats de durada. 

   Aquest vídeo pot ser un muntatge resum o un teaser o tràiler de l’obra.  

·  Fotografies promocionals. 

·  Cartell de l’obra sense logos. 

·  Dades fiscals de la companyia així com dades personals dels actors/actrius, director, autor… 

 

SISTEMA DE FUNCIONAMENT de la Mostra: 

- Les companyies seleccionades hauran de representar l’obra per optar al premi, estant disponibles 
per representar en les dates que se’ls assigni (divendres 27 i dissabte 28 i el diumenge 29 de 
setembre, si és seleccionada com a finalista). 

- Hi haurà tres sessions el divendres i tres el dissabte, en horari de 18.00 a 22.00 hores. El diumenge 
actuaran les companyies finalistes 

- A cada sessió es representaran 3 obres. Les companyies compartiran camerino, espai i les 
condicions tècniques de Porta4. Cada sessió d’obres serà oberta al públic amb el preu de 12 euros 
per espectador. 

- Totes les sessions estaran programades a Porta4 el que inclou promoció i venda d’entrades. Cada 
companyia tindrà un nombre d’invitacions (per determinar). 

- Cada companyia rebrà un terç del 50% de la taquilla total de cada dia actuat, una vegada 
descomptat l’IVA i el percentatge de drets d’autor, ja que hi haurà una entrada única de 12 € amb 
una consumició. 

- Es premiarà a la companyia guanyadora amb un període de residència a PORTA4 (període de 
temps a definir depenent del projecte), que podrà destinar a desenvolupar la versió llarga de l’obra 
o a preparar el seu pròxim projecte. Durant la residència es posarà a disposició de la companyia un 
espai d’assaig i exhibició, així com el suport en la comunicació, gestió i producció de l’obra resultant.  

 
ENVIAMENT de propostes: 
 
Tot el material haurà d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic programacio@porta4.cat 
 

El període de presentació de propostes serà fins el 15 DE JUNY DE 2019. 

mailto:programacio@porta4.cat

