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495 obres es presenten al Premi
Born de Teatre 2021
A diferència d’altres edicions, enguany els autors i autores només han pogut presentar un sol
text
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El pròxim 23 d’octubre se celebrarà la XLVI edició del Premi Born de Teatre, i el

Cercle Artístic de Ciutadella de Menorca vol donar a conèixer les dades de les obres

que hi han participat. Enguany s’han presentat al Premi Born de Teatre 495 obres, 76

menys que el 2020, any en què es van batre tots els rècords de participació. Pel que

fa a la llengua, un 88% de les obres estan escrites en castellà i un 12% en català, el

que suposa un lleuger increment de les obres en llengua castellana respecte a

l’edició de l’any passat.
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Josep Maria Miró i Coromina, recollint el guardó de la darrera edició del Premi Born.

La procedència de les obres és molt diversa, ja que han arribat textos d’arreu del

món. 306 pertanyen a l’àmbit estatal mentre que 189 són de procedència

internacional. D’entre aquestes, destaca l’alta participació d’autoria argentina, d’on

provenen 81 de les obres presentades. Quant a l’Estat espanyol, 68 obres provenen

de Catalunya, 99 de Madrid, 28 del País Valencià, 26 d’Andalusia i la resta, de les

diferents comunitats autònomes. Les Illes Balears sumen un total de 15 obres

presentades.

Els preseleccionadors ja han fet el seu treball i ara pertoca al jurat elegir les obres

finalistes i emetre el veredicte final que es donarà a conèixer la nit del 23 d’octubre.

Mentrestant, del 8 al 20 d’octubre, paral•lelament a la selecció final de les obres del

Premi Born, tindrà lloc la VII Residència de Creació Teatral a l’IES Josep Maria

Quadrado de Ciutadella. Així, el Cercle no s’implica només en la creació de textos

dramàtics amb la convocatòria del Premi Born, sinó que també vol participar en la

producció teatral de projectes contemporanis i innovadors.

Enguany, la companyia escollida ha estat Los Vikingos, procedent de Madrid, amb el

seu projecte Prezzo Equo, que treballarà durant la seva estada a Menorca i del qual

en farà un assaig obert al públic el dia 20 d’octubre.

Hem d’assenyalar que el Premi Born i totes les activitats que genera són una

iniciativa que el Cercle Artístic de Ciutadella pot dur a terme gràcies a les

subvencions de l’administració pública, però gràcies, també, al suport que rep dels

socis i ciutadans mitjançant la campanya de micromecenatge Crec en el Premi Born,

a la qual es poden fer aportacions a partir de 10 €. Des del Cercle s’agraeix i s’anima

a participar en aquesta campanya per contribuir a mantenir l’esdeveniment més

emblemàtic de tots els que organitza: el Premi Born de Teatre. El Cercle assegura

que “Ciutadella està poblada de persones amb coratge que creixen davant les

adversitats, per això volem tornar a manifestar que els micromecenes han obviat

qualsevol obstacle personal per afavorir sempre el Premi Born, un premi que fem

entre tots i per a tots. Com el títol del poemari de Sònia Moll Creixen malgrat tot les

tulipes, el Cercle Artístic també pot dir «Continua malgrat tot el Premi Born»”.
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