
TEATRE PER AL 
BARRI 
CHALLENGE SOLIDARI



LA CAMPANYA
 
El Raval és un barri amb un potent engranatge de solidaritat veïnal, però 
arran de la crisi derivada de l’estat d’alarma, les xarxes de suport estan 
desbordades. 
 
El Teatre Tantarantana, com a veí del Raval vol engegar una campanya 
per recaptar fons amb els que contribuir  a les xarxes d’assistència a les 
veïnes en situació vulnerable. 
 
La campanya consistirà en posar a la venda les entrades d’un espectacle 
descarregable on-line, la recaptació íntegra del qual anirà a la Xarxa de 
Suport Mutu del Raval o una entitat afí (segons les necessitats concretes 
del moment en què tinguem enllestida la campanya i aspectes concrets 
del text i la companyia col·laboradora). Les entrades tindran un cost de 
5euros i l’espectacle estarà disponible durant dues setmanes.
 
Per tirar endavant la campanya volem comptar amb la col·laboració 
d’una companyia que generi una peça teatral de les característiques que 
especifiquem aquí sota. Comptem amb un pressupost de 500 euros +iva 
com a retribució a la col·laboració d’aquesta companyia.
 
Un cop feta pública aquesta primera peça teatral, el Teatre Tantarantana 
llençarà a altres entitats teatrals del barri (per exemple, Teatre Romea, La 
Perla 29, Sala Fènix) el challenge de generar la seva pròpia peça per donar 
suport al barri. Així volem crear una xarxa d’accions teatrals dutes a terme 
per professionals de les arts escèniques amb l’objectiu d’aportar fons a 
les mesures d’urgència assistencial de Raval.

EL TANTARANTANA 
PER AL BARRI DEL RAVAL



LA CRIDA  
Busquem una companyia...
 
1. A qui la campanya d’acció solidària amb el barri del Raval li resulti un 
motor d’acció, ja que som conscients que el pressupost de 500euros és 
molt ajustat.
 
2. Que pugui generar una factura per a ingressar el pressupost.
 
3. Que pugui generar una peça teatral en vídeo o en àudio, d’un mínim de 
30 minuts, gravada en bona qualitat que el Tantarantana farà accessible 
on-line al públic durant dues setmanes.
 
4. Que abans de divendres 29 a les 12 del migdia pugui enviar-nos la seva 
proposta de peça teatral, que haurà de tenir aquestes característiques:

- Amb l’objectiu de no precaritzar les tasques d’interpretació i 
donat el pressupost, un màxim de dues intèrprets.

- Amb l’objectiu de no precaritzar la tasca de dramatúrgia, 
partirà d’un text pre-existent propietat de la companyia.

- El text estarà relacionat amb el motiu de la campanya 
solidària perquè, per exemple: 
 - L’acció succeeix al barri del Raval 
 - Una de les protagonistes forma part d’algun dels   
             col·lectius vulnerables a qui va dirigida la campanya de  
   suport 
 - Parla de la crisi derivada del covid-19
 - Parla de moviments col·lectius de suport mutu

5. Que pugui tenir enllestida aquesta peça en un període de màxim 15 
dies un cop seleccionada la seva proposta.



LA SELECCIÓ 
 
 
Tindrem en consideració totes les propostes rebudes fins les 12h del 
divendres 29 de maig.
 
Per optar a la col·laboració només ens has de fer arribar el text sobre el 
que versaria la peça, si seria en àudio o en vídeo i el nombre d’intèrprets. 
Si tens alguna idea concreta sobre la posada en escena també la pots fer 
constar. Una mica més avall t’expliquem on i com enviar la teva proposta.
 
L’equip del Tantarantana seleccionarà una de les propostes basant-se 
especialment en el text, tenint en compte tant aspectes artístics com 
d’adequació del text a la situació del barri que ha motivat la campanya. 
Valorarem positivament que els textos comptin amb perspectiva de 
gènere. Com a criteri de desempat es farà servir la concreció de la proposta 
escènica. 

Per a que totes les companyies estiguin en igualtat de condicions preferim 
que l’enviament de la proposta sigui anònim i per tant no vinculat al nom de 
la companyia ni de cap dels seus membres. A l’apartat sobre ENVIAMENT 
DE PROPOSTES t’expliquem com fer-ho. 
 
Anunciarem la proposta seleccionada el divendres 5 de maig a les 12h o, si 
ens fos possible, durant els dies anteriors.
 
Les propostes no seleccionades constituiran el “Banc de propostes del 
Challenge”. Quan una altra entitat teatral del barri accepti el repte de 
generar la seva pròpia peça ho haurà de fer amb alguna de les propostes 
del “banc”.  



CREACIÓ DE LA PEÇA
 Un cop seleccionada la proposta, l’equip de comunicació del Tantarantana 
i la companyia ens reunirem per videoconferència per resoldre els dubtes 
concrets sobre la posada en escena i atendre les necessitats de la 
companyia. 

Respecte l’ús de l’espai del Tantarantana, tot i que ens agradaria posar 
disposició de la companyia la sala i el seu equipament per a assajos i 
enregistrament, ens és encara impossible per un tema de protocol 
sanitari.  Estem preparant els protocols de protecció, desinfecció i 
materials EPIs que permetran a la sala comptar amb l’acceptació de 
l’ICUB per obrir les instal·lacions. 

L’equip del Tantarantana estarà disponible per ajudar a resoldre els dubtes 
i necessitats de la companyia durant els processos d’assaig, gravació i en 
cas que sigui necessari, edició de la peça.

LLANÇAMENT DE LA CAMPANYA 
Un cop enregistrada la peça el Tantarantana s’encarregarà de la seva 
accessibilitat online, campanya de promoció, venda d’entrades solidàries 
i donatiu a l’entitat escollida segons les necessitats concretes del barri en 
el moment de llençar la campanya i en cas que existeixin, vinculació de la 
companyia o el text a alguna entitat concreta.

.  



ENVIA LA TEVA PROPOSTA!
 
Tens fins el divendres 29 de maig a les 12h per fer-nos arribar un email a 
comunicacio@tantarantana.com on incloguis: 

-       El text sobre el que versaria la peça
-       El nombre d’intèrprets, sense noms
-       Si seria àudio o vídeo
-       Pots incloure si la tens idees concretes sobre la posada en escena

ENVIAMENT ANÒNIM: 

Per garantir que les propostes siguin anònimes hem creat una adreça de 
correu des de la que ens les pots fer arribar. 

adreça: solidaritatraval@gmail.com
contrasenya: raval2020

Esperem amb molta il·lusió la teva proposta. MOLTES GRÀCIES!!



INFORMACIÓ I VENDA ENTRADES
C/ de les Flors, 22 Barcelona 
Tel. 93 441 70 22
tantarantana.com


