
 

▪ CONVOCATÒRIAPER AL PROJECTE DE RESIDÈNCIA DE DIRECCIÓ 
PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ 
 

 

 

Termini: del 09 de maig al 5 de juny de 2022 

 

El dimecres 29 de juny de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà un 
correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes. 

 

 

 

Presentació_ 

 
Tantarantana Teatre SL, amb NIF B60758109 i domicili al carrer de Les Flors, 22, 08001 Barcelona 
actua en qualitat de gestors de la Fàbrica de Creació Tantarantana, d'ara endavant anomenada 
Tantarantana. 
 
Tantarantana, com a Fàbrica de Creació, presenta una nova convocatòria dins del seu programa 
de Suport a la Creació: La Residència de Direcció, un projecte d'especialització en direcció 
escènica que permetrà la direcció de dues produccions durant dues temporades consecutives. 
 
L'objectiu d'aquesta nova convocatòria és impulsar el posicionament de la direcció d'escena dins 
del sector de les arts escèniques. En els darrers anys dins del procés del recorregut idoni del 
perfil de la directora o director d'escena aquesta figura ha quedat parcialment desplaçada dins 
de la nova creació, ocasionalment diluïda per processos de creació en col·lectivitat i sovint 
motivada per la necessitat d'assumir i cobrir altres rols de l'equip artístic a conseqüència de la 
precarització del sector. 
 
Obrint aquest nou projecte com a Fàbrica de Creació, el Tantarantana vol atorgar-la visibilitat, 
l'espai exclusiu i reforçar el perfil d'aquesta professió, creant un espai de formació, la immersió 
en una producció i una especialització professional. També, el projecte permetrà formar part 
d'intercanvis i trobades amb diferents professionals i entitats, per establir una xarxa que doni 
suport al treball de col·laboració en favor de la creativitat i la professionalització d'aquesta figura 
tan bàsica per dur a terme un projecte escènic. 

 
Objectius_ 

 
La present convocatòria segueix les línies de concordança establertes dins del programa de 
suport a la creació de Tantarantana. Aquesta nova convocatòria s'obre amb la intenció de 
complementar els projectes de suport actuals, atorgant l'espai i el suport a un perfil creatiu 
específic i no abastat en les altres línies de projectes existents. Iniciant un projecte que vol ser 
referent i un programa de desenvolupament no existent actualment a la ciutat de Barcelona que 
se centra en el procés creatiu de les directores i directors, focalitzat a la necessitat de reforçar 
aquest perfil artístic. 
 
El programa de residència de direcció té com a objectiu seleccionar una directora o director 
d'escena que tindrà l'oportunitat de desenvolupar en un entorn obert, d'aprenentatge i 
d'investigació, la realització de dues residències de creació durant dues temporades 
consecutives, abasten concretament aquesta convocatòria les temporades 2022-23 i 2023-24. 



 

 
Així mateix, l'objecte de les residències té la finalitat que la directora o director resident pugui 
dur a terme el seu projecte, per aquest motiu Tantarantana facilitarà la finalització d'aquests 
processos amb la producció i l'exhibició pertinent dels treballs fets en cadascuna de les 
temporades. Sent la distribució de les produccions al llarg de les següents temporades i espais: 
 

- Temporada 2022 – 2023. Sala Àtic (maig / juny 2023) 
- Temporada 2023 – 2024. Sala Baixos (primer trimestre 2024) 

 
A més a més, d'aquests dos processos de creació, la residència es complementarà amb una 
formació externa especialitzada, l'ajudantia de direcció d'una de les produccions pròpies del 
Tantarantana, l'assistència com a oient a assajos de les coproduccions d'altres creadors residents 
i la seva participació en diverses reunions amb professionals dels diferents departaments de 
producció. 

 
Candidatures_ 

 
Podran ser beneficiaris de la residència, les persones físiques que compleixin els següents 
requisits: 

- Tenir residència fixa a Catalunya. 
- Tenir formació acadèmica i/o pràctica en l'àmbit de la direcció d'escena. 

 
Les propostes es podran presentar a través de la web del Teatre Tantarantana, on 
s'haurà d'emplenar el formulari i aportar la documentació necessària abans de les 23:59 h del dia 
5 de juny de 2022. 
 
La documentació a aportar serà la següent: 

- Document acreditatiu de la residència actual a Catalunya. 
- Currículum vitae detallat del candidat / a, on se n'acrediti la formació, trajectòria i 

experiència artística. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió d'una pàgina. 
- Dossier dels projectes a treballar durant les dues temporades de residència. Els projectes 

hauran de proposar escenificacions de dramatúrgies contemporànies o d'adaptacions de 
textos clàssics, siguin teatrals o literaris. El contingut ha d'incloure, objectius i 
metodologia de treball suggerits. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió 
de sis pàgines. 

- Presentació d'un escrit per part del candidat/a aportant referents de directors/es 
d'escena i desenvolupant el motiu del seu interès en aquests referents. Aquest document 
en cap cas podrà superar l'extensió d'una pàgina. 

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social. 
 
Comissió i criteris de valoració_ 
 
El Tantarantana crearà una comissió de valoració que inclourà membres dels equips d'altres 
fàbriques de creació amb l'objectiu d'interactuar i generar complicitats que puguin enfortir el 
projecte en benefici del candidat/a. A més a més, per a la formació d'aquesta comissió es vetllarà 
per la qualitat i paritat en la seva composició. 

 

La tria de la directora o director anirà a càrrec d'una comissió formada per cinc membres, amb 
veu i vot individuals. La constitució d'aquesta comissió estarà formada per tres membres de 
l'equip de direcció del Teatre Tantarantana, un membre de la direcció artística de la Sala Beckett 
i un membre de la direcció artística de la Fundació Joan Brossa. 



 

 

Els membres de la comissió per la valoració tindrà especialment en compte la qualitat i l'interès 
artístic del projecte presentat, per bé que no hagi de ser aquesta necessàriament els projectes 
desenvolupats durant el període de les residències. 

 

Als membres de la comissió se'ls lliurarà en el termini màxim de dos dies des del tancament del 
termini de presentació de candidatures, la documentació presentada pel candidat/ta sobre la 
qual hauran de realitzar la deliberació. Les propostes estaran recollides i es valoraren a 
través del programa Podio. 

 

La comissió si ho creies oportú tindrà l'opció de poder sol·licitar una entrevista personal amb els 
possibles candidats finals per mantenir un diàleg per intercanviar opinions i plantejar consultes. 

 

Els membres de la comissió hauran d'analitzar les candidatures fins al dia 27 de juny de 2022, 
data en què la comissió es reunirà per a deliberar, compartir les votacions i decidir la proposta 
seleccionada. Tantarantana transmetrà el resultat de la votació a les candidates o candidats 
participants en un màxim de dos dies a comptar des del dia de la votació i fallada. 

 

Les propostes presentades seran seleccionades per la comissió en relació amb els següents 
criteris i ponderacions: 

- Qualitat artística de la proposta. (Ponderació: 4,5 punts) 

- Currículum i trajectòria professional de la persona sol·licitant. (Ponderació: 2,5 punts) 

- Viabilitat del projecte i perspectives de futur. (Ponderació: 2 punts) 

- Consideració de sostenibilitat social amb relació a perspectives de gènere i 
interculturalitat de les propostes. (Ponderació: 0,5 punts) 

- Adaptació de les propostes a l'accessibilitat. (Ponderació: 0,5 punts) 

 

Dotació_ 

 
El Tantarantana donarà suport a la directora o director resident mitjançant una dotació 
econòmica de 9.000 € bruts, que seran facturats d'acord amb el següent calendari: 
 

- Temporada 22 – 23. Un import de 4.000,00 € que seran facturats per la direcció de la 
primera producció i per l'entrega de la memòria d'activitat de valoració de la proposta 
desenvolupada. 

- Temporada 23 – 24. Un import de 5.000,00 € que seran facturats per la direcció de la 
segona producció i per l'entrega de la memòria d'activitat de valoració de la proposta 
duta a terme. 

 
A les quantitats comentades se'ls aplicarà les retencions oportunes que siguin procedents. 
 
A part, Tantarantana es farà càrrec de les despeses corresponent a la producció de les propostes. 
La inversió de les produccions (incloent-hi la partida de direcció) no superaren les següents 
quantitats: 
 

- Temporada 22 – 23. Un màxim de 27.000,00 € en concepte de la producció i exhibició de 
la proposta creada. 

- Temporada 23 – 24. Un màxim de 38.000,00 € en concepte de la producció i exhibició de 



 

la proposta creada. 
 
Una vegada finalitzada l'exhibició, la directora o director d'escena rebrà una quantitat pactada de 
cadascuna de les funcions realitzades durant l'explotació en gira. Aquesta quantitat podrà ser 
revisada individualment en cadascuna de les funcions de gira si fos necessari. 
 
Les ajudanties on pugui participar la directora o director d'escena seran valorades 
econòmicament individualment i estudiades en cada cas. 
 

Formació_ 

 
El projecte de residència de Direcció inclourà la formació i el perfeccionament professional del 
participant amb el desenvolupament de tallers sobre la funció de direcció juntament amb 
professionals de primer nivell, tant del vessant de direcció com d'altres creadors que participen 
en la posada en escena. 
 
El disseny de la formació estarà a càrrec del Tantarantana que proposarà el nombre de tallers i la 
tipologia de la formació estudiant els criteris i les necessitats detectades tant en l'àmbit 
individual del participant com aquella formació que es cregui complementaria i que pugui ser 
beneficiosa creativament al participant. Tantarantana gestionarà i facilitarà les persones o 
entitats idònies per la realització del procés formatiu. 
 

Duració_ 

 

La directora o director seleccionat pactarà amb l'equip de direcció del Tantarantana la residència 
i els processos de vinculació amb les activitats de participació. Els diferents processos estaran 
compresos en la primera residència entre l'1 de setembre del 2022 i el 30 de juny del 2023 i en el 
cas de la segona residència de l'1 de setembre del 2023 fins al dia 30 de juny del 2024, ambdós 
inclosos. 

 

En cas d'impossibilitat d'execució de la residència per recomanacions o instruccions de les 
autoritats sanitàries, cap de les parts estarà obligada al compliment dels seus compromisos 
respectius, reduint-se l'aportació econòmica a percebre pels residents de manera proporcional al 
període de residència efectivament realitzat. 

 

Condicions de desenvolupament de la residència_ 

 
Per poder optar a la convocatòria serà necessari el compliment de les condicions següents: 

 
- Presentació d'un projecte de desenvolupament de dues propostes de direcció durant 

dues temporades consecutives, temporada 2022 – 2023 i 2023 – 2024. El projecte 
presentat s'haurà d'acordar amb la direcció del Tantarantana amb relació a proposta 
artística i sota les premisses pactades mútuament en relació amb calendaris, nombre 
d'actors, equip artístic, volum de producció, etc. 

- Assumir la direcció escènica de les dues propostes presentades. 
- Presencia continuada en les activitats desenvolupades relacionades a les diferents 

residències (càsting, lectures, assajos, presentacions, etc.) respectant els temps 
establerts i pactats amb Tantarantana. Tantarantana facilitarà un cronograma de treball 
per cadascuna de les residències. 

- Participar en les reunions convocades el període de residència i destinades al seguiment 



 

de la proposta per part de la direcció del Tantarantana. Igualment, participació en les 
reunions proposades per l'equip de producció, tècnic i comunicació derivades del 
desenvolupament de la proposta des del procés de creació fins al procés d'exhibició. 

- Participació en les activitats formatives o de participació suggerides per al Tantarantana 
durant el període de residència. 

- Assumir les ajudanties proposades per al Tantarantana durant el període de residència, 
tant siguin de produccions pròpies de l'espai o produccions vinculades a altres espais 
còmplices, amb la corresponent remuneració especifica. 

- Participació com a oient i assessorament als equips artístics de les coproduccions de les 
companyies residents al Tantarantana que formen part del Projecte de Suport a la 
Creació de les Companyies Residents (El Cicló) del Tantarantana. 

- Participació en una càpsula de formació als alumnes del batxillerat escènic de l'Institut 
Milà i Fontanals per compartir la visió i el procés de la direcció escènica al dur a terme 
una proposta. 

- Redacció d'una memòria per cadascuna de l'activitat desenvolupada durant l'estada de 
la residència, indicant els objectius assolits, procés seguit i el grau de compliment del 
projecte, suggeriments o conclusions que vulgui reflectir. Aquesta memòria serà lliurada 
en el termini màxim d'un mes de la finalització de cada residència. 

- Atenir-se a les normes i dinàmiques de treball de Tantarantana, mantenint un 
comportament cívic i de respecte a les instal·lacions i espais comuns i les normes d'ús, 
especialment les de seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mésinformacióa: 
TeatreTantarantana 
Correu electrònic: programacio@tantarantana.com 
Telèfon:93 441 70 22 

mailto:programacio@tantarantana.com

