
 

▪ CONVOCATÒRIA PER AL PROJECTE DE COMPANYIES EN RESIDÈNCIA ‘EL CICLÓ’ 
T23– 26. PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ 

 
 

Termini: del 28 d’octubre al 22 de desembre de 2022. 
 
El divendres 27 de gener de 2023 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, obre la convocatòria dins del seu programa de Suport a 
la Creació: Companyies en Residència ‘El Cicló’, un projecte d'acompanyament artístic destinat a 
companyies teatrals independents i que permetrà a la companyia seleccionada la coproducció de 
dos espectacles que seran presentats durant les temporades 23 - 24 i 25-26 aconseguint 
d’aquesta forma l’empenta, l’estabilitat i la planificació necessària per dur a terme els projectes 
escènics. 
 
Amb la continuïtat d‘aquest projecte com a Fàbrica de Creació, el Tantarantana vol atorgar 
visibilitat, espai exclusiu i reforçar la creació col·lectiva, 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. 

 
Objectius: 

 
El projecte de Residències de Companyia‘El Cicló’ impulsat pel Tantarantana des del 2014 neix 
amb la voluntat de donar suport a col·lectius teatrals actius i emergents que treballen de forma 
independent i autogestionada. Durant les temporades que abasta la convocatòria s’ofereix a la 
companyia resident un espai de treball i l’acompanyament artístic i tècnic necessaris per crear, 
produir, comunicar i difondre un espectacle, que s’exhibirà finalment dintre de la programació 
estable del teatre.  
 
L’objectiu de la residència és afavorir el procés de recerca, investigació i creació ala companyia i 
així contribuir a consolidar el seu procés de professionalització facilitant el contacte amb les 
xarxes de difusió i exhibició del sector teatral. També ofereix un espai de formació i de diàleg 
entre les companyies que formen part del projecte, les companyies i la sala, i les companyies i el 
públic, per tal d’adquirir i consolidar durant el procés de residènciales eines que faran servir 
posteriorment per assolir nous objectius en la seva trajectòria professional. 
 
La companyia seleccionada disposarà d’un espai de coworking, l'espai per al període d'assaigs, 
producció executiva, acompanyament artístic i tècnic, suport econòmic a la producció i suport 



 

per la gira dels espectacles. 
 
Així mateix, l'objecte de les residències té la finalitat que la companyia resident pugui dur a 
terme el seu projecte, per aquest motiu Tantarantana participarà com a coproductor i facilitarà 
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 2023 – 2024. Sala Àtic (primer trimestre 2024) 
- Temporada 2025 – 2026. Sala Baixos (quart trimestre 2026) 

 
A més a més, d'aquests dos processos de creació, la residència es complementarà amb una 
formació externa especialitzada, 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. 
 
Espais vinculats: 
 
El Tantarantana ha impulsat la participació de diferents espais i els 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. 

 
En aquest cas, el projecte estarà vinculat amb la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona, 
entitat que facilitarà espais durant el procés creatiu del projecte seleccionat, si s’escau per 
necessitat. A més a més, el projecte rep l’impuls de la Nau Ivanow que participarà en la comissió 
de valoració, amb la cessió d’espais i facilitant a la companyia seleccionada participar en les 
seves línies formatives, segons les seves condicions. 

 
Candidatures: 
 
Podran optar les companyies professionals estables i amb residència fixa a Catalunya que hagin 
estrenat un mínim de tres espectacles en el circuit professional català, demostrant la seva 
capacitat per desenvolupar projectes artístics de forma activa, autònoma i continuada. Les 
companyies hauran de presentar un projecte teatral inèdit que tingui per objectiu ser estrenat 
durant la temporada 2023 - 2024, ja siguin muntatges de textos clàssics (originals o adaptacions) 
o bé muntatges de textos contemporanis (de nova dramatúrgia o de creació col·lectiva), sempre 
adaptats a les condicions tècniques i d’espai de les sales del Tantarantana. 

 
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 22 de 
desembre de 2022. 
 
La documentació a aportar serà la següent: 
 

- Document acreditatiu de la constitució de la companyia.  
- Currículum vitae detallat dels components de la companyia, on se n'acrediti la formació, 

trajectòria i experiència artística. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió 
de tres pàgines. 

- Dossier que reculli els 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. Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió 
de sis pàgines. 

- Document que annexi la dramatúrgia. En el cas que no estigui encara elaborada, 
dramatúrgia a partir de la qual es realitzarà l’escenificació. 

- Pressupost detallat de la primera producció segons el model facilitat per Tantarantana. 
- Presentació d'un escrit per part del col·lectiu aportant referents escènics i desenvolupant 

el motiu del seu interès en aquests referents. Aquest document en cap cas podrà superar 
l'extensió d'una pàgina. 

- Presentació d’un escrit que reculli els objectius específics d’assoliment de la companyia 
(coneixements, relacions amb el sector, participació, formació, etc.) durant la seva estada 
al Tantarantana i els objectius marcats a aconseguir una vegada finalitzat el projecte. 
Aquest document en cap cas podrà superar l'extensió de dues pàgines. 

- Documentació addicional: material gràfic, recull de premsa i enllaç de vídeos d’una 
selecció de com a mínim tres projectes anteriors a la companyia. 

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social. 
 
Comissió i criteris de valoració: 
 
La tria de la companyia anirà a càrrec d'una comissió formada per quatre membres, amb veu i 
vot individual. La constitució d'aquesta comissió estarà formada per tres membres de l'equip de 
direcció del Teatre Tantarantana i un membre de la direcció de la Nau Ivanow. Per a la formació 
d'aquesta comissió es vetllarà per la qualitat i paritat en la seva composició. 
 
La comissió tindrà en compte els següents criteris del projecte: 

 
- Que siguin projectes inèdits i no estrenats. 
- Qualitat artística. 
- Qualitat dels equips, contrastada a través dels currículums dels creadors i de la trajectòria 

de la companyia. 
- Que hi hagi implícita una investigació i voluntat per crear nous formats escènics. 
- Que l’espectacle pugui adaptar-se a les infraestructures tècniques dels espais del 

Tantarantana. 
- Que siguin projectes viables, amb continuïtat i caràcter professional. 
- Que impulsin la visibilitat de la creació escènica actual a Catalunya. 
- Que contingui o potencií la realització d’activitats complementàries com ara tallers, 

seminaris, col·loquis. 
- Que integrin plans de captació i fidelització de públics, establint vincles amb l’entorn on 

es desenvolupa el projecte. 
- Que desenvolupi una estratègia de difusió necessària per complir els seus objectius i 

metes marcades. 
 
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 per la companyia candidata 
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 podran valorar les candidatures fins al 25 de gener de 2023, 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 companyies participants en 
un màxim de dos dies a comptar des del dia de la votació i fallida. 
 
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 companyia 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: 
 
A la inversió que faci la companyia per dur a terme les dues propostes, Tantarantana participarà 
com a coproductor d'acord amb els següents imports i calendaris: 

 
- Temporada 23 – 24. Un import màxim de 26.000,00€ bruts destinats a la primera 

coproducció. Aquest import es desglossarà amb 16.000,00€ corresponents a despeses de 
partides estructurals, professionals externs i propis del Tantarantana i 10,000,00€ que la 
companyia podrà decidir la seva assignació. D’aquest darrer import, la companyia podrà 
decidir la distribució de 5.000,00€ que aniran assignats a cobrir despeses de la partida de 
producció i altres 5.000,00€ destinats a cobrir despeses de la partida d’exhibició de la 
proposta. Tantarantana  a través de la seva entitat abonarà les factures als corresponents 
proveïdors. 
 

- Temporada 25 – 26. Un import màxim de 31.000,00€ bruts destinats a la segona 
coproducció. Aquest import es desglossarà amb 16.000,00€ corresponents a despeses de 
partides estructurals, professionals externs i propis del Tantarantana i 15,000,00€ que la 
companyia podrà decidir la seva assignació. D’aquest darrer import, la companyia podrà 
decidir la distribució de 7.500,00€ que aniran assignats a cobrir despeses de la partida de 
producció i altres 7.500,00€ destinats a cobrir despeses de la partida d’exhibició de la 
proposta. Tantarantana  a través de la seva entitat abonarà les factures als corresponents 
proveïdors. 

 
A les quantitats comentades se'ls aplicarà les retencions oportunes que siguin procedents. 
 



 

La companyia seleccionada i el Tantarantana abans d’iniciar les propostes corresponents 
tancaran el pressupost de producció de cadascuna, estudiant la viabilitat del projecte i sent un 
condicional indispensable que la inversió en la producció per part de la companyia no superi el 
50%. 
 
Les propostes es presentaran als espais acordats en cadascuna de les temporades amb les 
següents condicions: 
 

- Cessió durant 8 setmanes d’un espai d’assaig propi del teatre o afí al Tantarantana. 
- Garantir a la companyia el 70% de la recaptació dels ingressos generats per taquilla, un 

cop deduït els diferents impostos i despeses del tiqueting. 
- Opció de residència tècnica la setmana anterior a l’estrena a la mateixa sala o en un 

teatre afí al Tantarantana. 
- Període d’exhibició de mínim 4 setmanes, amb un mínim de 20 representacions dins de la 

programació del Tantarantana. 
- Personal tècnic per al muntatge i les funcions realitzades al Tantarantana. 
- Disseny, realització i seguiment d’una campanya de comunicació i difusió per a públics i 

premsa especifica de l’espectacle per part del departament de comunicació del 
Tantarantana. 

- Professionals per la realització d’una sessió de fotografies promocionals i la gravació de 
l’espectacle. 

- Formar part de les produccions en gira del Tantarantana, accedinta la possibilitat de 
realitzar gira per Catalunya i la resta de l’Estat. 

- Formació especialitzada que doni suport i assessori cada projecte específic. 
- Suport i assessorament del Tantarantana durant tot el procés de creació. 
- Durant el període d’exhibició es realitzaran funcions accessibles, per tant, la companyia 

haurà de facilitar la documentació i la seva disponibilitat pels assajos per l’adaptació  de 
l’espectacle (el nombre d’assajos serà entre 2 i 3 i es definirà conjuntament amb l’equip 
artístic). A més, si la comissió d’accessibilitat del teatre ho estima oportú, la companyia 
s’ha de comprometre a la realització de mínim una funció relaxada matinal. 
 

Una vegada finalitzada l'exhibició, la companyia i el Tantarantana proporcionaran la màxima 
prioritat per realitzar l'explotació en gira. Els acords establerts i el pressupost de gira 
corresponent estaran concebuts en un conveni que es determinarà una vegada iniciada la 
producció concreta. El pressupost podrà ser revisat individualment en cadascuna de les funcions 
de gira si fos necessari. 
 
Formació i acompanyament: 
 
El projecte de residència inclourà la formació i el perfeccionament professional dels participants 
amb el desenvolupament de tallers juntament amb professionals de primer nivell. 
 
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 dels equips com aquella formació que es cregui complementaria i que pugui ser 
beneficiosa creativament als components de la companyia. Tantarantana gestionarà i facilitarà 
les persones o entitats idònies per la realització del procés formatiu. 
 



 

Tantarantana acompanyarà a les companyies durant tot el procés creatiu de les propostes. Per 
aquest motiu, a part de l’equip de direcció del Tantarantana, es crearà un equip d’assessorament 
que realitzarà el seguiment de les produccions i participarà en les trobades creatives necessàries 
en cada moment. Aquest equip estarà format per: 
 

- Una dramaturga o dramaturg que si s’escau assessorarà sobre el treball dramatúrgic. 
Aquest perfil impartirà trobades per l’elaboració, aportació, revisió i correcció del text. 

- Una directora o director que farà el seguiment des de l’idea inicial per aportar la seva 
experiència en el procés previ i realitzarà el seguiment del procés d’assaig per reforçar la 
mirada externa. 

- Una productora o productor que acompanyarà a la companyia en les possibles 
necessitats, el seguiment del compliment del pressupost i facilitarà la relació entre els 
equips del teatre i la companyia, assumint la coordinació i comunicació entre les dues 
entitats. Assessorarà també a la companyia en la presentació d’ajudes i/o subvencions 
que puguin recolzar la producció. 
 

Duració: 
 
La companyia seleccionada pactarà amb l'equip de direcció del Tantarantana la residència i les 
activitats de participació. Els diferents processos estaran compresos en la primera residència 
entre l'1 de setembre del 2023 i el 30 de juny del 2024 i en el cas de la segona residència de l'1 
de setembre del 2025 fins al dia 30 de juny del 2026, 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 que es presentaren 

durant les temporades 2023 – 2024 i 2025 – 2026. El projecte presentat s'haurà 
d'acordar amb la direcció del Tantarantana respecte a la proposta artística i sota les 
premisses pactades mútuament en relació amb calendaris, nombre d'actors, equip 
artístic, volum de producció, etc. 

- Assumir la coproducció de les dues propostes presentades. 
- Participar en les reunions convocades durant 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 altres suggerides per al Tantarantana durant el 
període de residència. 

- 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) i del Projecte de Direcció 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 d’una companyiaen un procés de 
creació. 

- Redacció d'una memòria per cadascuna de les activitats desenvolupades durant l'estada 
de la residència, indicant els objectius assolits, processos seguits i el grau de compliment 
del projecte, suggeriments o conclusions que es vulguin reflectir. Aquesta memòria serà 
lliurada en el termini màxim del mes posterior a 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. 

 
Us informem que el dimarts 8 de novembre a les 12h hi haurà una sessió informativa presencial i 
la visita als espais del Teatre Tantarantana. Es prega confirmar l’assistència enviant un correu 
electrònic a l’adreça: produccio@tantarantana.com abans del divendres 4 de novembre a les 
18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a: 
tantarantana.com 
produccio@tantarantana.com 
93 441 70 22 
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