
 
27 i 28 d’octubre 2018 – Corbera de Llobregat 

Objectiu 

Com pot la ciència inspirar la ficció i, a la vegada, la dramatúrgia? Com es 

transporta la ciència-ficció al teatre? FORANEA aposta  per la creació escènica 

innovadora, multidisciplinar, basada en la ciència-ficció, oferint una plataforma per 

les noves dramatúrgies i provar els límits del teatre contemporani. 

L’indret: Corbera de Llobregat 

Per què a Corbera de Llobregat? El municipi es troba a 25 Km. de Barcelona, 

envoltat de boscos, muntanyes i valls, això el converteix en un indret molt especial 

per acollir FORANEA, ja que combina la proximitat a una gran ciutat i un entorn 

natural privilegiat i inspirador pel tema que ens ocupa.  

La ciència-ficció  
La ciència-ficció especula amb elements del món actual jugant amb projeccions 

sobre un futur més o menys provinent, móns paral·lels o presència del 

sobrenatural, barrejant realitat i ficció. Permet explicar històries que incloguin 

diversos gèneres, aventures o situacions commovedores i sorprenents, que ens 

portin a una refelxió sobre l’evolució possible de les coses. 

 

Pot incloure mutlitud de temàtiques com utopies, paradoxes temporals, 

desenvolupament científic, contacte amb extraterrestres, robots o altres éssers i 

les seves conseqüències o noves societats, entre altres. I elements com viatges 

en el temps, futurs apocalíptics o utòpics, móns paral·lels, biotecnologia, 

intel·ligències sintètiques, exploració de l’espai, etc. 



	

	
El festival 

En aquesta primera edició hi haurà programat un espectacle complet, una mostra 

de peces breus i una xerrada/col·loqui sobre el tema. S’obre convocatòria per la la 

mostra de peces breus. 

 

 
Convocatòria mostra peces breus de ciència-ficció 

S’obre la convocatòria per a la recepció de propostes escèniques breus per a la 1ª 

edició de FORANEA, Festival de Ciència Ficció i Arts organitzat per l’Ajuntament 

de Corbera de Llobregat, que tindrà lloc el 27 i 28 d’octubre 2018. Els 

artistes/companyies interessades han d’enviar una sol·licitud, incloent la 

informació detallada a associacioteatrem@gmail.com indicant a l’assumpte 

‘FORANEA 2018’. 

Presentació de les peces escollides fins el 15 de setembre 2018. 

Comunicació de les peces escollides abans del 23 de setembre 2018. 

Hi podran participar 

• Artistes o companyies amb propostes escèniques de nova dramatúrgia basada en 

la ciència-ficció que tinguin una durada d’entre 10 i 30 minuts, en qualsevol 

idioma. 

• Les propostes podran ser de text, música, dansa, audiovisuals i/o nous 

llenguatges escènics.  

• Les peces poden estar acabades o en procés de creació, de manera que en el 

cas de teatre, també podria presentar-se en format de lectura dramatitzada. 

 

 

 



	

	

Per participar a la mostra de peces breus, cal enviar 

• Títol i fitxa artística de la peça 

• CV de l’artista/companyia 

• Una sinopsi/presentació de la peça junt amb el guió de la mateixa, objectius i 

proposta de disseny escènic. 

• Correu electrònic i telèfon de contacte. 

 

A l’hora de fer la selecció, es valorarà 

• L’originalitat i qualitat de la proposta, dins el tema que ens ocupa. 

• L’interès artístic, així com la rellevància del tema escollit. 

• La simplicitat tècnica de la proposta i la possibiitat de combinar-ho amb altres 

peces. 

 

Les propostes escollides 

• Es mostraran el 27 o 28 d’octubre 2018 al Teatre de la Societat Diadema, a 

Corbera de Llobregat. 

• Rebran una remuneració econòmica en concepte de catxet artístic que variarà en 

funció del nombre de propostes escollides i la seva naturalesa, presentant la 

factura corresponent. 

 

Envia la teva sol·licitud  a associacioteatrem@gmail.com abans del 15 de 

setembre 2018. 
 
 
Organitza 

 

	


