
Per setè any, amb aquesta convocatòria donem el tret de
sortida al ConcurTs. Concurs de contes curts de
ciència-ficció, fantasia i terror sobrenatural. 

Seguint amb la voluntat de reivindicar cada any una figura
del gènere fantàstic en català, enguany volem dedicar el
nostre concurs a Josep Maria Benet i Jornet, que ens va
deixar fa un any i del qual aquest 2021 se celebra el
cinquantè aniversari de la seva popular obra de teatre
Taller de fantasia. Per això, totes les propostes de
creació de relats curts que proposem giren entorn
aquesta obra i algunes altres de gènere fantàstic de
l'autor.

En el fons, la tria és sobretot una excusa perquè els
lectors tinguin l'oportuntat de descobrir i interessar-se
per aquest autor, a qui cal reivindicar com un dels grans
del teatre, no només per a nois i noies. Gràcies al dossier
de suport que posem a disposició de tothom (amb
materials complementaris, recursos pedagògics,
exemples... ), esperem facilitar un punt de partida als
participants amb ganes però mancats d’inspiració.

De Taller de fantasia s'ha dit que és "una crítica a la
petulància, al racisme, als prejudicis, a la intolerància, a
l'explotació immobiliària i, en definitiva, a l'abús de poder".
A més a més, també és una excel·lent mostra de l'amor
de Benet i Jornet als gèneres fantàstics! 

No us ho rumieu més.
Animeu-vos a participar!

Una de les seves obres per a joves i infants més
coneguda va ser Taller de fantasia: La nit de les
joguines (1971), que aquest any compleix 50 anys. A les
dotze de la nit les joguines es desperten, cobren vida i
comencen a cantar i jugar. Però el seu passatemps
preferit és destapar la capsa de les històries i divertir-se
escoltant les increïbles aventures i els personatges
extraordinaris que hi apareixen. 

En total, són representades deu històries fantàstiques
que succeeixen en indrets i temps diversos, entrellaçades
amb una bona dosi d'ironia i que Benet i Jornet va dirigir
a un públic eminentment  infantil, però que avui dia els
adults també podem llegir amb tendresa i interès.

Si «El planeta dels homes de marbre» tracta de
l’exploració espacial i  l'obreta «Una caverna molt
prehistòrica» és una ucronia, a Supertot (1973) parodia
un Superman a qui els poders arriben d’un anell inventat
pel científic Jones i, a La nau (1977), ens parla dels
habitants d’un món clos que es rebel·len i cerquen
dominar-lo, fins que descobreixen que són dins una nau
espacial on s’han succeït les generacions.

Font: CiFipèdia.

Josep M. Benet i Jornet (Barcelona, 20 de juny de 1940 -
Lleida, 6 d'abril de 2020). Anomenat afectuosament
Papitu pels seus amics, va ser un dels dramaturgs més
reconeguts i estimats del país, i se'l considera un dels
principals renovadors del teatre català.
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Disparador: EL MEU MÓN ÉS LA MEVA NAU. 

L'obra La nau planteja la història d'una nau que és
llançada a l'espai amb un milió de persones dins i es
passa tant de temps navegant sense cap comunicació
amb la Terra que, a la llarga, els tripulants perden la
consciència que són terrestres i que viuen dins una nau, i
es creuen que allò és el món, fins que un incident els fa
prendre consciència d'on són. 

Nosaltres us proposem ara que, inspirant-vos en la
història de Benet i Jornet, us imagineu que sou l'únic
tripulant d'una petita nau en missió espacial que, per
alguna raó, s'extravia i queda a la deriva, sense
possibilitat que us rescatin mai. Perduts a l'espai, heu de
sobreviure tot sols i amb el que se suposa que hi ha en
una nau estel·lar petita: un replicador de menjar, un
depurador d'aire, potser una ràdio... Aquest serà tot el
vostre món!

Hi podran participar qualsevol persona major d'edat.
El concurs s'iniciarà el dia 15 d'abril amb l'anunci de  
la convocatòria a elbiblionauta.com.
Els relats s'hauran de lliurar a través del formulari
telemàtic habilitat a la pàgina:
www.elbiblionauta.com/concurts
En aquesta mateixa pàgina hi haurà material i
exemples per a què els participants puguin inspirar-
se per preparar el relat.
Els relats s'han de fer individualment i cada
participant podrà presentar únicament un relat.
Hauran d'estar ben redactats, ser originals i escrits en
llengua catalana.
El termini d'enviament dels relats finalitzarà el dia 15
de maig.
Un jurat format per tres persones vinculades al món
cultural, de l’ensenyament i/o a elbiblionauta.com serà
l'encarregat de decidir el veredicte.
S'atorgarà un primer premi al millor relat en cada
categoria, que consistirà en la seva publicació en el
proper número de la revista Freakcions de l'associació
cultural elbiblionauta.com, en format paper i digital, i
en un lot de llibres i marxandatge, gentilesa dels
nostres patrocinadors.Es podran atorgar, també, un o
diversos accèssits en cada categoria.
La decisió del jurat serà inapel·lable, essent possible
que el concurs sigui declarat desert.
Els guanyadors s'anunciaran en un acte públic, el 25 
 de maig de 2021 a les 18h, a la Biblioteca Fages de
Climent de Figueres.
Els guanyadors cediran a elbiblionauta.com els drets
editorials de reproducció, distribució i comunicació en
qualsevol suport, per a tothom i, almenys, per al
període d'un any.
S'entén que qui hi participa ha llegit i accepta aquestes
bases.
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Es pot sol·licitar més informació per correu
electrònic a info@elbiblionauta.com 

o bé trucant al telèfon de la 
Biblioteca Fages de Climent de Figueres 

972 67 70 84

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:


