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I CONCURS DE MONÒLEGS CÒMICS EN CATALÀ 

AUDITORI SA MÀNIGA-CALA MILLOR (MALLORCA) 
 
Concurs 
 
El concurs s’adreça a humoristes amateurs i semiprofessionals que han 
d’interpretar monòlegs entre uns 15 i 20 minuts en català. 
 
El concurs constarà d’una fase eliminatòria dividida en dos grups i d’una fase 
final. En cada fase hi participaran de 2 a 4 humoristes (depenent del nombre de 
participants) i només una o dues persones passaran a la fase següent en funció 
del nombre de participants del concurs. 
 
El concurs tindrà lloc a l’Auditori sa Màniga de Cala Millor, que té capacitat per a 
466 persones. 
 
Participants 
 
La convocatòria és oberta a majors de 18 anys. 
 
Un cop confirmada la participació, si l’humorista no s’hi presenta, quedarà 
eliminat del concurs. 
 
En cas de no poder assistir a l’eliminatòria, cal avisar amb un mínim de 5 dies 
d’antelació per no ser eliminat. 
 
Monòlegs 
 
El concurs és exclusivament de monòlegs. La temàtica és lliure però els 
monòlegs han de ser íntegrament en català i còmics. 
 
Els monòlegs han de ser originals i lliures de drets d’autor. Els participants que 
facin servir textos de professionals quedaran eliminats. L’organització del concurs 
podrà eliminar un participant si es demostra que ha fet servir textos de 
professionals. Tampoc no es permetran acudits populars dins el monòleg. 
 
Els concursants eximeixen l’organització de la responsabilitat de plagi o qualsevol 
transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què 
puguin incórrer. 
 
Les intervencions dels participants han de tenir una durada mínima de 15 minuts 
i màxima de 20. 
 
No és obligatori canviar de monòleg en cada fase. 
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Jurat 
 
Les eliminatòries es decidiran per votació d’un jurat integrat per tres persones 
proposades per l’organització. 
 
L’objectiu de l’organització és assegurar la igualtat de condicions. 
 
Premis 
 
Tots els concursants podran gaudir dins 2017 d’una nit a l’establiment que ells/es 
triïn i quan ells/es triïn del municipi de Sant Llorenç des Cardassar (amb un cost 
màxim de 120 € IVA i altres imposts i taxes inclosos). 
 
La persona guanyadora rebrà un premi de 600 euros i la segona classificada 300 
euros. 
 
Inscripcions 
 
Les inscripcions es fan al web www.samaniga.es (notícies) o a l’enllaç 
https://goo.gl/forms/nDyS13w7c4jik7eT2. El termini acaba el 31 de gener de 2017. 
 
L’organització es reserva el dret de demanar amb anterioritat el text o un vídeo 
dels participants. L’objectiu és assegurar un nivell mínim. 
 
En cas d’un nombre elevat de participants, l’organització n’haurà de fer una 
selecció prèvia. La informació que hauran enviat (formació en teatre, experiència 
en espectacles escènics amateurs o professionals, vinculació a l'escena, altres) 
servirà per seleccionar qui hi participa finalment. 
 
Calendari 
 
Les dates de les semifinals són les següents: divendres 10 i 17 de febrer del 
2017. 
 
La final és el divendres 24 de febrer del 2017 (aquest dia, per entrar com a 
públic, cal venir disfressats). 
 
L’entrada de les sessions serà gratuïta. 
 
 


