PORTA A PORTA DE GARROFES 2018
L’Agrupació Teatral la Farsa ens reciclem i convoquem enguany un Porta a Porta de Garrofes per
ser recitades durant les representacions dels Pastorets, al Teatre Municipal de Berga. És per això
que fem una crida a tots els berguedans i berguedans que vulguin aportar els seus versets, idees i
creacions per col·laborar a aconseguir uns Pastorets més higiènics i sostenibles. Els recollirem
amb molt de gust.
El recull Porta a Porta es regeix per les següents bases:
PRIMERA – Els concursants presentaran les Garrofes -estrofes de quatre versos heptasíl·labs- en
llengua catalana i inèdites, el tema de les quals serà lliure i versarà sobre l’actualitat berguedana,
nacional o internacional, seguint l’estil de les Garrofes que es reciten cada any, tal com ha
esdevingut tradició a Berga. La quantitat és indeterminada: pot presentar-se una única estrofa o
les que es vulguin, amb la quantitat màxima de quaranta-quatre quartetes.
SEGONA – La responsabilitat del contingut dels textos que es presentin recau exclusivament i
única a la persona que figuri com autor del treball. (esperem no treure cap enganxina del «així
no»...)
TERCERA – L’Agrupació Teatral la Farsa es reserva el dret de recitar (o reciclar) total o
parcialment aquells treballs que cregui més adients i de publicar-los si ho considera convenient i
orgànic (reciclats els dimarts, dijous i diumenges).
QUARTA – Els treballs hauran d’ésser enviats al correu electrònic de l’entitat:
lafarsaberga@gmail.com signats amb el lema, nom, cognoms i adreça de l’autor o autors. Els
treballs fets per un col·lectiu de persones hauran de portar necessàriament el nom i l’adreça d’un
responsable. En cas de no disposar de mitjans electrònics es podran presentar mitjançant suport
paper (com els que recicleu els dimarts nit) fins a data 20 de desembre (que serà un dijous:
envasos, plàstics i orgànica). Es faran arribar a:
A.T.La Farsa – Porta a Porta de Garrofes
Oficina Municipal de Turisme
C/ Àngels, 3 – 08600 Berga
CINQUENA – L’Agrupació Teatral La Farsa, després d’examinar els treballs presentats, en farà
una selecció de quaranta-quatre les quals seran llegides durant les representacions de Pastorets
d’enguany. L’Agrupació Teatral la Farsa es reserva el dret també de publicar-los, si ho considera
convenient (i si no, al rebuig, com cada dimecres).
SISENA – No hi haurà premiats. Enguany l’important és participar. Com més garrofaires se sumin
a la iniciativa més variat i coral i reciclat serà el joc de garrofes d’enguany. I ho celebrarem
brindant amb cava en acabar la funció de Pastorets de la nit de Nadal (i acte seguit llançarem les
ampolles al solitari contenidor verd de davant del teatre). Amb el Porta a Porta, hi guanyem tots.
Participa-hi!
Berga, 30 de novembre de 2018

