
 
 

 
 

 
 
 

44è CONCURS DE GARROFES 2022 
 

L’Agrupació Teatral la Farsa convoca novament un concurs de Garrofes per ser recitades durant les 
representacions dels Pastorets d’enguany, al Teatre Municipal de Berga. 
 
El Concurs es regeix per les següents bases: 
 
PRIMERA – Els concursants presentaran les Garrofes compostes per un màxim de 44 quartetes (estrofes 
de quatre versos) 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. 
 
SEGONA – La responsabilitat del contingut dels textos que es presentin recau única i exclusivament a la 
persona que figuri com autor del treball. 
 
TERCERA – L’Agrupació Teatral la Farsa es reserva el dret de recitar total o parcialment aquells treballs que 
cregui més adients i de publicar-los si ho considera convenient. 
 
QUARTA – Els treballs hauran d’ésser presentats via correu electrònic a lafarsaberga@gmail.com indicant 
el lema, el 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. El termini de presentació finalitza el 12 de 
desembre a les 6 de la tarda. 
 
CINQUENA – El jurat, després d’examinar els treballs presentats, en farà una selecció per a ser premiats. El 
jurat qualificador ja portarà fet el veredicte (que llegirà el/la secretari/a al final de l’acte de la Lectura de 
Garrofes), el qual serà inapel·lable. S’adjudicaran PRIMER, SEGON i TERCER premis, a més dels ACCÈSSITS i 
MENCIONS HONORÍFIQUES, als treballs que el jurat cregui mereixedors. Els trofeus són donats per l’Excm. 
Ajuntament de Berga. 
 
SISENA - La proclamació de premis es farà el diumenge 18 de desembre a l’acte del Concurs de Garrofes 
que enguany es farà al Teatre Municipal. Durant l'acte, es recitaran els treballs que el jurat hagi 
seleccionat per ser premiats. Tots els assistents en podran votar un, segons el seu particular criteri. El més 
votat obtindrà el PREMI POPULAR, independent del veredicte que a continuació donarà a conèixer el jurat. 
 
SETENA – El repartiment dels trofeus es farà al propi acte del Concurs de Garrofes, així com es farà 
entrega de la «Garrofa d’Or». 
 
VUITENA - L’Agrupació Teatral la Farsa es reserva el dret de decidir quins treballs es recitaran total o 
parcialment dins les representacions dels Pastorets, independentment del veredicte del jurat. Així com 
publicar-los, si ho considera convenient. 
 
NOVENA – Formaran el Jurat diverses persones del món associatiu i cultural de la comarca del Berguedà 
conjuntament amb un membre de la Junta de l’Agrupació Teatral La Farsa, que actuarà com a secretari i 
sense dret a vot. 
 
 


