Premis rei En Jaume 2021
-XIX EdicióEn aquesta quarta edició des que es varen recuperar, es continua amb un dels certàmens més reconeguts i
interessants del panorama cultural de les illes, impulsant la creació artística en diferents disciplines, fomentant
l'activitat cultural del municipi i fent-lo conèixer des de diversos aspectes: històric, social, geogràfic, natural...
Amb aquesta finalitat, en cada convocatòria s'estableix un tema protagonista amb l'objectiu de generar coherència
i vinculació entre les obres presentades, que podran adequar-se a aquesta temàtica, ja sigui d'una manera literal o
metafòrica.
Per a l'any 2021, la temàtica comuna és «Calvià desconegut: espais urbans recòndits, amagatalls naturals a terra i
a la mar, racons desconeguts o de difícil accés».
Les dotacions i categories són les següents:
Premi rei En Jaume de Còmic:
Premi rei En Jaume de Fotografia:
Premi rei En Jaume de Teatre:

1.200 € + publicació de l'obra + 100 exemplars per a l'autor
1.000 € + exposició a l'Ajuntament
3.000 € + residència teatral + estrena amb taquilla per a la companyia

Organitzats pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià, els Premis rei En Jaume s'han dut a terme des
de la publicació de les seves bases de participació al mes d’abril, fins en es setembre i suposen una continuació
dels més de quaranta anys de tradició en els quals, en les diferents etapes de la seva història, han comptat amb
els artistes més representatius de la illa i han donat cita a nombrosos professionals del món de la cultura.
Els jurats de les diferents categories han estat integrats per tres persones relacionades amb l'àmbit de les matèries
i la cultura balear. Els seus components i veredictes han estat els següents:
Premi rei En Jaume de Còmic





Pepmi Garau Salom, animador, il·lustrador i menció especial del PrEJ20 de Còmic.
Jordi Sempere Vicedo, docent de l'EASDIB (Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears).
Rafel Vaquer Palmer, autor de còmic i vicepresident del Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca.

Després de la valoració de les quatre obres presentades, acorden per unanimitat:
1. Concedir Menció Especial a l'obra «Atrapar el viento» de Juan José Ramos Canales.
El jurat valora el retrat poètic dels racons més populars de Calvià i el tractament elegant de la línia.
2. Concedir el Premi rei En Jaume de Còmic 2021 a l'obra «Les coves de marbre de Calvià» de Juan Francisco
Mota Magaña.
El jurat valora l'excel·lent combinació de localitzacions i rondalles populars, amb un guió correctament
desenvolupat, la presència de valors ecològics, un dibuix molt expressiu i uns personatges ben construïts.
Premi rei En Jaume de Fotografia





Alejandra Frontera Orleans, artista guanyadora del PrEJ20 de Fotografia.
Neus Marroig Colom, artista i membre de l'AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears).
Aina Ferrero Horrach, crítica d'art de Diario de Mallorca i vocal de l'ACCAIB (Associació de Comissaris i
Crítics d'Art de les Illes Balears).

Després de la valoració de les 15 obres presentades, acorden per unanimitat:

1. Concedir Menció Especial a l'obra «Cream and sour» de Victor Torres Pujol.
El jurat valora l'ús geomètric dels blocs de color i la descontextualització de la imatge amb finalitat estètica.
2. Concedir Menció Especial a l'obra «A la fi silenci, silenci, tans sols silenci» de Jaume Gaviño Morey.
Valoren la poètica de l'abandonament i el joc de llums i ombres.
3. Concedir el Premi rei En Jaume de Fotografia 2021 a l'obra «El nido» d'Agneta Manjavacas Lindmark.
El jurat valora el tractament de l'espai, la composició, la potència visual de la imatge, l'adaptació a la temàtica de
les bases de la convocatòria i la bella senzillesa visual.
Premi rei En Jaume de Teatre





Catalina Florit Llinàs, actriu, dramaturga, menció especial del PrEJ20 de Teatre i membre de
l'AdramaturgsIB (Associació de dramaturgues i dramaturgs de les Illes Balears).
Lluki Portas Miguel-Gómara, actriu, dramaturga i guanyadora del PrEJ20 de Teatre.
Rosa Jaume Sunyer, actriu, directora de teatre i de la Mostra de Teatre Escolar de Manacor.

Després de la valoració de les 4 obres presentades, acorden per unanimitat:
1. Concedir Menció Especial a l'obra «Au revoir vacuité» de la compañía “Las primas de Bárbara” i l’autor Vicente
Villó.
El jurat valora el plantejament de continguts, especialment el tractament de la malaltia mental i el debat ètic entorn
dels matrimonis amb difunts. També valora el recurs epistolar de l'obra i la mescla de disciplines, destacant la part
musical, així com el dinamisme i l'ambigüitat dels personatges.
2. Concedir el Premi rei En Jaume de Teatre 2021 a l'obra «Escalar un gegant» de “Cultural-ment Produccions”
amb dramatúrgia i direcció de Bernat Molina.
El jurat valora l'elevada qualitat dramàtica i la solidesa del projecte tècnic i de l'equip, a més a més de l'interès que
planteja la temàtica i de la capacitat d'emocionar el públic, cosa que se valora especialment.

La composició del jurat, així com els resultats del concurs, s'han fet públics en el lliurament dels premis, a
l’Ajuntament de Calvià, coincidint amb la inauguració de l'Exposició de les obres de Còmic i Fotografia
seleccionades, que es podrà visitar amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20 h, fins al 30 de setembre de
2021.
Per a més informació, el telèfon del Departament de Cultura és el 971 139 181 i l'email cultura@calvia.com

Premis rei En Jaume 2021
-XIX Edición-

En esta cuarta edición desde que se recuperaron, se continúa con uno de los certámenes más reconocidos e
interesantes del panorama cultural de las islas, impulsando la creación artística en diferentes disciplinas,
fomentando la actividad cultural del municipio y haciéndolo conocer desde varios aspectos: histórico, social,
geográfico, natural...
Con este fin, en cada convocatoria se establece un tema protagonista con el objetivo de generar coherencia y
vinculación entre las obras presentadas, que se podrán adecuar a esta temática, ya sea de una manera literal o
metafórica.
Para el año 2021, la temática común es «Calvià desconocido: espacios urbanos recónditos, escondrijos naturales
en tierra y mar, rincones desconocidos o de difícil acceso».
Las dotaciones y categorías son las siguientes:
Premi rei En Jaume de Cómic:
Premio rei En Jaume de Fotografía:
Premio rei En Jaume de Teatro:

1.200 € + publicación de la obra + 100 ejemplares para el autor
1.000 € + exposición en el Ayuntamiento
3.000 € + residencia teatral + estreno con taquilla para la compañía

Organizados por el Departamento de Cultura del Ajuntament de Calvià, los Premis rei En Jaume se han llevado a
cabo desde la publicación de sus bases de participación en el mes de abril, hasta este septiembre y suponen una
continuación de los más de cuarenta años de tradición en los que, en las diferentes etapas de su historia, han
contado con los artistas más representativos de la isla y han dado cita a numerosos profesionales del mundo de la
cultura.
Los jurados de las diferentes categorías han sido integrados por tres personas relacionadas en el ámbito de las
materias y la cultura balear. Sus componentes y veredictos han sido los siguientes:

Premi rei En Jaume de Cómic





Pepmi Garau Salom, animador, ilustrador y mención especial del PrEJ20 de Cómic.
Jordi Sempere Vicedo, docente de la EASDIB (Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Islas
Baleares).
Rafel Vaquer Palmer, autor de cómic y vicepresidente del Clúster de Cómic y Nuevos Media de Mallorca.

Después de la valoración de las 4 obras presentadas, acuerdan por unanimidad:
1. Conceder Mención Especial a la obra «Atrapar el viento» de Juan José Ramos Canales.
El jurado valora el retrato poético de los rincones más populares de Calvià y el tratamiento elegante de la línea.
2. Conceder el Premi rei En Jaume de Cómic 2021 a la obra «Les coves de marbre de Calvià» de Juan Francisco
Mota Magaña.
El jurado valora la excelente combinación de localizaciones y fábulas populares, con un guión correctamente
desarrollado, la presencia de valores ecológicos, un dibujo muy expresivo y unos personajes bien construidos.

Premi rei En Jaume de Fotografía





Alejandra Frontera Orleans, artista ganadora del PrEJ20 de Fotografía.
Neus Marroig Colom, artista y miembro de la AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears).
Aina Ferrero Horrach, crítica de arte de Diario de Mallorca y vocal de la ACCAIB (Associació de
Comissaris i Crítics d'Art de les Illes Balears).

Después de la valoración de las 15 obras presentadas, acuerdan por unanimidad:
1. Conceder Mención Especial a la obra «Cream and sour» de Victor Torres Pujol.
El jurado valora el uso geométrico de los bloques de color y la descontextualización de la imagen con finalidad
estética.
2. Conceder Mención Especial a la obra «A la fi silenci, silenci, tans sols silenci» de Jaume Gaviño Morey.
El jurado valora la poética del abandono y el juego de luces y sombras.
3. Conceder el Premi rei En Jaume de Fotografía 2021 a la obra «El nido» de Agneta Manjavacas Lindmark.
El jurado valora el tratamiento del espacio, la composición, la potencia visual de la imagen, la adaptación a la
temática de las bases de la convocatoria y la bella sencillez visual.

Premi rei En Jaume de Teatro





Catalina Florit Llinàs, actriz, dramaturga, mención especial del PrEJ20 de Teatre y miembro de la
AdramaturgsIB (Associació de dramaturgues i dramaturgs de les Illes Balears).
Lluki Portas Miguel-Gómara, actriz, dramaturga y ganadora del PrEJ20 de Teatre.
Rosa Jaume Sunyer, actriz, directora de teatro y de la Mostra de Teatre Escolar de Manacor.

Después de la valoración de las 4 obras presentadas, acuerdan por unanimidad:
1. Conceder Mención Especial a la obra «Au revoir vacuité» de la compañía “Las primas de Bárbara” y el autor
Vicente Villó.
El jurado valora el planteamiento de contenidos, especialmente el tratamiento de la enfermedad mental y el debate
ético en torno a los matrimonios con difuntos.
También valora el recurso epistolar de la obra y la mezcla de disciplinas, destacando la parte musical, así como el
dinamismo y la ambigüedad de los personajes.
2. Conceder el Premi rei En Jaume de Teatro 2021 a la obra «Escalar un gegant» de “Cultural-ment Produccions”
con dramaturgia y dirección de Bernat Molina.
El jurado valora la elevada calidad dramática y la solidez del proyecto técnico y del equipo, además del interés que
plantea la temática y de la capacidad de emocionar al público, aspecto que se valora especialmente.

La composición del jurado, así como los resultados del concurso, se han hecho públicos en la entrega de los
premios, en el Ajuntament de Calvià, coincidiendo con la inauguración de la Exposición de las obras de Cómic y
Fotografía seleccionadas, que se podrá visitar con cita previa de lunes a viernes de 9 a 20 h, hasta el 30 de
septiembre de 2021.

Para más información, el teléfono del Departamento de Cultura es el 971 139 181 y el email cultura@calvia.com.

