
PROPOSTA D'AVEET PER MILLORAR ELS INCENTIUS A L'ESCRIPTURA TEATRAL

AVEET (associació valenciana d'escriptores i escriptors de teatre), en breu, enviarà 
la seua petició per a estar junt a la resta d'associacions dins de l'Observatori (ho 
hem acordat a la reunió del 11 de novembre de 2013). Mentre arriba eixe moment, i 
degut a que l'Observatori comença a parlar sobre la revisió de l'ordre d'ajudes, ens 
agradaria que tinguéreu en compte la nostra proposta. Al cap i a la fi, moltes de les 
vostres companyies i creadors tenen o son autors dramàtics a les seues 
estructures creatives. 

PRESSUPOST, CALENDARI I PAGAMENT

a) Que el pressupost destinat a estes ajudes augmente. Fa uns anys era de 24.000 
euros i es repartia entre 5 autors, actualment és de 5.000 per a només 3 autors 
(una de 2000 i dues de 1500) 

b) Un calendari coherent. Que les ajudes isquen a començament de l'any i que els 
autors puguen disposar d'un temps per a escriure les obres. Les ajudes no poden 
funcionar com a un premi de literatura dramàtica, és una ajuda econòmica perquè 
l'autor puga escriure la seua obra amb certa tranquil·litat. Un text no es pot escriure 
en 20 dies. 

c) Puntualitat i agilitat en el pagament de les ajudes. Proposem que es pague un 
50% del total de l'ajuda quan es comunica a l'autor que ha rebut la citada ajuda i la 
resta quan lliure el text acabat. 

MODALITAT D'AJUDA

d) Anomenar esta ajuda, simplement, com “ajuda o incentius a l'escriptura teatral”

e)  Afavorir  l'escriptura  intergeneracional  (seguint  el  model  del  T6  del  Teatre  
Nacional de Catalunya) Per això, proposem que les ajudes no siguen únicament a 
la “nova escriptura” entesa com emergent o joves autors. És a dir, que en estes 
ajudes  hi haja tres nivells amb l'objectiu que tots els autors puguen competir en 
igualtat de condicions: 

– INÈDITS. Autors i autores que comencen a escriure teatre, sense trajectòria.
– AMB TRAJECTÒRIA. Autors i autores que tinguen darrere ja obres estrenades

i/o publicades. 
– CONSOLIDATS. Autors que ja tenen una llarga trajectòria.  

f) La quantitat d'ajudes haurien de ser de sis: 3 per a inèdits, 2 per autors i autores 
amb trajectòria i una per autors consolidats. És a dir, doblar el número d'ajudes de 
les darreres ajudes. 



g) Que a l'ordre de les ajudes aparega el nombre d'autors que rebran l'ajuda i el 
repartiment del pressupost.

g) L'autor o l'autora presentarà un projecte d'escriptura, no un text dramàtic acabat. 
Insistim que no es tracta d'un premi de literatura dramàtica, és un incentiu per a 
escriure una obra. Per este motiu, l'autor o l'autora presentarà un projecte 
d'escriptura que reculla els objectius, la sinopsi i un fragment del text que pensa 
escriure. En cas de ser autors novells (inèdits), a més del projecte, podrien aportar 
exemples de la seua escriptura (encara que no siga dramàtica) per a cobrir la 
valoració de la seua trajectòria. 

h) Revisió dels criteris de valoració: Demanem que el projecte siga el 80% de la 
puntuació i el 20% la trajectòria. Proposem eliminar el 10% que actualment existeix 
on es valora que el text puga ser publicat o estrenat. 

i) Que es potencie d'alguna manera (amb puntuació extra) que els projectes siguen 
escrits en valencià. A la darrera edició, només 2 textos de 23 estaven escrits en la 
nostra llengua. Haurien d'afavorir que, almenys, el 50% dels textos que 

j)  Que  es  potencie  d'alguna  manera  –  amb  puntuació  extra  –  que  els  textos
s'escriguen  en valencià. Hem observat  que  només 2  o  3  dels  23  textos  de la
darrera convocatòria estaven escrits en la nostra llengua. Almenys, el 50% dels
textos que reben l'ajuda haurien d'estar escrits en valencià. 

k)  Possible discriminació positiva per  a les dones.  Actualment,  dels  més de 70
autors  i  autores  valencians  –  més  o  menys  en  actiu  o  amb  més  o  menys
experiència – que hi ha al País Valencià, les dones no arriben a 20. 

m) Que la comissió estiga formada per persones especialitzades en escriptura 
dramàtica, amb uns criteris professionals i que es compense econòmicament esta 
faena. 

PROMOCIÓ

n) Que des de CULTURARTS es recolze estos textos mitjançant produccions i 
coproduccions en alguns casos i, en els altres, amb lectures dramatitzades i/o 
publicacions.  

ñ) Que no es cedisquen els drets d'autor a Culturarts.  


