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1. Antecedents 

 

Des del Consell Valencià de Cultura sempre s'ha prestat especial atenció a la idea que els 

diferents sectors i camps d'expressió artística han de ser tinguts en consideració i han de ser 

ateses les seues necessitats específiques per tal de poder millorar la situació particular de cada 

un d'estos àmbits de creació i dels seus professionals. 

 

Les arts escèniques han estat objecte d'informe en diferents ocasions, des de plantejaments de 

caràcter més general o més particular. En este sentit, el CVC ha dut a terme informes com ara, 

entre els més recents, l'Informe sobre la situació de les indústries culturals del sector del llibre, 

de les arts escèniques i audiovisuals, aprovat el 29 d'abril de 2014, o l'Informe sobre 

l'ensenyament i estructura de l'Escola d'Art Dramàtic de València, aprovat el 25 de maig de 

2015. En relació a l'objecte d'este informe, els dramaturgs valencians, el qual es troba a 

mitjan camí entre les arts escèniques i la literatura, podem recordar també les aportacions de 

l'Informe sobre la creació d'un Centre de les Lletres Valencianes o d'un Centre Valencià de les 

Lletres, aprovat el 30 de març de 2015, l'Informe sobre la situació actual de la literatura i la 

lectura en valencià, aprovat el 27 d'abril de 2015, o l'Informe sobre traduccions de valencià a 

altres llengües o d'altres llengües a valencià, aprovat el 28 de setembre de 2015. 

 

Amb este informe volem acostar-nos a un sector concret com és el dels dramaturgs o 

escriptors de teatre i veure els problemes i les necessitats que este sector planteja i les 

possibles mesures que es podrien posar en marxa. Així, enmig d'un context de crisi, com el 

viscut durant els últims huit anys, i conscients de la difícil situació de les arts escèniques, 

dediquem un informe a un dels col·lectius que més afectat s'ha vist i que, per tant, necessita 

de mesures que permeten millorar la seua situació. Per este motiu, es va presentar una 

proposta d'informe a la Comissió de les Arts del mes de maig i, posteriorment, ens vam posar 

en contacte amb l'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors de Teatre (AVEET)1 per tal de 

conèixer de primera mà la situació del col·lectiu i les mesures que caldria implementar per a la 

millora de les condicions. L'AVEET ens va fer arribar el document “Línies d'actuació del teatre 

públic per a la promoció, producció i visualització local, nacional i internacional de les nostres 

dramaturgues i dramaturgs”. A més, van enviar el document “Al·legacions, suggeriments i 

observacions d'AVEET a la modalitat d'ajudes a la creació literària escènica de CulturArts”, un 

document de 29 de febrer de 2016 adreçat a CulturArts de cara a la convocatòria d'ajudes de 

l’any 2016. 

                                                           

1 L'AVEET compta amb més de quaranta membres de tot el territori valencià i de diferents generacions. Per a 

accedir a més informació sobre l'AVEET i els seus membres es pot consultar la seua pàgina web: www.aveet.eu. 
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2. La situació actual dels dramaturgs valencians 

 

Cal tindre en compte que estem parlant d'un col·lectiu d'artistes que es mou entre el territori 

de les arts escèniques i el de la literatura, per la qual cosa els problemes existents en els dos 

àmbits incideixen en ells. A més, una part dels escriptors de teatre també acostumen (o 

acostumaven) a treballar per al sector audiovisual. En eixe sentit, el tancament de 

Radiotelevisió Valenciana també ha sigut un factor que ha repercutit de manera negativa en la 

situació. 

 

Respecte al sector escènic, els autors de teatre s'han vist afectats principalment per les línies 

de producció, que han atés més els textos clàssics que no la creació actual, a més de per la 

reducció de projectes públics portats a terme durant les últimes temporades a causa de la 

crisi. No obstant això, el suport a la dramatúrgia valenciana actual, més enllà de la crisi, no ha 

sigut un element central en la definició de les línies de producció pública. Per això és important 

que la producció pública, sobretot des de la Subdirecció de Teatre i Dansa de l'Institut Valencià 

de Cultura, definisca i concrete una línia de producció teatral a partir de textos escrits per 

autors valencians, amb atenció a les diferents generacions, estils o llenguatges dramatúrgics i 

a la llengua.  

 

Així, la producció i la programació del sector públic ha de tendir a un equilibri entre les 

propostes de teatre clàssic, les de teatre contemporani, les de d'autors en actiu i les de nous 

autors. També des d'un punt de vista estilístic, ha de tendir a oferir diferents maneres 

d'entendre i de crear teatre, amb especial atenció als nous llenguatges i a les propostes mes 

arriscades, que difícilment tenen cabuda en el sector privat. La producció també ha de fer 

encàrrecs a autors per tal que, amb el suport del sector públic, puguen oferir propostes 

artísticament més arriscades i que necessiten d'un volum de producció que el sector privat no 

sempre pot permetre's. Parlem, doncs, de la necessitat de producció, coproducció i 

programació que conformen temporades dissenyades amb temps i que mostren coherència 

artística al voltant de l’escriptura teatral valenciana actual, amb propostes que estiguen el 

temps necessari en cartell i amb l'estímul de bones promocions que atraguen nous públics per 

al teatre valencià.  

 

La referència a la llengua es fa necessària ja que, si observem el que ha vingut passant, la 

majoria d'estrenes de textos d'autors valencians ha estat de textos en castellà. Creiem que 

s'ha de tendir, si més no, a un equilibri en la presència de les llengües, sobretot si tenim en 

compte que en el sector privat l'oferta majoritària es concentra en propostes en castellà. Per 

este motiu, les administracions públiques han de mostrar una especial sensibilitat cap a 

l'autoria en valencià. 

 

Un altre fenomen que s'ha donat en el sector és la progressiva incorporació de les dones com a 

escriptores teatrals. Es tracta d'un fenomen relativament recent, ja que no és fins als últims 

anys de la dècada dels noranta del segle XX quan comencem a trobar autores que han pogut 

anar consolidant la seua trajectòria. Ara bé, en els últims deu anys, hem assistit a una aparició 
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d'autores i creadores escèniques que ha canviat la situació. Tot i això, si es miren les 

produccions o les programacions públiques i les edicions de textos, difícilment trobem textos 

escrits per dones.2 Per tot el que acabem d'exposar, cal que hi haja una atenció a esta nova 

situació i que, des de les administracions, es done un suport a la visibilització de les 

escriptores de teatre.3 

 

3. Principals idees del document “Línies d'actuació del teatre públic per a la 

promoció, producció i visualització local, nacional i internacional de les nostres 

dramaturgues i dramaturgs” de l'AVEET 

 

El document presentat per l'AVEET s'estructura en 7 apartats que tracten sobre: 

a) la creació de comissions de lectura,  

b) la selecció de textos per ser produïts, 

c) els laboratoris i les residències de creació, 

d) la revisió del teatre clàssic i la creació d'un repertori valencià, 

e) l'aposta pel teatre valencià contemporani,  

f) la visibilització i projecció nacional i internacional, 

g) edició i foment de la lectura teatral. 

 

Tot seguit revisem les idees principals que sobre cada un d'estos aspectes l'AVEET planteja: 

 

a) Sobre les comissions de lectura, l'AVEET considera un objectiu prioritari la formació de 

comissions de lectura de textos dramàtics per als centres de producció teatral. No oblidem que 

este tipus de comissions ja existeixen des de fa anys en altres centres teatrals d'àmbit estatal i 

autonòmic. La composició d'este tipus de comissió hauria de ser diversa i estar conformada no 

només per professionals o especialistes teatrals, sinó també per professionals o especialistes 

en altres disciplines artístiques, així com per espectadors o aficionats al teatre. En este sentit, 

l'AVEET expressa el seu oferiment a les administracions per a participar en el disseny d'estes 

comissions.  

 

b) Sobre la selecció de textos per ser produïts, l'AVEET exposa que les comissions de lectura 

haurien d'estar obertes a rebre tot tipus de textos d'autoria valenciana. La pròpia selecció per 

temporada aniria conformant una línia coherent on tingueren cabuda dramaturgues i 

dramaturgs de diferents generacions i estils. En la creació d’este cànon hauria d'entrar l'autoria 

nascuda amb el Teatre Independent (Anys 70-80), en Companyies Privades (anys 90) i en 

Circuits Alternatius (sales i festivals, anys 2000). Així, les dramaturgues i dramaturgs de més 

àmplia trajectòria podrien experimentar nous reptes creatius i els de menys trajectòria 

consolidar el seu treball. Els textos triats podrien ser inèdits però també revisions actualitzades 

d'altres ja estrenats fora o dins del nostre territori. També podrien ser encàrrecs de la mateixa 

                                                           

2 L'única producció pública que ha incorporat el text d'una autora va ser El cuarto paso (2006), una producció de 

Teatres de la Generalitat Valenciana que incorporava una peça breu de Rosa Molero. Per a més informació sobre la 

situació de les dones dramaturgues es pot consultar l'article de R. X. Rosselló (2014) “Más allá de la interpretación: 

nuevas creadoras en el teatro valenciano actual”, Telondefondo, núm. 19, pp. 83-107 [Disponible en línia]. 

3 Mentre estàvem preparant este informe, s'ha anunciat que l'Institut Valencià de Cultura produirà un text de Lola 

Blasco (Alacant, 1983). 
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institució a partir de temàtiques concretes o adaptacions d'altres gèneres literaris d'autoria 

valenciana. No cal oblidar tampoc tots aquells textos premiats o que hagen rebut ajudes per 

part de les institucions per a la seua escriptura. 

 

c) Sobre els laboratoris i residències de creació, i conscients de la situació econòmica actual, 

l'AVEET considera que el teatre públic ha d'aprofitar sinergies amb altres projectes que, en el 

cas que tractem, involucrarien altres espais o festivals públics i privats. Es podrien obrir així 

línies de treball per a laboratoris en sales alternatives però també en altres sales amb línies 

més comercials, ja que les dramaturgues i dramaturgs han de poder participar de tots els 

models de teatralitat que ofereixen els diversos espais. Estos laboratoris o residències 

ajudarien, així mateix, a fer tot este treball en unes condicions laborals dignes per part dels 

creadors. A més, els laboratoris han de ser un mitjà de formació, d'investigació i de 

descobriment de nous talents, sense oblidar la necessitat d’impulsar accions de formació dels 

autors a partir de tallers i cursos amb figures de prestigi nacional i internacional. 

 

d) Sobre la revisió del teatre clàssic i la creació d'un repertori valencià, l'AVEET vol posar 

atenció en una tasca dramatúrgica poc explorada al nostre territori més enllà de propostes 

privades i, puntualment i de manera irregular, públiques. Les nostres dramaturgues i 

dramaturgs estan formats per a fer traduccions, adaptacions i/o versions de textos clàssics. 

Alguns d'ells ja han tingut algunes experiències i altres haurien de començar a tindre eixa 

oportunitat. És amb este tipus de treballs on l’autoria s'acosta a la tradició teatral i fa créixer el 

seu propi estil, a més, aporta la seua pròpia visió en col·laboració amb la direcció d'escena. 

Així, l'AVEET considera que s'han de potenciar estos processos de treball, habituals en altres 

parts de l'Estat i del món. 

 

e) Sobre l'aposta pel teatre valencià contemporani, segons l'AVVET, és fonamental que als 

escenaris públics hi haja un ventall de propostes més ampli, que mostre la riquesa 

intergeneracional d'una dramatúrgia, la valenciana, que ha anat creixent, més enllà de les 

dificultats, al llarg dels darrers 50 anys. D'altra banda, és necessari que les dramaturgues 

estiguen presents de manera regular i normalitzada. Igualment, l'aposta ha de ser pel teatre 

valencià en valencià, una llengua poc present als escenaris públics en moltes temporades. El 

mateix que s’ha exposat per al teatre clàssic és vàlid per a la textualitat contemporània 

internacional. La dramatúrgia valenciana pot encarregar-se de la traducció i/o versions d'esta 

autoria i obres. És urgent també normalitzar la presència del teatre més innovador fet a 

Europa i a la resta del món. Són referents necessaris no només per als professionals sinó 

també per al públic. 

 

f) Sobre la visibilització i projecció nacional i internacional, si bé es pot afirmar que alguns dels 

nostres dramaturgs han aconseguit projecció nacional i internacional i alguns dels seus textos 

han sigut traduïts, editats i produïts en altres països, l’AVEET considera que amb una mínima 

atenció a este aspecte per part de les administracions els resultats podrien ser més destacats. 

Per això, no només s'ha d'aconseguir que les produccions pròpies giren pel circuit local, també 

s'ha d'aspirar que ho facen per l’estatal i l’internacional. Així, la projecció internacional s'ha de 

potenciar donant suport a gires d'espectacles d’autoria valenciana amb capacitat per arribar a 
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altres països. D'altra banda, també cal animar a la traducció i edició de textos d'autors 

valencians a diferents llengües, si més no en format electrònic. Segons l'AVEET, es tracta 

d'una línia de treball prou econòmica que, amb una bona organització, podria tindre molt bons 

resultats de cara a la projecció internacional dels autors. 

 

g) Sobre l'edició i foment de la lectura teatral, l'AVEET planteja la necessitat d'aprofitar el nou 

Pla Valencià de Foment de la Lectura i del Llibre per a animar a la ciutadania a apropar-se a la 

lectura teatral i a les seues particularitats. Sens dubte, augmentar els índexs de lectura de la 

població faria possible que les editorials tingueren mes atenció a l'edició de teatre. Des d'este 

objectiu general, seria necessari dissenyar una sèrie d'activitats destinades a lectores i lectors 

de diferents edats per a familiaritzar-se amb la lectura i l’escriptura de textos dramàtics. En 

este sentit, caldria impulsar la formació de lectors de teatre des del sistema educatiu, les 

associacions culturals i les institucions, adreçada a totes les franges d'edat, amb clubs de 

lectura, dramatitzacions, tallers d'escriptura... La literatura dramàtica contemporània, sobretot 

la de caràcter menys comercial, necessita d'una formació que no sempre la ciutadania està 

rebent. En este sentit, també contribuiria a este objectiu donar un major suport des de les 

diferents institucions culturals i d’investigació a l’estudi i a la difusió editorial i mediàtica dels 

nostres autors i autores. 

 

Igualment, caldria fixar acords amb diferents editorials per a potenciar l'edició de les  obres 

d'autors valencians en les seues col·leccions o dissenyar noves col·leccions amb el segell del 

teatre públic o coeditades amb editorials privades.4 Junt amb les editorials, s'hauria de 

reflexionar sobre els criteris de selecció de textos i els potencials de cada col·lecció per atendre 

els diferents públics a què es vol arribar o la manera i els formats per a fer accessibles estes 

col·leccions de teatre. Així mateix, encara que comptem amb alguns premis de textos 

dramàtics i amb certa tradició de donar a conèixer els textos a través de lectures 

dramatitzades, es podria augmentar la seua presència com a formes d’estimular la creació i 

millorar la difusió dels textos i autors teatrals.  

 

4. Sobre l'Ordre anual d'ajudes al teatre i la modalitat d'ajudes a la creació literària 

escènica  

 

Un instrument ben rellevant per al sector escènic és l'Ordre d'ajudes o subvencions que, des 

de la Conselleria de Cultura, es va posar en marxa fa ja molts anys, amb una convocatòria de 

caràcter anual. Dins esta ordre trobem una modalitat dedicada a la creació de textos teatrals. 

Esta modalitat va arribar a comptar amb una partida de 25.000 €, però la crisi la va reduir a 

5.000 l'any 2013. En els últims anys hi hagut un augment de la partida (10.000 el 2014 i 

12.000 el 2015), però caldria, dins de la disponibilitat, anar augmentant està quantitat, si més 

no, en relació als augments que es donen en altres modalitats de l'Ordre d'ajudes. Una major 

quantitat permetria, a més, ampliar el número d'ajudes atorgades, amb la qual cosa es podria 

beneficiar més autors i propiciaria una major producció textual. En este sentit, en la recent 

convocatòria, publicada al DOCV del 3 d'agost de 2016, la quantitat assignada a esta modalitat 

                                                           
4
 Sense oblidar la necessitar d’editar també traduccions del repertori internacional, un àmbit al qual també poden 

dedicar-se els nostres dramaturgs. 
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ha estat fixada en un màxim de 24.000 euros, per a un total de 8 ajudes.5 Sobre el pagament 

de les ajudes, i fent-nos eco de les propostes presentades per l'AVEET a CulturArts, es creu 

convenient que un 50% de l'ajuda es lliure en el moment de la concessió de l’ajuda i un altre 

50% en el moment de la presentació del text definitiu. 

 

També seria desitjable que la convocatòria d'ajudes es publicara al començament de cada 

any, i no com ha estat passant en els últims anys. En la convocatòria caldria fixar un període 

raonable perquè els autors pogueren preparar amb temps suficient els seus projectes de 

textos, ja que en algunes ocasions el temps fixat per a la presentació de la documentació ha 

sigut especialment reduït, la qual cosa dificulta que els projectes es puguen treballar en les 

condicions adequades. En cap cas, s'hauria de demanar, com així també planteja l'AVEET, el 

text complet en el moment de sol·licitar l'ajuda. Este plantejament fa que les ajudes acaben 

tenint l'aparença d'un concurs més que no la d'ajudes a projectes de creació textual, els quals 

es duran a terme posteriorment gràcies a l'ajuda rebuda. Per a les comissions avaluadores la 

possibilitat de presentar un projecte o un text complet també provoca una situació molt 

desigual a l’hora de valorar les diferents propostes que són presentades. 

 

Seria convenient que s'assegurara en les bases un mínim d'ajudes a nous autors. A més, seria 

recomanable que en les bases es tinguera en compte la perspectiva de gènere i que les 

autores, habitualment amb menys trajectòria que molts autors, no es veieren perjudicades. 

També s'hauria de fixar en les bases una divisió de les ajudes d'acord amb les llengües 

cooficials, una mesura que contribuiria a la promoció de l'escriptura en valencià.  

 

Finalment, seria fonamental redefinir els objectius d'esta modalitat d'ajuda, ja que en molts 

casos els textos sorgits de les ajudes no mereixen una atenció posterior per part de 

l'administració, ni en forma de producció ni d'edició. En eixe sentit, seria necessari emmarcar 

les ajudes en un programa més ampli de suport a la creació teatral contemporània valenciana, 

en la qual els textos objecte d'ajuda tingueren la possibilitat de ser estrenats pel teatre públic 

i/o editats, programats en els espais públics si són estrenats des del sector privat o buscar 

fórmules de coproducció amb altres institucions o empreses. 

 

Sobre les valoracions que l'AVEET planteja, cal fer constar que en la Resolució d'1 d'agost de 

2016 s'ha tingut en compte el criteri d'igualtat quant a les dos llengües oficials i un criteri de 

discriminació positiva respecte a la condició de dona. Ara bé, respecte al primer aspecte, seria 

convenient que es fixara de manera explícita que les ajudes es distribuiran al 50% tenint en 

compte la llengua en què són escrites les obres. Respecte al segon, la redacció que es 

presenta al document (“La condició de dona fins a un màxim de 10 punts”) planteja seriosos 

dubtes sobre una correcta aplicació, ja que es parla de “fins a”.  

 

 

 

                                                           

5 “Resolució d'1 d'agost de 2016, del president de CulturArts Generalitat, per la qual es convoquen subvencions per al 

foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de gener a desembre de 2016”, 

publicada al DOCV, núm. 7843, de 3 d'agost de 2016. 
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5. Conclusions i recomanacions 

 

El CVC arriba a les següents conclusions i recomanacions: 

 

1) La necessitat de donar un major suport als nostres autors i autores teatrals, per la qual 

cosa caldria que les diferents administracions que tenen competències en matèria teatral 

posen en marxa, de manera coordinada, línies de treball i iniciatives que ajuden a la creació de 

textos i a la difusió dels dramaturgs valencians, tant dins del territori valencià i a la resta de 

l'Estat com a nivell internacional. 

 

2) Respecte a la producció i coproducció d'espectacles i a la selecció dels textos, caldria que les 

institucions o teatres públics crearen comissions de lectura especialitzades que assessoraren 

els gestors públics en les línies de producció i en la tria dels textos. 

 

3) Pel que fa a les ajudes al teatre, el CVC valora molt positivament l'increment en l'assignació 

de la modalitat dedicada a la creació de literatura escènica. Ara bé, considera que en esta 

modalitat no s’haurien d’ajuntar el concepte de projecte i el de text complet i que caldria 

convocar, a parts iguals, les ajudes en funció de la llengua. 

 

4) Quant a la lectura i a l'edició de textos teatrals, a part de les mesures generals del Pla 

Valencià de Foment de la Lectura i del Llibre, es considera necessari fixar accions específiques 

per a la lectura i el llibre teatral, per a la qual cosa seria important estimular les relacions i les 

activitats entre les institucions, les editorials i el món educatiu i associatiu.  

 

Aquest informe serà enviat al protocol habitual i, a més, a l'Associació Valenciana d'Escriptores 

i Escriptors Teatrals (AVEET).  

 


