
 
NOVETATS 

EL TEU CONTRACTE, ELS TEUS DRETS 
Dilluns 23  de setembre a les 16:30h al Centre Cultural La Nau, dins de la sisena edició de 
Creador.es, celebrarem la sessió "EL TEU CONTRACTE, ELS TEUS DRETS" 

"El teu contracte, els teus drets" és una sessió divulgativa-didàctica sobre models de contracte i 
gestió de drets d'autor. L'objectiu d'aquesta activitat d'AVEET és assolir una de les seues funcions 
estatutàries que consisteix en millorar i assegurar unes condicions dignes a l'hora d'emprendre feines 
d'escriptura de tot tipus (encàrrecs, dramatúrgies, adaptacions, etc.). Al llarg de la sessió, 
presentarem un model de contracte flexible i coneixerem la manera en la qual es pot gestionar. 

Aquesta activitat és gratuïta i oberta i està adreçada tant a les sòcies i socis d’AVEET com a públic 
general. 

 

II JORNADES DE CREACIÓ DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL - Del 21 al 24 de maig 2019 
Amb l’objectiu d’estimular la creació de textos teatrals per a la infància i la joventut, el Teatre 
Escalante ens encomana de nou a l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals 
(AVEET) les II Jornades de Creació de Teatre Infantil i Juvenil. 

Per segon any consecutiu i atenent als bons resultats de l’any passat,  donem continuïtat 
conjuntament a aquesta activitat amb l’objectiu de dotar les persones dedicades a la dramatúrgia 
d’eines, recursos i estratègies per a l’escriptura destinada al públic més jove. 

Els destinataris de l’activitat són, en primer lloc, tots els dramaturgs i dramaturgues sòcies d’AVEET, 
i, però també qualsevol dramaturg/a, director/a d’escena, escriptor/a o guionista interessat/da en 
iniciar-se en l’escriptura adreçada a la infantesa i la joventut. També està obert a estudiants de 
dramatúrgia, guió o escriptura creativa amb coneixements bàsics de l’escriptura teatral. 

El taller d’enguany l’impartirà Rosa Díaz de la companyia La Rous, del 21 al 23 de maig en la seu de 
la SGAE de València, en horari de matins. Durant tres dies, i partint de l’escriptura teatral com a 
procés de creació per a canalitzar emocions, sentiments i parar-se a descobrir, Díaz plantejarà 
preguntes sobre la dificultat de traslladar a escena allò genuí i vertader com a experiència personal. 
Una manera de “despullar-se” davant l’espectador i de mostrar la visió personal del món. I tot això per 
a analitzar la dificultat de ser honestos amb el que es vol comptar i el que es considera “políticament 
correcte” quan es crea per a la infància i joventut. 

Aquest taller anirà complementat amb una trobada posterior oberta al públic en què participaran les 
companyies La Baldufa, Ultramarinos de Lucas, i dramaturgs i creadors com la mateixa Rosa Díaz, 
Gemma Miralles, Paco Romeu, Marisol Sales i Adrián Novella. Tots ells estaran presents en una 
trobada que es desenvoluparà el 24 de maig a les 10h en la SGAE i que es planteja com un 
intercanvi d’experiències entre professionals de l’escriptura infantil i juvenil i que pot servir també 
d’estímul per a aquells que no escriuen habitualment teatre infantil. 



 

 

 

Presentació del volum “El teatre valencià del S. XXI” 
i lectura dramatitzada 

 
 
El pròxim dimecres dia 31, a les 19h, a l’Espai Cultural de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació (Blasco Ibañez, 32. 1er pis), tindrà lloc la 
xerrada-presentació de “El teatre valencià del s. XXI”. 
 
Publicat per l’Editorial IASPIS a Grècia, el volum conté 22 textos teatrals breus d’autoria 
valenciana que han sigut traduïts per Stylianos Rodarelis, Professor de Teatre Espanyol 
a la Universitat del Peloponès (Departament d’Arts Escèniques). 
Intervindran a l’acte: 
 

● Jesús Peris (Universitat de València) 
● Sònia Alejo (Presidenta d’AVEET) 



 
● Stylianos Rodarelis (Universitat de Peloponès), que donarà una xerrada 

sobre “El teatre valencià del S. XXI” 
 

Organitzat en col·laboració amb Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de la 
Universitat de València, durant l’acte es realitzarà també una lectura dramatitzada 
dirigida per Jorge Picó i interpretada per Inma Sancho i Toni Misó. Es llegiran les 
següents obres: 
 

● Balombo de Jaume Policarpo 
● L@s grises de Jerónimo Cornelles 
● En un banco de Paula Llorens 
● Explante_Implante de Carmen Valera 
● Gorgona (o Madre) de Begoña Tena 

 
“El teatre valencià del S. XXI”, en l’edició del qual han col·laborat SGAE i l’Institut 
Valencià de Cultura, recull un total de 22 textos d’autores i autors d’Alacant, Castelló i 
València i, pel seu ample ventall tant generacional com estilístic, constitueix una bona 
mostra de la dramatúrgia valenciana actual. Els textos estan signats per Mertxe 
Aguilar, Sonia Alejo, Antonia Bueno, Jerónimo Cornelles, Antonio Cremades, 
África Hurtado, Paula Llorens, Stella Manaut, Isabel Marti, Ana Millás, Néstor Mir, 
Juan Luis Mira, Manuel Molins, Pedro Montalban-Kroebel, Gabi Ochoa, Jaume 
Policarpo, Xavier Puchades, Rubén Rodríguez Lucas, Víctor Sánchez Rodriguez, 
Ruth Sancho Huerga, BegoñEl pròxim dilluns 17 de setembre, a les 19h en la seu 
de la SGAE-València (Blanqueries, 6), tindrà lloc la presentació de Zero 
Responsables, obra de teatre publicada per l’editorial Artezblai. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ZERO RESPONSABLES 
La publicació recull, en edició bilingüe, les diferents peces que conformaren l’obra estrenada en 2010, 
homenatge a les víctimes, ferits i familiars de l’accident de metro de València a 2006, els autors del 
qual són: Patrícia Pardo, Pedro Montalbán Kroebel, Jordi Gomar, Xavier Puchades, Arturo Sánchez 
Velasco, Josep Lluís Sirera, Rodolf Sirera, Gabriel Ochoa, Juli Disla, Jerónimo Cornelles, Jorge Picó, 
Paco Zarzoso i Begoña Tena. 

L’edició, a càrrec de Remei Miralles i Xavier Puchades, concebuda com un llibre de memòria 
col·lectiva en homenatge pòstum a Josep Lluís Sirera, inclou un pròleg en el qual s’explica el procés 
de creació de l’obra, així com testimonis dels més de 50 professionals de les arts escèniques que 
participaren en la seua posada en escena. 

En l’acte de presentació del llibre participen: 

Pep Llopis, president del Consell Territorial de la SGAE de la CV 

Remei Miralles, coeditora 



 
Carlos Gil, director de l’editorial Artezblai 

Beatriz Garrote, portaveu Associació Víctimes Metro 3 de Juliol 

Jaume Pérez, director d’escena 

Xavier Puchades, autor i coeditor 

Gabriel Ochoa, autor 

Pedro Montalbán Kroebel, autor 

A més, es realitzarà la lectura dramatitzada de les següents peces: 

La jutgessa, de Josep Lluís Sirera, interpretada per Empar Canet, Dani Machancoses i Marino 
Muñoz, amb direcció de Jaume Policarpo. 

Paco e Isabel de Paco Zarzoso i Begoña Tena, interpretada per Pep Ricart i Begoña Tena, 
dirigida per Paco Zarzoso. 

Escrita quatre anys després de l’accident del metro, en un moment en el qual les víctimes i familiars 
continuaven demanant responsabilitats per aquella tragèdia, sense obtindre resposta, l’estrena de 
l’obra es va produir sota les pressions de Presidència de la Generalitat, que va tractar de paralitzar 
les representacions previstes a la Sala Matilde Salvador de la Universitat de València. El vicerector 
de Cultura en aquell moment, Josep Lluís Sirera, va enarborar la llibertat d’expressió per justificar que 
la institució no admetria cap ingerència política. 

L’obra pretenia reflexionar, en paraules del mateix Josep Lluís Sirera, sobre els conceptes mateixos 
de responsabilitat i d’irresponsabilitat. O, millor: sobre les circumstàncies concretes que fan que una 
determinada societat, tan moderna i avançada com la valenciana, abdique en la pràctica de l’exercici 
d’un dels drets inalienables que té: l’exigència insubornable de responsabilitats als seus dirigents i, 
sobretot, a les seues pròpies actituds i comportaments, en situacions com la mencionada. 

Més Informació (escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TROBADA AMB SUZANNE LEBEAU – DIUMENGE 15 
DE JULIOL 

LA TROBADA AMB L’AUTORA CANADENCA SUZANNE LEBEAU POSA LA GUINDA FINAL A 
LES JORNADES AL VOLTANT DE LA CREACIÓ DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL – TEATRE 
ESCALANTE 
 

 
 
Les Jornades organitzades per AVEET i el Centre Teatral Escalante finalitzen amb una trobada 
amb Lebeau, que ha estat un referent importantíssim en la renovació de l’escriptura i el teatre 
per a xiquetes i xiquets. 
L’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals, a partir d’un encàrrec del Centre Teatral 
Escalante, ha organitzat les Jornades al voltant de la Creació de Teatre Infantil i Juvenil. Al mes de 
juny han tingut lloc les dues primeres activitats que integren les jornades: el taller d’aproximació a la 
dramatúrgia per a xiquetes i xiquets impartit per la dramaturga Itziar Pascual i la Trobada al voltant de 
l’Escriptura de Teatre Infantil i Juvenil. Ambdues activitats marcades per l’èxit d’assistència. 
 
Completa aquestes jornades la trobada amb Suzanne Lebeau, dramaturga canadenca i referent 
imprescindible en la nova escriptura teatral per als més menuts. L’associació ha volgut donar-li a 
aquesta trobada un caràcter proper i la xarrada es desenvoluparà al voltant d’un café. L’objectiu és 
que aquesta activitat puga esdevindre un espai per a conèixer d’a prop el treball de Lebeau i per 
afavorir l’intercanvi d’experiències entre professionals d’una manera pràctica, vivencial i participativa. 
Suzanne Lebeau compta amb més de vint-i-cinc obres originals, i varies adaptacions i traduccions.  
 
És reconeguda internacionalment com a figura clau de la dramatúrgia per a públic jove i bona part de 
les seues obres han estat traduïdes a més de vint idiomes, formant part del repertori mundial. Des 
d’AVEET comenten que “comptar amb una dramaturga amb aquest recorregut i reconeixement a 
l’àmbit teatral és un regal, i li agraïm immensament la seua participació. Així com a l’organització de 
Jaleo, festival on Lebeau participarà els dies 18, 19 i 20 de juliol, que han facilitat les gestions per a la 
vinguda de l’autora canadenca”. 
 
Un dels objectius principals de AVEET i el Centre Teatral Escalante és estimular la participació en el 
Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2018. La convocatòria d’aquest s’ha publicat recentment i 
està oberta del 3 de juliol al 3 d’octubre, ambdós inclosos. Tota la informació al respecte es pot trobar 
al següent  enllaç: 
http://www.escalantecentreteatral.com/ect/solicitud-premi-de-teatre-infantil-teatre-escalante-20
18 
 
La trobada amb Suzanne Lebeau es celebrarà el diumenge 15 de juliol, de 17 a 19 hores a l’Aula 
Didàctica del MuVIM (2a planta). Està oberta al públic en general i és gratuïta. Per a més 
informació, es pot contactar amb AVEET a través del correu: 
escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com 

http://www.escalantecentreteatral.com/ect/solicitud-premi-de-teatre-infantil-teatre-escalante-2018
http://www.escalantecentreteatral.com/ect/solicitud-premi-de-teatre-infantil-teatre-escalante-2018
mailto:escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com


 
 
 

Jornades al voltant de la Creació de Teatre Infantil i 
Juvenil - Teatre Escalante 
 
AVEET ORGANITZA LES JORNADES AL VOLTANT DE LA CREACIÓ DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL - TEATRE ESCALANTE PER IMPULSAR EL CONREU DE L’ESCRIPTURA PER A LA 
INFANTESA 

Els mesos de juny i juliol es realitzaran diferents activitats en les quals participen 
professionals reconeguts de l’escriptura de 
teatre infantil com Itziar Pascual i Suzanne 
Lebeau 

L’Associació Valenciana d’Escriptores i 
Escriptors Teatrals, a partir d’un encàrrec del 
Centre Teatral Escalante, organitza les 
Jornades al voltant de la Creació de Teatre 
Infantil i Juvenil. Aquestes jornades inclouen 
diferents activitats. Una d'elles la realització 
d’un taller d’aproximació a la dramatúrgia per a 
xiquetes i xiquets. El taller serà impartit per la 
dramaturga i docent de la RESAD Itziar 
Pascual, que aportarà els assistents exercicis, 
recomanacions, reflexions teòriques i recursos 
específics per a la creació de textos adreçats a 
aquest tipus de públic. 

El taller d’escriptura anirà complementat per 
una trobada al voltant de  l’escriptura de teatre 
infantil i juvenil. A aquesta trobada serà 
posterior al taller i estarà oberta al públic. 
“Considerem important que hi haja una ampla 
representació de dramatúrgies per a la 
infantesa i la joventut, amb varietat de 
procedència i de al tipus de treball que 
realitzen”, comenten des de l’associació. Han 

convidat a participar a diferents dramaturgs i dramaturgues que escriuen habitualment teatre per a la 
infantesa i joventut. I han incidit en la presència d’autores i autors  tant del País Valencià com d’altres 
comunitats autònomes que treballen en aquest àmbit . Els participants de la Trobada seran: 

● Nieves Rodríguez, dramaturga i component del grup de treball de Primer Acto "El carrusell 
de los ogritos" (Madrid). 

● Izpiñe Soto, creadora i component del grup Hortzmuga Teatroa (Bilbao). 
● Jokin Oregi, creador i component del grup Marie de Jongh (Bilbao). 
● Jordi Palet i Puig, docent en l'Institut del Teatre (Barcelona). 
● Jaume Policarpo, titellaire i dramaturg de Bambalina Teatre Practicable (València). 
● Tomás Afán, dramaturg, actor, director i productor teatral, codirector de la cia. «La Paca» 

(Jaén). 

Completa aquestes jornades la trobada amb Suzanne Lebeau, dramaturga canadenca i referent 
imprescindible en la nova escriptura teatral per als més menuts. L’associació ha volgut donar-li a 
aquesta trobada un caràcter proper i la xarrada es desenvoluparà “al voltant d’un cafè”. L’objectiu és 



 
que puga esdevindre un espai per a conèixer d'a prop el treball de Lebeau i d’intercanvi 
d’experiències entre professionals d’una manera pràctica, vivencial i participativa. Amb aquestes 
jornades, AVEET i el Centre Teatral Escalante pretenen estimular la creació de textos teatrals per a 
la infantesa i la joventut de la nostra dramatúrgia. 

El taller es celebrarà els dies 19, 20 i 21  de juny, seguit per  la trobada al voltant de l’escriptura de 
teatre infantil  i juvenil el divendres 22.  Tot aquest primer bloc tindrà lloc a la seu de SGAE a 
València (Blanqueries,  6). La trobada amb Suzanne Lebeau es celebrarà el diumenge 15 de juliol, 
amb horari i lloc per determinar.Les dues trobades estan obertes al públic en general i són gratuïtes 
amb inscripció prèvia a través del correu escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com 

El termini per inscriure’s al taller de Itziar Pascual estarà obert fins el 12 de juny. FORMULARI 
D'INSCRIPCIÓ: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftAafltu69MQdQ-gJR_KEub12qqhQ5H5zRl8ICU-t2ATB
lw/viewform?usp=sf_link  El dia 13 de juny vos confirmarem si teniu plaça en el taller.Ingrés de 
quotes de les persones confirmades: del 13 al 15 de juny. 
 

AVEET organitza la Trobada de Reflexió sobre la 
Professió de l’Escriptura Teatral 

El pròxim dilluns, 12 de març, de 10am a 14h, tindrà lloc a 
la seu de SGAE- Valencia (Blanqueries, 6)- la Trobada 
de reflexió sobre la professió de l’escriptura teatral 
–Entre la vocació i l’ofici–. 

Es tracta d’una trobada de debat obert  sobre tots aquells 
aspectes que defineixen la retribució de l’escriptura teatral 
i en el que s’abordaran temes relacionats amb la 
contractació, la gestió drets,  així com la defensa 
col·lectiva dels drets professionals. 

Intervendrán: 

1.- Benvinguda (Sonia Alejo, Presidenta de AVEET) 

2.- Resultats de l’enquesta “Estat de la Professió” 
realitzada per AVEET (Begoña Tena i Pedro Montalbán, 
coordinadors de la Trobada) 

3.- EDAV como agent dinamitzador i de cohesió dels 
guionistes valencians. Línies d’acció i nous reptes (María 

Mínguez, vocal Junta Directiva EDAV). 

4.- Encàrrecs i fraus a l’autor (Aurora Mateos, autora i advocada). 

5.- Gestió i cobrament de drets d’autor des de la SGAE (Jorge Sánchez, (Jorge Sánchez, Gerent 
d’Artes Escèniques de SGAE). 

5.- L’agència teatral: un model per descobrir i molt de camí per recórrer (Marta Fluvià, agent teatral, 
fundadora i gerent de Marta Fluvià Agency). 

6.-  Acceptar encàrrecs a cegues i altres vicis (Rodolf Sirera, Dramaturg i guionista). 

7.- Col·loqui-Debat (Moderat per Jaume Policarpo, autor i director d’escena) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftAafltu69MQdQ-gJR_KEub12qqhQ5H5zRl8ICU-t2ATBlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScftAafltu69MQdQ-gJR_KEub12qqhQ5H5zRl8ICU-t2ATBlw/viewform?usp=sf_link
https://maps.google.com/?q=Valencia+(Blanquer%C3%ADas,+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Valencia+(Blanquer%C3%ADas,+6&entry=gmail&source=g


 
L’escriptura teatral: Entre la vocació i l’oficio 

El debat públic sobre l’escriptura teatral es centra, habitualment, en abordar aspectes creatius o de 
tendències, i deixa sempre de banda -en l’àmbit públic- tot allò que té a veure amb la seua retribució. 
Allò retributiu es tracta, a tot estirar, en rogles o converses de cafè i és objecte de reflexió individual 
quan rebem els nostres extractes bancaris. Evitant qualsevol discussió, aquest tema queda fora de 
focus. 

Instal·lats en la precarietat, dubtem ja de si l’escriptura teatral és oci, negoci, ofici o vici, o de si el 
model econòmic que millor la defineix és el de l’auto-explotació, el de treball assalariat o el 
d’emprenedoria neoliberal. 

L’AVEET té entre els seus objectius la defensa dels interessos professionals, així com el de 
promoure la justa participació dels i les autores en els resultats econòmics de l’explotació de les 
seues obres. La trobada respon a la inquietud dels membres d’AVEET per aquesta temàtica, que han 
manifestat a través d’una enquesta sobre l’estat de la professió”, els resultats de la qual es 
presentaran durant la jornada. 

És recomanable realitzar inscripció prèvia en: escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com , indicant 
nom i cognoms. 

 

MAI ÉS SEMPRE TEATRE, EL NO-HOMENATGE 
D’AVEET AL SEU ENYORAT  COMPANY JOSEP 
LLUÍS SIRERA 
L’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals rendeix un homenatge públic a Josep 
Lluís Sirera, la seua obra i el seu compromís  amb l’escriptura teatral valenciana. 

 



 
La trajectòria de Sirera és encomiable. Considerat un dels impulsors d’una nova escena en valencià 
en els 70, va dedicar posteriorment la seua vida acadèmica a la investigació teatral, sense deixar 
d’escriure teatre i rebent més d'una desena de guardons literaris. D’entre les seues nombroses 
facetes, l’homenatge que organitza AVEET es centra en el seu treball com a autor dramàtic i 
dramaturg dins d’un acte públic on s’intentarà suggerir -precisament sobre un escenari- part del seu 
recorregut vital tot rememorant els seus afectes, les seues passions i els seus compromisos. 

“No hem d’oblidar que Josep Lluis Sirera ha estat un gran defensor de la memòria vital i efectiva 
front allò que des del poder se’ns ofereix com a memòria oficial, amb l’eficaç suport de tota sort de 
retòriques artístiques. Josep Lluis ha defensat sempre amb fermesa un teatre que ens oferisca amb 
sinceritat, amb sang i nervi, les inquietuds, els problemes reals d’existències en  risc, les pors, el 
sempre anguniós treball de construir-se com a éssers humans en conflicte amb el propi passat i amb 
les seues expectatives de futur.” I aquesta sensibilitat el va portar a iniciar i promoure iniciatives tan 
significatives per al teatre valencià com el muntatge ZERO RESPONSABLES que va portar a 
l’escenari de la Matilde Salvador, primer, i després al Teatre Micalet de València, tota l’angoixa i 
l’abandó al que van estar sotmesos durant anys els familiars de les víctimes de l’accident del metro 
de València. 

Des d’AVEET reivindiquen la seua figura com a referent comú de honestedat, coherència i 
compromís. Amb aquesta trobada, volem traslladar a la societat valenciana l’immens valor de 
persones que, com ell, han dedicat la seua vida a la seua gent, la seua historia i el seu patrimoni 
cultural i sentimental amb la perseverança, l’amor i la il·lusió dels que estimen, per damunt de tot, el 
seu poble. 

“Com a dramaturgs volem manifestar el nostre orgull de sentir com propis la seua mirada i el seu 
ideari, per això, volem fer memòria de la seua persona i de seua dedicació fonamental amb la nostra 
dramatúrgia”. 

L’acte, que està obert a tot aquell que vulga recordar i homenatjar a l’escriptor, compta amb la 
col·laboració de nombrosos dramaturgs i dramaturgues, actrius i actors, músics i altres professionals 
de l’escena valenciana. I hi destaca també la presència d’una xicoteta part de l’equip de ZERO 
RESPONSABLES. El cartell ha sigut dissenyat per Elias Taño. 

L’associació ha intentat preparar un acte senzill i emotiu en el que es podrà gaudir de la lectura 
dramatitzada de la seua peça inèdita, Onze Dríblings i un Offside, dirigida per Xavier Puchades, i 
interpretada per Àngels Fígols, Alejandra Garrido, Begoña Tena, Pau Gregori, Carla Chillida i Jesús 
Muñoz. A més, es recuperarà un fragment de la peça El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, 
coescrita amb el seu germà Rodolf Sirera, gràcies a la participació de CRIT companyia de teatre. 
També s’interpretarà en directe diferents temes musicals, escollits per Remei Miralles, amb versions 
del music Ona Nua i cantades per Carla Chillida, Begoña Tena i Mireia Marí. A l’hora, s’inclouran 
nombrosos testimonis de la gent que el va conèixer i estimar. Es farà especial menció a El cant de la 
Sibil·la, ja que els estudis realitzats per Josep lluis sobre la música i el teatre medieval valencians 
foren decisius en la recuperació d’este cant litúrgic i la recuperació, en la seua vessant teatral, per a 
la Catedral de València. Una iniciativa que, a hores d’ara, forma part del patrimoni immemorial de tots 
els valencians, del qual Sirera es va encarregar de l’assessorament històric i de la dramatúrgia. 

L’acte compta amb el suport de l’Ajuntament de València, l’Institut Valencià de Cultura i la Fundació 
SGAE i el Consorci de Museus i el Centre del Carme Cultura Contemporània. Tindrà lloc el proper 
dimecres 29 de novembre a les 19 hores, precisament, al claustre gòtic del Centre del Carme Cultura 
Contemporània. 

CONVOCATÒRIA INSULA DRAMATARIA JOSEP 
LLUÍS SIRERA 



 
L'Institut Valencià de Cultura llança la convocatòria de la 1a edició del laboratori de dramatúrgia 
INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUÍS SIRERA, l’objectiu del qual és estimular l’escriptura teatral 
generant unes condicions òptimes de treball, potenciar la dramatúrgia viva valenciana en un moment 
de clara renaixença escènica i combatre l’aïllament creatiu de les nostres autores i autors dramàtics 
fent que la seua escriptura forme part d’un procés més ampli: reunions conjuntes, contacte amb altres 
professionals escènics, lectures dramatitzades de les obres escrites així com publicació i finalment 
producció i exhibició d’algun dels textos. 

CONVOCATÒRIA INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUÍS SIRERA 

 

CONVOCATÒRIA OBERTA - "EN EL MAPA" 
CONVOCATÒRIA AMPLIADA FINS EL 20 D'OCTUBRE 

Un dels objectius d'AVEET és promoure i donar a conèixer autores i autors de teatre valencians i, en                  
aquest sentit, vos proposem la següent activitat adreçada a l'autoria associada. 

Es tracta d’unes lectures dramatitzades que podrien definir-se com a “teatre de transformació” i que               
conviden a reflexionar al voltant de la realitat viscuda al País Valencià durant els últims anys. Per a                  
dur a terme aquest projecte, proposem la col·laboració amb el col·lectiu de periodistes, ja siga               
mitjançant la Unió de Periodistes o, directament, amb periodistes o fotoperiodistes independents. 

El fil conductor és parlar d’ací i ara a partir de tot el que ha passat al País Valencià des de la caiguda                       
del sistema per la corrupció, la manera en què aquesta ha revertit en un canvi i la possibilitat de                   
regeneració. També es podrien introduir temes perifèrics que estiguen relacionats amb el principal             
que proposem. 

La lectura dramatitzada estarà formada per vàries peces breus i tindran un format comú especificat a                
les bases. L'espai escènic consistirà en unes taules i, al seu voltant, s’asseurà el públic. Els intèrprets                 
estaran asseguts un a cada costat de la taula i mantindran el diàleg de l’autor/autora nascut de la                  
col·laboració amb el periodista o fotoperiodista. 

L'objectiu inicial és realitzar aquest projecte en un teatre de la ciutat de València, preferentment de                
gestió pública per possibilitar que l'autoria valenciana s’empodere en un lloc escènic on, des de fa                
molts anys, no ha tingut accés. D’aquesta manera, AVEET reivindica la tornada de la nostra               
dramatúrgia als teatres públics valencians. 

Els textos rebuts s'organitzaran en diferents blocs a partir d’eixos temàtics amb la intenció de               
proposar diferents recorreguts que l’espectador podrà triar en funció del tema que li resulte més               
atractiu, per exemple: història, polítiques, barris, llengua, etc. 

Els objectius principals d’aquesta activitat són: 

●  Donar difusió i visibilitat a l'autoria teatral valenciana. 
● Apropar el nostre treball a la societat per a fer-la partícip del canvi de model social. 
● Establir relacions amb altres col·lectius professionals, en aquest cas, els periodistes. 

Les dramaturgues i dramaturgs de l’AVEET interessades/ats en col·laborar, podran presentar textos            
ja escrits o creats per a l'ocasió sempre que s'ajusten a les següents premisses. 

BASES 

● Es podrà presentar qualsevol autora/autor d’AVEET amb només una proposta textual 
limitada a 9 pàgines, lletra 12 times new roman i interlineat 1,5. 

http://ivc.gva.es/wp-content/uploads/2017/11/CONVOCAT%C3%92RIA-INSULA-DRAMATARIA-JOSEP-LLU%C3%8DS-SIRERA.pdf


 
● Les lectures es faran en valencià, no obstant, podeu enviar el text també en castellà. Si 

finalment és seleccionat, el traduirem. 
● Es seleccionaran tantes peces com siga possible, considerant que la idea és tindre una 

sessió de lectura dramatitzada d’una durada no superior a una hora i mitja. 
●  Els textos seran per a dos personatges. 
● Cada autor/a podrà contactar amb el contacte periodístic que considere. En tot cas, AVEET 

proporcionarà un llistat de periodistes predisposats a col·laborar i posarà en contacte als 
autors i periodistes. Aquesta possibilitat es resoldrà per ordre d’arribada de les sol·licituds. 

● La data final de lliurament del text serà el 1 d’octubre, s’haurà d’enviar al nostre correu i vos 
confirmaren que l’hem rebut. La resolució dels textos seleccionats es donarà a conèixer el 31 
d'octubre 

● Els textos es remuneraran atenent el pressupost que AVEET dispose, finalment, per a 
realitzar l’activitat. 

● Les lectures dramatitzades es faran al mes de desembre, en un espai encara per concretar i 
dins de la I Trobada de Dramatúrgia Europea: El drac d’Europa. 

● Els textos que participen en les lectures es publicaran junt a la resta d’obres de la citada 
trobada. 

● Si teniu cap dubte, podeu fer les vostres consultes mitjançant el nostre mail 
escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com 

  

CONVOCATÒRIA AMPLIADA FINS EL 20 D'OCTUBRE 

PREOCUPACIÓ PEL FUTUR INCERT DE LAS NAVES 

AVEET expressa la seua preocupació pel futur de Las Naves com espai dedicat, entre altres 
activitats culturals, a les arts escèniques i a la promoció de l’ escriptura dramàtica d’autoria 
actual. 

València, 2 de juny de 2017. Des de la seua reobertura al juliol del 2015, Las Naves havia iniciat 
una línia de programació de treballs amb una destacada presència de dramaturgues i dramaturgs 
valencians, així com de col·lectius de creadors contemporanis. Una línia que, poc després, es va 
convertir també en una aposta per la producció pròpia, coproducció i col·laboració amb una 
necessària vessant d’encàrrecs: des de propostes de teatre comunitari i participatiu a d’altres de 
creació personal. 

En només dos temporades, s’ha produït l’últim treball del col·lectiu El Pont Flotant (El fill que vull 
tindre, 2016); coproduït amb el Festival Cabanyal Íntim (I tornarem a sopar al carrer, 2017, escrita per 
Begoña Tena i Xavier Puchades); i col·laborat amb propostes d’autors com Juan Pablo Mendiola 
(Dystopia, 2016), Nacho López Múrria (Las maravillosas canciones para desaparecer, 2016), o 
Robert de la Fuente (Paciente, 2016). Paral·lelament a aquesta línia teatral, s’han produït i coproduït 
altres treballs de dansa i de teatre performatiu, en alguns casos, fins i tot, amb companyies de fora de 
València per a impulsar processos d’intercanvi creatiu. Per últim, volem destacar també l’atenció a la 
seua programació d’obres d’autoria actual valenciana amb noms com Guada Sáez, Xavier Puchades, 
Eva Zapico, Juli Disla, Xavo Giménez, Pablo Gisbert, entre altres. 

Per tant, estem davant d’una aposta de programació i producció coherent, interessada en els 
llenguatges vius de les arts escèniques amb l’objectiu d’una recerca constant de fórmules 
dramàtiques, transgressores o inusuals, per a crear i sorprendre a nous públics. Un espai de creació i 
exhibició necessari que necessita de la institució pública per poder posar esta ciutat a l’alçada d’altres 
capitals nacionals i internacionals en matèria d’arts escèniques. 

http://aveet.eu/preocupacio-pel-futur-incert-de-las-naves/


 
Des del passat desembre, però, l’espai escènic de Las Naves (Espai Mutant) està tancat després de 
patir filtracions d’aigua al pati de butaques a causa d’unes intenses pluges. Ha passat quasi mig any i 
l’espai continua inoperatiu amb la conseqüent cancel·lació de la major part de la seua programació 
escènica. També s’ha hagut d’ajornar algunes de les produccions i coproduccions que s’havien 
acordat per a la present temporada. 

A les escriptores i escriptors d’AVEET volen mostrar la seua preocupació davant d’aquesta situació 
que posa en risc una línia de programació coherent amb la creació escènica contemporània de la 
ciutat de València i, sobretot, d’una política de producció i coproducció, d’encàrrecs i de projectes de 
teatre comunitari que necessita d’una constància i una aposta decidida que, ara per ara, sembla 
perillar. Actualment, “no ens podem permetre perdre un espai que, sense deixar de banda altres 
propostes escèniques, estava sent un important suport de la nostra escriptura teatral actual”, afirmen. 

Per tot això, l’associació demana a l’actual direcció de Las Naves i als responsables de l’Ajuntament 
que donen una explicació pública al voltant d’aquesta qüestió. AVEET incideix en conèixer si es 
pretén solucionar el problema ocasionat per les filtracions; si existeix un calendari concret per a 
recuperar aquest espai; i si la línia de programació, coproducció i col·laboració encetada amb els 
creadors escènics valencians, i amb els seus dramaturgs i dramaturgues en particular, tindrà una 
continuïtat, dins la línia explorada fins ara, en un futur pròxim. 

 

COMUNICAT PÚBLIC DE L'AVEET AL VOLTANT 
DEL CENTRE TEATRAL ESCALANTE 
COMUNICAT PÚBLIC DE L'AVEET 

davant la negativa de la Diputació de València a assumir la rehabilitació de l'edifici-seu del Centre                
Teatral Escalante de València. 

L'Associació d'Escriptores i Escriptors Teatrals Valencians vol manifestar públicament el desconcert i            
la inquietud que ha causat als seus associats les diferents informacions aparegudes als mitjans de               
comunicació els últims dies referides al Centre Teatral Escalante. Aquestes notícies fan referència a              
una suposada negativa de la Diputació de València a assumir la despesa econòmica que implica               
l'assumpció de la rehabilitació de l'edifici històric on està ubicat el teatre, actualment tancat per uns                
problemes estructurals greus descoberts l'octubre passat. 

Al marge de la inevitable angoixa que a tots ens produeix aquesta inexplicable decisió volem               
subratllar també la incertesa que aquesta manera d'actuar afegeix a un projecte cultural i pedagògic               
que tots consideràvem, fins ara, estable, consolidat i fortament arrelat al sentir dels ciutadans              
valencians que estimen el teatre, la dansa i el circ i als professionals que els fan possible. 

No entenem la inconsciència política que es desprèn d'aquesta manera d'actuar tan irreflexiva i              
desproveïda de la mínima sensibilitat que cal exigir als nostres representants polítics. 

Confiem en què un projecte artístic i professional tan valuós per a tots i que depén d'una seu estable i                    
digna no es veja perjudicat per aquesta decisió mal presa i pitjor explicada. 

Ens veiem en l'obligació de sol·licitar a la Diputació de València el màxim esforç econòmic i humà per                  
conservar per al Centre Escalante la seu que ha tingut els últims 40 anys al carrer Landerer de                  
València, ja que les seues instal·lacions formen part de la memòria sentimental i afectiva d'un nombre                
immens de professionals i d'espectadors de totes les edats que han gaudit entre les seues parets de                 
la vivència del Teatre en totes les seues vessants. 



 
No acceptem l'argument totalment inconsistent de la impossibilitat d'aconseguir els recursos           
necessaris per a fer front a la gran despesa econòmica necessària per afrontar la reforma, ja que la                  
diputació de València, segons es va publicar a la premsa l'any passat, va tancar l'exercici amb un                 
superàvit de 33,7 milions d'euros. 

http://elmeridiano.es/valencia/la-diputacion-cierra-ejercicio-2016-superavit-337-millones/ 

També ens resulta inversemblant que la propietat de l'edifici no accepte millorar les condicions de               
lloguer de l'espai i contribuir en la consecució de la reforma, ja que es tracta d'un espai històric al qual                    
difícilment se li pot donar altra utilitat diferent de la que ha tingut des de que es va inaugurar a                    
principis del segle XX. 

Com a dramaturgs també volem destacar la importància que per a tots nosaltres ha tingut i té el                  
Teatre Escalante, ja que moltes i molts de nosaltres hem vist les nostres obres o les nostres                 
adaptacions muntades sobre el seu escenari en unes condicions d'excel·lència infreqüents;           
especialment si tenim en compte que es tracta d'obres teatrals adreçades a les generacions més               
joves d'espectadors. 

També volem posar en relleu el prestigi i el reconeixement en l'àmbit estatal que ha acumulat aquest                 
teatre al llarg de la seua extensa trajectòria i fem aquesta apreciació tant obvia i innecessària perquè                 
intuïm que la mateixa institució que ha de donar suport i defensar aquest projecte imprescindible (La                
Diputació de València) no és conscient del seua immensa importància per a totes les valencianes i                
valencians, especialment els més menuts. València, maig de 2017. 

NOVA JUNTA I ACTIVITATS PER AL 2017 

AVEET, Associació Valenciana d’escriptores i escriptors teatrals ha triat, en assemblea anual de             
socis, la nova Junta que marcarà les vies d’acció de cara al 2017. L’autora castellonenca Sònia Alejo,                 
ha sigut la persona encarregada de presidir durant aquest any el treball de l’associació, en substitució                
de l’autor alacantí Paco Sanguino, un treball que té entre les seues línies argumentàries la promoció i                 
difusió de l’autoria valenciana i la defensa i visibilització dels drets de les escriptores i escriptors                
teatrals tant en l’àmbit local com estatalment. 

La Junta d’AVEET, a més, comptarà amb Xavier Puchades com a secretari d’organització, Ana Millàs               
com a tresorera i Antonia Bueno i Jaume Policarpo com a vocals. A banda, a l’Assemblea general                 
celebrada el passat 4 d’abril, es van conformar diferents grups de treball que marcaran les línies                
d’acció de l’associació per a aquesta nova temporada. Patrícia Pardo, Gabriel Ochoa, Pedro             
Montalbán Kroebel, Begoña Tena, Javier Sahuquillo i Guadalupe Saéz són algunes de les persones              
encarregades de dur endavant les diferents àrees de treball que porta en marxa AVEET. 

Enguany, des de l’associació, els esforços aniran encaminats a realitzar accions de visibilització de              
les autores i autors teatrals valencians. Des de cicles de lectures dramatitzades, fins a publicacions               
de textos, així com un homenatge a un dels fundadors d’AVEET i un referent de la cultura teatral                  
valenciana, Josep Lluis Sirera. També la planificació d’unes jornades per a autors, on reflexionar i               
compartir preocupacions i realitats, i buscar solucions o accions conjuntes. 

AVEET es va fundar el 2013 front de la necessitat de mostrar i fer evident el treball i la situació de                     
preacarietat que patien i, encara pateixen, les autores i autors valencians. En l’inici de l’AVEET i per a                  
2014 i 2015, el grup de treball conformat en Junta Directiva de l’AVEET va estar compost per: Sònia                  
Alejo, Antonia Bueno, Jerónimo Cornelles, Juli Disla, Roberto García, Patrícia Pardo, Jaume            
Policarpo, Xavier Puchades, Guadalupe Sáez, Francesc Sanguino, Josep Lluís Sirera, Begoña Tena i             
Carmen Valera. 



 
Entre les accions de major visibilitat del col·lectiu es troba l’activitat duta a terme el passat 20 de                  
gener de 2017 en la qual es van entregar a l’Institut Valencià de Cultura basquets plens de textos                  
d’autoria valenciana no produïts o coproduïts per l’IVC un document amb diferents reivindicacions             
com l’augment de la producció de textos dramàtics de dramatúrgia viva, pressupost digne per als               
autors i autores, promoció i temps d’exhibició a l’alçada de qualsevol teatre públic, exhibició en les                
sales de València, Castelló i Alacant i diferents peticions respecte de les ajudes d’escriptura. 

 

AVEET. ACTE DE PROTESTA I CARTA 
REIVINDICATIVA 
AVEET vol contribuir a la visibilitat i la promoció de la dramatúrgia valenciana.  Entre d'altres, el dia 
20 de gener durem a terme una ACCIÓ crítica, alegre i participativa amb la finalitat d'entregar a 
l'institua Valencià de Cultura un document amb 10 reivindicacions. 

Aquesta acció consisteix en 
presentar, per registre 
d'entrada a l'IVC i amb 
periodistes de testimoni: el 
document reivindicatiu 
esmentat amb, mínim, tres 
basquests plens de textos 
d’autoria valenciana no 
produits o coproduïts per 
l’IVC, i amb la presència del 
màxim número possible de 
dramaturgues i dramaturgs. 

Molts parlaran per nosaltres, 
per això deixem ací 
constància del document que 
lliurarem. 

L’acció d'entrega serà 
divendres 20 de gener de 
2017 a les 12:30 hores a la 
porta del Teatre Principal de 
València. 

Us hi esperem! 

http://aveet.eu/wp-content/uploads/2017/01/REivindicacions-AVEET-gener-2017.pdf
http://aveet.eu/wp-content/uploads/2017/01/REivindicacions-AVEET-gener-2017.pdf
http://aveet.eu/wp-content/uploads/2017/01/REivindicacions-AVEET-gener-2017.pdf


 
  

Entrega per Registre d'entrada del Documen 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ESCRITS SOBRE 
TEATRE DE JOSEP LLUÍS SIRERA 

PRESENTACIÓ A LA SALA MATILDE SALVADOR DEL LLIBRE D’ESCRITS SOBRE TEATRE DE 
JOSEP LLUÍS SIRERA 

Dilluns 23 de gener de 2017, a les 19.00 hores. 

ESCRITS SOBRE TEATRE DE JOSEP LLUÍS SIRERA és el número 4 de la Col·lecció de Llibres de                 
l’Acadèmia, que acull treballs d’especialitats i d’autors vinculats a les arts escèniques, així com              
projectes de recerca i diferents aportacions que es presenten en congressos i seminaris. 

Després de la defunció de l’acadèmic Josep Lluís Sirera, es va decidir preparar un volum amb una                 
selecció d’articles i assajos elaborats per l’autor al llarg de molts anys de docència i recerca en el                  
camp del teatre, amb l’únic objectiu d’oferir a un lector no especialista una aproximació a la seua                 
obra, que servisca també a manera d’introducció per a qui desitge aprofundir en la mateixa. 

En la selecció, realitzada pels acadèmics Juan V. Martínez Luciano i Rodolf Sirera, i la investigadora i                 
deixebla de l’autor, Rosa Sanmartín, qui ha tingut també al seu càrrec el text de presentació del llibre,                  
s’arrepleguen alguns dels temes en els quals va treballar i va fer importants aportacions Josep Lluís                
Sirera i que cobreixen diversos moments de la història del teatre, amb especial atenció al teatre                
medieval i renaixentista valencià, i a les formes populars sorgides al segle XIX al voltant del sainet                 
autòcton, així com un estudi sobre el teatre polític a el País Valencià, al costat de treballs sobre                  
Enrique Gaspar i sobre el primer teatre de Max Aub. 

Presideix l’acte Rosángeles Valls, Vicepresidenta segona de l’Acadèmia de les Arts Escèniques            
d’Espanya. 

Intervenen: Juan Vicente Martínez Luciano, Rodolf Sirera i Rosa Sanmartín. 

Sala Matilde Salvador, Centre Cultural La Nau, Universitat de València. 

 

Mafalda Bellido i Guadalupe Sáez al cicle "Memòria 
Històrica" de l'Escalante 
Les nostres sòcies Mafalda Bellido i Guadalupe Sáez, autores de Yo maté a Carmelita Polo i A mí 
nunca me cortó la cabeza, respectivament. Al Centre Teatral Escalante de València del 20 al 22 de 
desembre. 

http://www.escalantecentreteatral.com/
http://www.escalantecentreteatral.com/


 

S’estrena LOU, EL CARÁCTER DE UN GATO de        
Mafalda Bellido 

 

 

LOU, EL CARÁCTER DE UN GATO 

Dramatúrgia: Mafalda Bellido 

Idea i interpretació: Paloma Arza 

Fotografia: Andrea Eidenhamer 

Sala Trono de Tarragona. 29 i 30 de 
desembre de 2016 i 6 de gener de 2017. 

 
 

 

Sònia Alejo, autora de TANATOS SHOW 

El 2010 comença a bategar LA MEDUSA, projecte        
encapçalat per Sònia Alejo on la textualitat i l’espai tenen          
un paper fonamental. 

Ens complau comunicar-te que en les pròximes setmanes        
podràs gaudir de la posada en escena de TANATOS         
SHOW: 
22/10 Vila-real. Teatre ELS XIII. 
28/10 Almassora. Casa de la Cultura. 
VALÈNCIA de l’11 al 13 de novembre a la Sala Zircó. 
 
 

 

 
 

http://www.salatrono.com/posposat-lou-el-caracter-de-un-gato-estrena


 

Manuel Molins i el seu HAMLET CANALLA, al Teatre 
Micalet 

Del 14 d'octubre i fins el 6 de novembre, 

Hamlet Canalla de Manuel Molins al Teatre Micalet de València. 

 

 

Informe sobre la situació dels autors teatrals 
valencians 
Informe sobre la situació dels autors teatrals, a càrrec del Consell Valencià de Cultura i on 
s'arrepleguen reflexions de l'AVEET. 

 

Clica en la image per 
continuar llegint. 

 

 II 

CONVOCATÒRIA D'AUTORIA 



 

Convocatòria de la Sala Ultramar de València, amb el suport de la SGAE, per a processos 
d'escriptura. 

Les bases pots trobar-les clicant ací mateix. 

Giménez, Sáez i Pardo al Teatre Micalet 
Aquestes setmanes guaudirem de 3 deus nostres autors al Teatre Micalet. 

Del 26 al 29 de maig, Penev de Xavo Giménez. 

Del 3 al 5 de juny, Comissura de Guadalupe Sáez i Patrícia Pardo. 

Del 10 al 12 de juny, Se'ns está quedant cos de postguerra, de Guadalupe Sáez. 

 

 
Penev 

http://salaultramar.com/
http://salaultramar.com/
http://salaultramar.com/wp-content/uploads/2016/08/BASES-II-CONVOCATORIA-DE-AUTOR%C3%8DA-EN-ULTRAMAR.pdf
http://www.teatremicalet.org/
http://www.teatremicalet.org/


 

 
Cul Kombat 

 

Ajudes a l'escriptura de Culturarts 
AVEET ha redactat un document amb al·legacions a les Ajudes de Culturarts (clica per descarregar),               
referides a la modalitat de CREACIÓ LITERÀRIA, i que va enviar el passat mes de març, arran la                  
petició que Culturarts va fer a totes les associacions d’arts escèniques valencianes per rebre              
suggeriments sobre l'Ordre d'Ajudes al Sector del Teatre, el Circ i la Dansa. 

Les propostes fetes per AVEET tenen la intenció de corregir la invisibilització de la dramatúrgia               
valenciana en general, així com la de les dramaturgues i la de l'escriptura en valencià, en particular. 

També hem enviat el document al Secretari Autonòminc d’Igualtat, Alberto Ibáñez Mezquita, per si              
considerara oportú fer-nos algun comentari o proposta que implemente les nostres propostes, amb la              
intenció de motivar o promoure els objectius d’igualtat o visibilitat referides. 

 

 

 

 

 

 

http://aveet.eu/wp-content/uploads/2016/05/Al%C2%B7legacionsAVEET.pdf
http://aveet.eu/wp-content/uploads/2016/05/Al%C2%B7legacionsAVEET.pdf


 

LA CANTANT CALBA AL Mc'DONALD'S, de Lluïsa 
Cunillé 

 

informació i reserves: www.micalet.org 

 

http://www.micalet.org/
http://www.micalet.org/


 

A propòsit de festivals escènics amb finançament 
directe 
El passat dilluns dia 8 de maig, AVEET envià per registre d’entrada a l’Alcalde i la Regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de València, a la Diputada delegada de Teatres i Memòria Històrica, al 
Secretari Autonòmic de Cultura i al Conseller d’Educació i Cultura el següent escrit, referit a festivals 
valencians que han rebut finançament de forma directa: 

Des d’AVEET volem manifestar la nostra preocupació al respecte de les darreres 
notícies publicades per la premsa valenciana on s’indica que diverses mostres o 
festivals de la ciutat de València han rebut una sèrie de diners públics concedits de 
forma directa i sense concurs públic. 

Aquesta pràctica potser revela l'absència d'un programa concret i consensuat per a les 
arts escèniques valencianes, cosa que ens preocupa tant com l'arbitrarietat d'aquestes 
darreres decisions subvencionadores. 

La nostra associació, representant d’escriptores i escritptors teatrals professionals, 
voldria conèixer en quina mesura han estat recolzats aquests fets culturals, i si s’ha 
tingut en compte a l’hora de valorar aquests projectes si promovien l’autoria valenciana 
a través de produccions, co-produccions o programació. 

La nostra associació aposta perquè les subvencions i els lliuraments d’ajudes valoren 
que els projectes promocionen i visibilitzen la dramatúrgia valenciana. 

Esperant amb interés la seua resposta, rebeu una cordial salutació. 

Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals 

www.aveet.eu 

 

Convocatòria: Las Escrituras de las diferencias 

LaEscrituraDeLasDiferencias 

http://www.aveet.eu/
http://aveet.eu/wp-content/uploads/2016/05/LaEscrituraDeLasDiferencias.pdf


 
 

Assamblea general Aveet 
Recordatori de la convocatòria d'Assemblea General d'AVEET: 

Dimecres 16 de desembre a les 16h30 en primera convocatòria i a les 17h en segona (no a les 18h). 

A la Sala de Juntes de SGAE, tercer pis, carrer de Blanqueries núm. 6 de València. 

Us esperem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMO SI NO FUERA CONTIGO, de Mafalda Bellido 

 

Les entrades poden reservar-se a través de  www.salaultramar.com/reservas 

7 i 8 de maig. 20 h. 

La dramaturga y actriz valenciana Mafalda Bellido estrenará los días 7 y 8 de mayo,               
en formato de lectura dramatizada, su obra Como si el fuego no fuera contigo. Será en                
la valenciana Sala Ultramar (C/Alzira, 9), a las 20 horas, y las entradas se pueden               
adquirir a un precio de 3 euros a través de la propia página web de la sala. 

Como si el fuego no fuera contigo fue el texto ganador de la I Convocatoria de Autoría                 
(PDF), organizada por la Sala Ultramar con la colaboración de la Fundación SGAE, a              
través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana. El premio permitió a             
Bellido trabajar en este texto, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, bajo la               
supervisión del dramaturgo y director Xavier Puchades. 

A través de esta convocatoria se pretende “dar visibilidad a las nuevas dramaturgias y              
poner de relieve la gran calidad de los trabajos que están realizando en la actualidad los                
autores valencianos”, señalan los organizadores. Por su parte, Mafalda Bellido          
considera que este tipo de residencias teatrales son “más que necesarias para que             

http://www.salaultramar.com/reservas
http://www.salaultramar.com/reservas
http://salaultramar.com/como-si-el-fuego-no-fuera-contigo
http://salaultramar.com/como-si-el-fuego-no-fuera-contigo
http://salaultramar.com/wp-content/uploads/2015/08/Bases-I-convocatoria-de-autor%C3%ADa-en-ultramar1.pdf
http://salaultramar.com/wp-content/uploads/2015/08/Bases-I-convocatoria-de-autor%C3%ADa-en-ultramar1.pdf


 
autores que estamos empezando podamos darnos a conocer y mostremos nuestro           
trabajo al público”. 

Mafalda Bellido y los restos del incendio 

La dramaturga Mafalda Bellido será la encargada de dirigir también la lectura            
dramatizada de su pieza Como si el fuego no fuera contigo. La interpretación correrá a               
cargo de los actores Juan Mandli, Begoña Tena, Amparo Oltra y José Zamit. Xavier              
Puchades se encargó de la asesoría y seguimiento del texto durante su creación. 

La obra gira en torno a una familia y dos incendios. De este modo, cuando la finca                 
familiar es arrasada por el fuego, veinte años después de otro incendio, el Teniente se               
reúne con sus dos hijas, Lídice y Belchi. La primera es vigilante en una torre forestal. La                 
otra acaba de emprender una prometedora carrera política. Al encuentro acude también            
Fontán, asesor político de Belchi. Todo recuerda al primer incendio y, como ya se sabe,               
un incendio provoca siempre otros incendios. 

Mafalda Bellido es licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte             
Dramático (ESAD) de Valencia y se ha formado como dramaturga con Paco Zarzoso.             
Su primera obra como autora fue La primavera de las Galápagos (2012), a la que               
siguieron Espérame en Mombasa (2014), Yo maté a Carmencita Polo (2015) y, ahora,             
Como si el fuego no fuera contigo. Cofundadora de la compañía La Perrica de Jerez,               
en 2010, ha intervenido como actriz en obras como Ilusionistas de Lluïsa Cunillé y              
Húngaros de Zarzoso y Cunillé. Ha participado en otros montajes de la Companyia             
Hongaresa de Teatre y en La ronda del miedo, producida por la Sala Ultramar y nacida                
de un taller teatral impartido por Paco Zarzoso de la mano de la Fundación SGAE. En el                 
ámbito del audiovisual, Bellido ha intervenido como actriz en casi una decena de             
cortometrajes, como Historia de un tenista de Sergio Serrano y Error 404 de No man’s               
land, y en el largometraje colectivo Tots a una veu, entre otras producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornada professional arts de carrer al FIT de 
Vila-real 

 

 



 

LA DIPUTADA AL TEATRE ESCALANTE 

Ens arriba una carta (clicar per descarregar) de la Diputada Rosa Pérez, a través del 
següent mail del Teatre Escalante de València: 

“Benvolguts companys: 

A fi que el feu arribar als vostres associats, tenim el plaer d’adjuntar-vos un escrit de la 
diputada de Teatres, Rosa Pérez, emplaçant-los a enviar-nos projectes, tant de 
producció com d’espectacles ja produïts, per a la programació de la pròxima temporada. 

Tots coneixeu la línia de programació i de formats seguida fins al moment en la sala. No 
obstant això, estem oberts a propostes diferents. 

Us agrairem que insistiu als vostres associats que ens facen arribar la documentació 
prèvia com més prompte millor, i mai més tard del 22 d’abril. 

Heu de remetre-la a este mateix correu info@escalantecentreteatral.com a l’atenció 
de Rosa Pérez. 

Per a qualsevol dubte, vos atendrem en el 963 912 442.” 

AVEET AMB ELS TITELLAIRES 

L'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) expressa la seua indignació i            
rebuig davant les detencions i l'empresonament provisional sense fiança dels titellaires de la             
companyia "Títeres desde abajo" sota l'acusació d'"enaltiment del terrorisme" i de la denúncia de              
Madrid Destino-Ajuntament de Madrid (Contractants de la companyia) per "actos ofensivos o lesivos             
para la sensibilidad del público, especialmente el infantil, durante la obra." 

Exigim el seu alliberament. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/07/madrid/1454869819_864334.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/07/madrid/1454869819_864334.html


 
 Ànims, companys! 

Article d'Emmanuel Rodríguez per al Diario Público 

La web dels titellaires 

Es publica EL PUIG, LA CLAU DE LA CONQUESTA, 
de Pascual Huedo 

 

Cartell de la recent publicació del llibre EL PUIG, LA CLAU DE LA CONQUESTA, de 
Pascual R. Huedo, la versió en paper de l’obra homònima, estrenada EL 2015 a El Puig 
amb els intèrprets Laura Sanchis, Héctor Fuster i Ernest Sandín. 

 

 

http://blogs.publico.es/contraparte/2016/02/06/titiriteros-e-iniciativa-politica-o-como-se-perdera-el-ayuntamiento-de-madrid/
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/


 

L'AVEET alerta sobre la uniformitat de Cultura 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografies de la lectura dramatitzada del passat dia        
30 de novembre 

 

 
 



 

ÈXIT (ABANS DE LES ELECCIONS), de Xavier       
Puchades 

 

Teatrencompanyia exhibeix Èxit (abans de les eleccions), una peça de de Xavier Puchades cocreada 
amb les actrius Verònica Andrès i Pau Pons. 

A Las Naves, València, el 23 i 24 de gener. 

Reserva d'entrades, ací. 

Dues dones amb deu anys de diferència. Fa quinze anys que no es veuen. Es retroben                
el dia de la jornada de reflexió d'unes eleccions polítiques en un mateix treball femer.               
Per què van vestides de vedette? Qui són? Què han de fer? I eixa misteriosa pilota de                 
platja...? Una peça de teatre sobre la resistència a la corrupció quotidiana. 

LA CRÍTICA HA DIT: 

"Ens trobem amb una obra política sense dissimul de cap mena, que ens parla a nosaltres d’unes                 
realitats que fins ara s’han volgut ignorar o, com a mínim, silenciar, i que deixa la porta oberta a                   
noves reflexions potser més inquietants fins i tot (...) gaudirem d’un text ben sòlid i ben construït i del                   
treball de Vero i Pau, dos estupendes actrius. Una obra que, almenys així ho espere, servesca per a                  
començar a pensar què pot significar l’èxit després de les eleccions." 

JOSEP LLUÍS SIRERA (Revista Episkenion) 

“Duelo de dos grandiosas actrices valencianas alejadas de sus papeles más habituales (...) Un texto               
difícil, muy bien construido, con perfectas transiciones de imagen que invitan a pensar en la situación                
actual” 

J.V.Peiró (Las Provincias) 

FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA 

https://www.lasnaves.com/?lang=ca
https://www.lasnaves.com/?lang=ca
https://www.ticketea.com/entradas-teatro-exit-abans-de-les-eleccions-de-teatrencompanyia/?tktsrc=organizerpage
https://www.ticketea.com/entradas-teatro-exit-abans-de-les-eleccions-de-teatrencompanyia/?tktsrc=organizerpage


 
Intèrprets: VERÒNICA ANDRÉS i PAU PONS 

Dramatúrgia i direcció: Xavier Puchades 

Collages: Po Poy 

Música: Agnès Pe+ Truna 

Disseny d’il·luminació: Diego Sanchez 

Disseny d’escenografia i cartell: teatrencompanyia 

Vestuari: Estibaliz Gonzalo 

Fotografia: Jordi Pla 

Audiovisual: Samuel Domingo 

[By dint of looking at a tree, I become a tree] 

Muntatge audiovisual: Óscar Bernàcer 

Ajudant de direcció: Lucía Sáez 

Producció: teatrencompanyia + Sala Ultramar 

Col·laboren 

Proyecto Inestable (graneros de creación) 

El Pont Flotant 

Generalitat Valenciana. Culturarts. (Ajuda a la creació de literatura escènica 2015). 

CONVOCATÒRIA LECTURA DRAMATITZADA 
L'Aveet, amb el suport del Consell territorial de la Sgae a la Comunitat Valenciana, organitza una 
LECTURA DRAMATITZADA el dilluns 30 de novembre al saló d'actes de la SGAE-València amb 
textos dels seus autors associats. 

L'acte servirà també per presentar l'AVEET a la ciutat de València i per trobar-nos en un ambient 
literari-festiu. 

Per dur a terme la lectura es contractarà una directora o director que posarà en peu les diferents 
escenes, el/la qual comptarà amb un màxim de quatre intèrprets (dues actrius i dos actors). 

En acabar l'acte, es convidarà a un SOPAR de germanor als autors. 

Posteriorment es farà una EDICIÓ DELS TEXTOS, els quals aniran introduïts per un estudi del 
panorama creatiu valencià, centrat en l'escriptura dramàtica i els seus autors. 

● Convocatòria als autors i condicionants:  

- Les peces, escrites en valencià o castellà, no han de durar més de 5 minuts (aprox. 3.000 caracters) 
i la seua temàtica o motor ha de girar entorn l'autoria, l'escriptura, la importància d'escriure o de ser 
escriptor. 

http://aveet.eu/


 
- Termini de lliurament dels textos: 30 de setembre. Enviant-los en resposta a aquest mateix mail. 

- Per participar s'ha de ser soci de l'AVEET i soci de SGAE. 

- No hi haurà selecció d'autors. Tots aquells que presenten text i s'adeqüen a temps de la peça, data 
d'entrega i siguen socis de les associacions esmentades veuran la seua peça representada. 

Activitat cofinançada pel Consell Territorial de Sgae a la Comunitat Valenciana 

 

COMISSURA, de Patrícia Pardo 
http://vimeo.com/118902112 
Patrícia Pardo mostra Comissura al Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual de Chile, celebrat 
a La Serena. 
Serà el 27 de gener. 
Amb música en directe i interpretació de Roge P. Magdaleno i amb el tècnic en gira David Sánchez 
Puerto. 
 
 

Carles Alberola, homenatjat per la Mostra d'Autors 
Espanyols de Teatre Contemporani 
En aquesta edició és un autor valencià el que ha estat homenatjat per la XXII Mostra d'Autors. Carles 
Alberola (Alzira, 1965) rep l'homenatge al Saló Blau del Ajuntament d'Alacant. La seua darrera obra, 
M'esperaràs? es representa així mateix a la Mostra. 
 

L'AVEET es presenta a Vila-Real 
El passat 30 d'abril es va presentar la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals 
durant el Festival FITCARRER de Vila-Real. La presentació va estar a càrrec de les autores Patrícia 
Pardo, Antonia Bueno i Begoña Tena durant la Jornada Profesional de Artes de Calle, tot i que 
acompanyades per la també autora Sònia Alejo, que estava present representant també el 28é 
festival FITCARRER. 

http://www.patriciapardo.es/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

L'HONGARESA, 20 ANYS 
Dimecres 2 de desembre, la Casa de Cultura del Port de Sagunt va inaugurar l'exposició de Jordi Pla, 
20 AÑOS DE HONGARESA, per celebrar, precisament l'aniversari d'aquesta companyia. 

Si vols assistir-hi, encara està a temps. 

Ací teniu tots els actes dels 20 anys de la Companyia Hongaresa, creada per la intèrpret Lola López i 
els autors Paco Zarzoso i Lluïsa Cunillé. 

 

 



 

Manu Valls i EL ÚLTIMO VIAJE DE CARY GRANT 
DACSA Produccions estrena en castellà L´últim viatge de Cary Grant de l'autor Manu Valls. Será a la 
Sala Zircó de València del 9 al 11 de desmembre. 

 

Gràcies, Josep Lluís 
Ha mort Josep Lluís Sirera. Autor teatral. També catedràtic jubilat i exvicerector de la Universitat de 
València. Editor, company… 

Al al seu blog, Episkenion, analitzava l'actualitat teatral. Potser és un bon dia per rellegir-lo. 

Des d'AVEET, l'escrivim i el recordem. El plorem. 
Gràcies pel teu compromís. 

 

 

NOVA JUNTA D'AVEET I EQUIPS DE TREBALL 

 

http://www.dacsaproduccions.com/
http://zirco.es/
http://zirco.es/
http://www.episkenion.com/no-somos-cr%C3%ADtic-s/
http://www.episkenion.com/no-somos-cr%C3%ADtic-s/


 
● Els EQUIPS DE TREBALL per a 2016 seran: 

1. Representativitat/Relacions institucionals: Sònia Alejo, Xavier Puchades, Francesc Sanguino. 
2. Comunicació (sòcies i exterior) i elaboració de documents polítics: Patrícia Pardo, Xavier 
Puchades, Guadalupe Sáez. 
3. Igualtat-Stop discriminació per gènere: Antonia Bueno, Carmen Valera, Begoña Tena, Guadalupe 
Sáez. 
4. Activitats: Anna Albaladejo, Sònia Alejo, Maribel Bayona,  Jerónimo Cornelles, Juli Disla, Jaume 
Policarpo, Guadalupe Sáez, Francesc Sanguino, Begoña Tena. 

● La JUNTA DIRECTIVA per al 2016 queda establerta de la següent manera: 
President: Paco Sanguino. 
Vicepresidenta: Sònia Alejo (En substitució de Patrícia Pardo). 
Secretari: Xavier Puchades (En substitució de Josep Lluís Sirera). 
Tresorer: Javier Sahuquillo (En substitució de Begoña Tena) (Gener 2016 - março 2016). / 
Vocals entrants: Pasqual Alapont, Antonia Bueno, Guadalupe Sáez. 
Vocals eixints: Sònia Alejo, Antonia Bueno, Jaume Policarpo, Jerónimo Cornelles, Juli Disla, Xavier 
Puchades, Guadalupe Sáez, Carmen Valera. 
 

Lola Blasco, "Premio Nacional de Literatura 
Dramática" per la seua obra SIGLO MÍO, BESTIA 
MÍA 
La nostra companya, Lola Blasco, rep  el "Premio Nacional de Literatura Dramática" del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de l'Estat Espanyol. Enhorabona! 

 

Lectura dramatitzada organitzada per AVEET 
L’AVEET, l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors de Teatre es presenta a la Ciutat de 
València el dilluns 30 d’octubre a les 19h, a la Sala Sgae-Centre Cultural, Blanqueries 6. 

A l’acte de presentació, es llegiran peces breus de Sònia Alejo, Mafalda Bellido, Antonia Bueno, 
Pascual Carbonell, Iaia Cárdenas, Jerónimo Cornelles, Antonio Cremades, Xavo Jiménez, Yoska 
Lázaro, Nácho López Murria, Paula Llorens, Néstor Mir, Manuel Molins, Pedro Montalbán-Kroebel, 
Gabriel Ochoa, Jaume Policarpo, Xavier Puchades, Isabel Requena, Guadalupe Saéz, Javier 
Sahuquillo i Rafa Segura. 

La lectura dels textos comptarà amb la presència dels intèrprets Ruth Atienza, Verónica Andrés, 
César Tormo i Àlex Cantó, sota la direcció escènica de Jaume Pérez. 

La temàtica de les peces gira entorn el procés creació de la literatura teatral i la posterior posada en 
escena, amb les dificultats associades en ambdós camps. I és, precisament, a partir del procés de 
treball amb estos textos que el director Jaume Pérez reflexiona: “El ressentiment és una forma 
obsessiva de discerniment lligada a la set de justícia. Perquè el ressentit no solament sent, sinó que 
també raona. El seu ressentiment naix d’un judici obsessiu sobre la realitat. Una emoció que 
s’expressa sota la forma insistent d’una denúncia que no pot ser silenciada. Un empipament. Una 
tristesa. L'amor dissimulat de qui sap, o creu saber, de paraules donades, incomplides, d’esperances 
defraudades i de pactes socials trencats. Un dolor que ressent la raó i, a voltes, també la vida. Un 
re-sentiment fet, també, de les emocions d’uns altres, de les ombres o fantasmes d’uns altres.” 

Esta activitat compta amb la col·laboració del Consell Territorial de la SGAE en la Comunitat 
Valenciana. 



 

Carles Alberola, homenatjat per la Mostra d'Autors 
Espanyols de Teatre Contemporani 
En aquesta edició és un autor valencià el que ha estat homenatjat per la XXII Mostra d'Autors. Carles 
Alberola (Alzira, 1965) rep l'homenatge al Saló Blau del Ajuntament d'Alacant. La seua darrera obra, 
M'esperaràs? es representa així mateix a la Mostra. 
 

 
Última reunió del 2014 
El passat dimarts vam tindre l'última reunió d'aquest any. Vam decidir coses prou importants, com la 
salvació del planeta, per exemple. El 2015 serà molt millor per a totes les escriptores i tots els 
escriptors de teatre, sobre tot perquè no pot ser pitjor. Ànims a tots i a fer feina, que ens queden 
moltes estrenes encara. Salut! 

 
En la foto: Guada Sáez, Begoña Tena, Juli Disla, Francesc Sanguino, Xavi Puchades, Antonia 
Bueno, Carmen Valera i Jerónimo Cornelles. 
 

UN HOMBRE, OTRO HOMBRE en el Teatro Círculo 
de Benimaclet 
El pròxims 27,28 de Febrer i 1,6,7,8 de Març es representarà Un hombre, otro hombre, de Paco 
Zarzoso en el Teatro Círculo de Benimaclet, a càrrec de la companyia Burros Voladores, dirigida pel 
mateix autor. Intèrprets: Victor Vila Garzón i Manu Ruizarte. 

Per la porta d'una estranya oficina entra “un altre home” dins li espera “un home”. “Un altre home” 
ocupara un lloc de treball sense saber-ho. A què es dedica la companyia a la qual pertany aquesta 
oficina? Una de les funcions de “un altre home” consisteix a ordenar, organitzar, classificar, un arxiu 
colossal, però no sap per on començar i el seu cap “un home” no sembla donar-li moltes pistes. Per 
què en aquesta oficina sempre…? Són les oficines d'una mina? Estic baix d'alguna cosa? Puc fer una 
trucada? Qui sóc jo?...potser si vostè m'haguera donat alguna pista. 

Més informació: Teatro Circulo Benimacl 

CONVOCATÒRIA LECTURA DRAMATITZADA 

https://www.facebook.com/teatro.circulo
https://www.facebook.com/teatro.circulo


 
L'Aveet, amb el suport del Consell territorial de la Sgae a la Comunitat Valenciana, organitza una 
LECTURA DRAMATITZADA el dilluns 30 de novembre al saló d'actes de la SGAE-València amb 
textos dels seus autors associats. 
L'acte servirà també per presentar l'AVEET a la ciutat de València i per trobar-nos en un ambient 
literari-festiu. 
 
Per dur a terme la lectura es contractarà una directora o director que posarà en peu les diferents 
escenes, el/la qual comptarà amb un màxim de quatre intèrprets (dues actrius i dos actors). 
 
En acabar l'acte, es convidarà a un SOPAR de germanor als autors. 
Posteriorment es farà una EDICIÓ DELS TEXTOS, els quals aniran introduïts per un estudi del 
panorama creatiu valencià, centrat en l'escriptura dramàtica i els seus autors. 

● Convocatòria als autors i condicionants:  
- Les peces, escrites en valencià o castellà, no han de durar més de 5 minuts (aprox. 3.000 caracters) 
i la seua temàtica o motor ha de girar entorn l'autoria, l'escriptura, la importància d'escriure o de ser 
escriptor. 
- Termini de lliurament dels textos: 30 de setembre. Enviant-los en resposta a aquest mateix mail. 
- Per participar s'ha de ser soci de l'AVEET i soci de SGAE. 
- No hi haurà selecció d'autors. Tots aquells que presenten text i s'adeqüen a temps de la peça, data 
d'entrega i siguen socis de les associacions esmentades veuran la seua peça representada. 
Activitat cofinançada pel Consell Territorial de Sgae a la Comunitat Valenciana 

 
L'AVEET es presenta a Vila-Real 
El passat 30 d'abril es va presentar la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals 
durant el Festival FITCARRER de Vila-Real. La presentació va estar a càrrec de les autores Patrícia 
Pardo, Antonia Bueno i Begoña Tena durant la Jornada Profesional de Artes de Calle, tot i que 
acompanyades per la també autora Sònia Alejo, que estava present representant també el 28é 
festival FITCARRER. 

 

http://aveet.eu/


 

 

Pròximament, tres lectures dramatitzades a Alacant 
 

 

 


