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CONVOCATÒRIA 
III EDICIÓ LABORATORI DE DRAMATÚRGIA

INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUÍS SIRERA 2020

D’acord amb el projecte artí�stic  del  Director Adjunt d’Arts  Esce�niques de
l’IVC, Roberto Garcí�a,  al llarg de l’any 2018 es va posar en marxa la I Edicio�  del
Laboratori de Dramatu� rgia  INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUI.S SIRERA, l’objectiu
del qual ha sigut estimular l’escriptura teatral generant unes condicions o� ptimes de
treball, potenciar la dramatu� rgia viva valenciana i combatre l’aí0llament creatiu de
les nostres autores i autors drama� tics fent que la seua escriptura forme part d’un
proce�s me�s ampli: reunions conjuntes, contacte amb altres professionals esce�nics,
lectures dramatitzades de les obres escrites així� com la seua posterior publicacio� .

Animats per l’experie�ncia satisfacto� ria de les dos anteriors edicions i amb la
intencio�  de establir unes bases de futur i apostar per la continuí0tat dels projectes
de recolzament  a la  Dramatu� rgia  i  a  les  Arts  Esce�niques,  publiquem la present
convocato� ria  per  a  iniciar  la  III  Edicio�  del  Laboratori  de  Dramatu� rgia  INSULA
DRAMATARIA JOSEP LLUI.S SIRERA 2020.

MODUS OPERANDI:

-  Per  a  l’edicio�  de  2020  s’escolliran  quatre  propostes.   S’incloura�  la  paritat  de
ge�nere com a criteri de seleccio�  de les propostes.

-  El  grup d’autores  i  autors  seleccionats  desenvoluparan un text  teatral  des  de
desembre de 2019 a juliol de 2020, percebent la quantitat de 8.000 euros, impostos
inclosos, per aquest treball (4.000 € en la fase inicial i 4.000 € en lliurar el text).
Per a tal efecte es formalitzara�  i signara�  el corresponent contracte.

- Durant aquest perí�ode es combinara�  el treball individual amb reunions conjuntes
i amb el coordinador el Laboratori de manera que tots els participants coneguen i
enriquisquen  el  treball  de  la  resta  de  companyes  i  companys  del  proce�s
d’escriptura.  Igualment  s’enriquira�  el  treball  amb  l’acompanyament  puntual
d’especialistes  externs.  Es  crearan  mecanismes  de  documentacio�  i  visibilitzacio�
perque�  quede consta�ncia del treball realitzat. Per tot aixo� , s’exigira�  als participants
compromí�s de participacio�  i implicacio�  en el proce�s.

- Durant el mes de juny de 2020 es fara�  una lectura dramatitzada dels textos oberta
al pu� blic i a professionals de les Arts Esce�niques.  
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- Fruit d’aquest proce�s i del  feddback amb el pu� blic, l’autora/autor fara�  els canvis
que considere oportuns per lliurar una versio�  definitiva del text al llarg de juliol de
2020. El text, en la seua versio�  definitiva, sera�  publicat per l’IVC dins de la col·leccio�
INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUI.S SIRERA. L’Institut Valencia�  de Cultura es reserva
la decisio�  de no publicar algun dels textos si no reuneixen la qualitat necessa� ria per
fer-ho. 

REQUISITS DE PARTICIPACIO. :

- Les propostes presentades podran ser escrites tant en valencia�  com en castella� .

-  Les  autores  i  autors  que  es  presenten  hauran  de  residir  i  desenvolupar
habitualment el seu treball a la Comunitat Valenciana.

- Nome�s es pot presentar un u� nic projecte de text teatral i este ha de ser d’autoria
u� nica. No s’admetran projectes escrits en col·laboracio�  amb altres autores o autors.

-  Les  persones  que  participen  en  la  III  Edicio�  del  Laboratori  de  Dramatu� rgia
INSULA  DRAMATARIA  JOSEP  LLUI.S  SIRERA  no  podran  participar  en  altres
laboratoris  d’escriptura  teatral  d’a�mbit  local  o  nacional  (per  exemple,  el  de
Fundacio� n Autor) ni  podran presentar-se a les Ajudes a la creacio�  de literatura
esce�nica dins de les Ajudes de foment de les Arts Esce�niques que l’Institut Valencia�
de Cultura convocara�  al llarg de 2020.

- Per potenciar una major diversitat d’oportunitats, les persones que participen en
la  III  Edicio�  del  Laboratori  de  Dramatu� rgia  INSULA  DRAMATARIA  JOSEP  LLUI.S
SIRERA  no  poden  haver  signat  l’autoria/dramatu� rgia/versio�  d’alguna  de  les
produccions pro� pies de l’IVC que s’estrenaran al llarg de la temporada 2019/2020.

-  Les  autores  o  autors  que  es  presenten  a  aquesta  convocato� ria  han  d’haver
estrenat i/o publicat anteriorment un  mínim de 3 obres.  En cas de dubte per
part  de  la  comissio�  avaluadora,  es  podra�  exigir  al  sol·licitant  la  documentacio�
corresponent que avale l’estrena o edicio�  de les obres.

-  El  projecte  haura�  de  tindre  relacio�  amb el  concepte  “clàssics  moderns” i  es
tractara�  d’un projecte de creacio�  contempora�nia que tinga com a punt de partida o
font d’inspiracio�  una o me�s obres cla� ssiques. Cla� ssiques perque�  han aconseguit ser
perdurables i  han passat  a  ser patrimoni  de la  humanitat:  obres esce�niques  de
qualsevol  ge�nere,  pero�  tambe�  litera� ries,  musicals,  picto� riques,  audiovisuals  o de
qualsevol disciplina artí�stica que hagen estat creades des de la prehisto� ria fins el
segle XX. Aquesta consigna en cap moment anima a la imitacio�  ni a l’arqueologia de
formes antigues, me�s be�  ha de ser un estí�mul per a desenvolupar una veu pro� pia i
generar connexions entre el passat, el present i el futur.
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DOCUMENTACIO.  A ENVIAR:

El projecte s’enviara�  en format pdf en un u� nic arxiu seguint aquest ordre:

- Tí�tol provisional del projecte.

- Nom i cognoms de l’autora/autor i dades de contacte (tele� fon i correu electro� nic).

-  Projecte  artí�stic  (sinopsi,  estructura,  tractament  estilí�stic,  descripcio�  dels
personatges o qualsevol aspecte que s’estime rellevant): MAE XIM 4 PAE GINES.

- Explicacio�  de la relacio�  del projecte amb el concepte “cla� ssics moderns” abans
exposat,  indicant  l’obra  o  obres  cla� ssiques  que  serveixen  de  punt  de  partida:
MAE XIM 2 PAE GINES.

- Currí�culum de l’autora/autor amb la relacio�  d’obres estrenades i/o publicades.

RECEPCIO.  I TERMINI D’ADMISSIO.  DE PROJECTES:

Els projectes s’enviaran exclusivament en format electro� nic (pdf) entre el 7 i
el  27 d’octubre de  2019 al  correu  insula_dramataria@gva.es amb l’assumpte:
INSULA DRAMATARIA JOSEP LLUI.S SIRERA + nom i cognom del sol·licitant.

PROCE. S DE SELECCIO. :

La seleccio�  dels projectes participants del Laboratori es fara�  al llarg del mes
de novembre de 2019, comptant amb la valoracio�  de les autores i autors de la II
Edicio�  del Laboratori i una comissio�  formada pel coordinador del laboratori i una
dramaturga o dramaturg de prestigi de fora de la Comunitat Valenciana. 

Roberto Garcí�a
Director Adjunt d’Arts Esce�niques de l’Institut Valencia�  de Cultura

Data: 7 d’octubre de 2019
 


