CONVOCATÒRIA OBERTA DE RESIDÈNCIA DE TRADUCCIÓ TEATRAL

1.- OBJECTE
Amb la intencióó d’impulsar la internaciónalitzacióó de la dramatuó rgia valenciana
viva, la Direccióó Adjunta d’Arts Esceè niques de l’Institut Valenciaè de Cultura publica
la present cónvócatóè ria per a facilitar a un traductór/ra d’una llengua estrangera
temps, espai i recursós per a la traduccióó d’un text teatral d’un autór/ra nascut ó
resident a la Cómunitat Valenciana.
La iniciativa va dirigida a traductórs/res prófessiónals de textós teatrals que
tinguen l’intereó s de traduir una óbra d’autória valenciana del segle XXI. A tal efecte
l’Institut Valenciaè de Cultura pagaraè el seu treball óferint-li resideè ncia en la ciutat
d’Alacant durant tres setmanes, pósant a la seua dispósicióó les instal·lacións del
Teatre Arniches per a desenvólupar la seua feina i afavórint el cóntacte directe amb
l’autór/ra a qui traduiraè . La part final del seu treball cóincidiraè a meó s amb les
jórnades de la XXVI Muestra de Teatró Espanñ ól de Autóres Cóntempóraó neós.
EÉ s intencióó de l’Institut Valenciaè de Cultura que la resideè ncia siga l’embrióó de la
futura Casa de la Traduccióó Teatral, amb seu a la ciutat d’Alacant.
2.- PERIÉODE DE RESIDEÈ NCIA I DOTACIOÉ ECONOÈ MICA
La resideè ncia de traduccióó teatral es desenvóluparaè al llarg de tres setmanes,
cómençant el 22 d’óctubre de 2018 i acabant l’11 de nóvembre de 2018.
Es pagaraè 4.500 eurós, impóstós inclósós, en cóncepte d’hónóraris pel treball de
traduccióó . En aquesta quantitat estan inclóses les despeses de viatge des del llóc
d’órigen del traductór/ra a la ciutat d’Alacant, aixíó cóm les dietes d’alimentacióó i
allótjament.
L’Institut Valenciaè de Cultura facilitaraè al traductór/ra un llistat amb ópcións
d’allótjament a la ciutat d’Alacant i pósaraè a la seua dispósicióó les instal·lacións i
recursós del Teatre Arniches per facilitar el seu treball de traduccióó .

1

3.- PERSONES BENEFICIAÈ RIES
Póden óptar a la cónvócatóè ria traductórs/res prófessiónals que presenten un
prójecte de traduccióó a una llengua estrangera d’un text teatral escrit en el segle
XXI per qualsevól dramaturg/ga nascut ó resident a la Cómunitat Valenciana.
La cónsulta de la web de l’Assóciacióó Valenciana d’Escriptóres i Escriptórs Teatrals,
AVEET (http://aveet.eu/) i la del Centre de Dócumentacióó Esceè nica de l’Institut
Valenciaè de Cultura (http://dócumentaciónescenica.cóm/dramatea/catalegdramatea) pót ser uó til per a cóneó ixer óbres de dramaturgs/gues valencians i
cóntactar amb ells.
4.- TERMINI DE PRESENTACIOÉ DE LES SOL·LICITUDS
Des del dia seguü ent de la publicacióó de la cónvócatóè ria en la web de l’Institut
Valenciaè de Cultura fins el 17 de juny de 2018. Al tancament de l’esmentat termini
nó s’admetraè cap sól·licitud.
5.- PRESENTACIOÉ DE SOL·LICITUDS
Pódraè presentar-se uó nicament un prójecte per traductór/ra.
El prójecte, redactat en valenciaè ó castellaè , s’enviaraè en fórmat pdf en un uó nic arxiu
seguint aquest órdre:
- Nóm i cógnóms de la persóna que presenta el prójecte de traduccióó i dades de
cóntacte (teleè fón i córreu electróè nic).
- Tíótól de l’óbra própósada per ser traduíüda (que ha d’haver estat escrita en el segle
XXI), nóm de l’autór/ra de l’óbra (que ha d’haver nascut ó residir habitualment a la
Cómunitat Valenciana) i llengua estrangera de la traduccióó .
- Descripcióó de les raóns per les quals s’ha escóllit eixe text i prójeccióó que tindraè
l’óbra traduíüda en l’entórn prófessiónal, editórial i geógraè fic del traductór/ra.
- Curríóculum/trajectóè ria prófessiónal del traductór/ra.
- Autóritzacióó de l’autór/ra per a dur a terme la traduccióó de la seua óbra.
- Acceptacióó de les bases de la cónvócatóè ria.
Aquest dócument s’hauraè d’enviar al córreu residencia_traduccio@gva.es amb
l’assumpte: RESIDÈNCIA DE TRADUCCIÓ TEATRAL + nóm i cógnóm del sól·licitant.
Es cóntestaraè a tótes les sól·licituds amb un córreu d’acusament de recepcióó .
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6.- PROCEÉ S DE SELECCIOÉ
Per a la valóracióó i seleccióó de les sól·licituds presentades es cónstituiraè un jurat de
tres persónes integrat per un representant de l’Institut Valenciaè de Cultura, un
representant de la Muestra de Teatró Espanñ ól de Autóres Cóntempóraó neós i un
prófessiónal de les Arts Esceè niques.
Els prójectes de traduccióó es valóraran tenint en cómpte la trajectóè ria prófessiónal
del traductór/ra i la prójeccióó de l’óbra traduíüda.
7.- RESOLUCIOÉ
El jurat faraè puó blica la resólucióó de la cónvócatóè ria, que seraè inapel·lable,
mitjançant la seua publicacióó en la paè gina web de l’Institut Valenciaè de Cultura, en
la segóna quinzena de juliól de 2018.
El jurat pódraè deixar la cónvócatóè ria deserta si els aspirants nó s’adapten a
l’óbjecte i criteris de la cónvócatóè ria.
8.- PAGAMENT DE LA QUANTITAT ASSIGNADA
Es fórmalitzaraè amb la persóna selecciónada el córrespónent cóntracte, l’óbjecte
del qual cónsistiraè en la traduccióó del text própósat en la cónvócatóè ria, durant el
períóóde de la resideè ncia i per un preu de 4.500 €, impóstós inclósós.
El pagament dels 4.500 eurós a la persóna beneficiaè ria s’efectuaraè , mitjançant
transfereè ncia bancaè ria preè via presentacióó de les factures reglamentaè ries, de la
seguü ent manera:
-

50% a l’inici del períóóde de resideè ncia amb el lliurament del prójecte/pla de
traduccióó .
50% una vegada finalitzada la resideè ncia amb el lliurament de l’óbra
traduíüda.

Róbertó Garcíóa
Directór Adjunt d’Arts Esceè niques de l’Institut Valenciaè de Cultura
Data: 10 de maig 2018
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