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Francesc Massip El col·lectiu de creadores del Projecte Vaca
fan front comú, des de l’àmbit teatral,
contra les discriminacions de gènere

Les vaques pasturen

D
emà comença el mes
en què les vaques sur-
ten a pasturar pels es-
cenaris de la ciutat.
Parlo del col·lectiu de

creadores escèniques que s’agru-
pen sota el nom Projecte Vaca,
una associació nascuda el 1998
amb la voluntat de fer front comú,
des de l’àmbit teatral, contra les
discriminacions de gènere i desi-
gualtats d’oportunitats que se-
gueixen produint-se a causa
d’inèrcies seculars. Cada any pre-
senten les dades recollides sobre
la desproporció numèrica entre
homes i dones als nostres escena-
ris, amb xifres que fan rumiar i
fins i tot remugar en veu alta com
faran efectivament les vaques di-
lluns vinent de la mà d’Imma Co-
lomer, Sol Picó, Magda Puyo o
Lurdes Barba, entre d’altres, en
un debat al TNC per conjurar la in-
visibilitat en què sovint s’han de
moure les “teatreres”. És un dels
actes que s’emmarquen en la 5a
edició de la Mostra de Dones Cre-
adores que enguany es planteja
potenciar la creació interdiscipli-
nar i el mestissatge artístic.

De fet, el festival Novembre
Vaca es va obrir dimecres passat
amb Autora a Escena, cicle de lec-
tures dramatitzades que enguany

El cartell de l’edició d’enguany de la Mostra de Dones Creadores ■ ARXIU

es duu a terme entre tres ciutats:
Barcelona, Madrid i València. Es
tracta d’una iniciativa que pretén
trencar amb l’encarcarament po-
lític de l’Espanya de les autonomi-
es, un model que la brama neo-
franquista ha buidat de contingut
i propiciat la manca de fluïdesa en
la lliure circulació artística entre
les comunitats, especialment les
que manen partits de signe dife-
rent. L’objectiu d’aquesta iniciati-
va, segons va explicar la drama-
turga Beth Escudé, coordinadora
de la Vacateca o arxiu escènic de
l’associació, és provocar l’inter-
canvi i difondre els textos teatrals
d’autores hispàniques i estrange-
res, cosa que ha permès constatar
l’emergència d’una dramatúrgia
femenina no estrictament reivin-
dicativa, sinó que ofereix un ampli
ventall temàtic, amb personatges
de dones “que no pixen colònia”,
poblats de contradiccions i de con-
flictes, complexos i diversos.

Va obrir el foc la lectura d’Ecos,
de la jove dramaturga valenciana
Rosa Molero. La sumària però de-
licada posada en escena de Glòria
Balanyà, amb Isabelle Bres i Fran-
cesc Garrido com a intèrprets ens
va descobrir una veu singular que
ha tingut la gosadia d’invertir el
procediment constructiu habitu-
al per presentar-nos de bon prin-
cipi el conflicte que als pocs mi-
nuts s’agreuja però que no s’acaba
de desvelar, escamotejant a l’es-
pectador la informació narrativa,
però estimulant-lo a través de l’ex-
trema tensió que els dos perso-
natges mantenen. És un duel
entre el record i la desmemòria
que es retorça fins a situacions de-
lirants, no mancades de crestes
d’humor que provoquen un som-
riure murri.■

La desproporció
numèrica entre
homes i dones als
nostres escenaris fa
rumiar i fins i tot
remugar en veu alta

Quadern de teatre

Creació en femení
bNovembre Vaca presenta també
un seguit d’espectacles amb un de-
nominador comú: la qualitat mes-
tissa de les propostes que s’inscri-
uen en aquella tipologia anomena-
da “dramatúrgies de fusió”, que
convoca creadores procedents de
diferents llenguatges artístics.
Així, instal·lacions teatrals amb
aportacions coreogràfiques i mu-
sicals com Reina Carolina d’Eva
Hibernia; combinacions de pintu-
ra, fotografia i poesia com Trànsit
de Júlia Bel i Rina Etshak; peces de
barreja en teatre visual, dansa i vi-
deocreació com Més sol que un
mussol de Sara Garcia; i la imagi-
nativa mixtura de llums, ombres i
música d’Araki de les Lacòniques

Alba Zapater, Marta Alemany,
Anna Subirana i Laura Teruel (re-
cordeu el bellíssim Trans Fu-
gues?).
La transhumància vacuna arriba
fins i tot a les Rambles. I, amb la
voluntat de superar l’espai escè-
nic convencional, s’escampa per
les cambres, salons, soterranis,
balcons i terrasses de l’Hotel Llo-
ret, per on el públic serà arrosse-
gat i embolcallat en una munió
d’accions multidisciplinàries,
d’aquelles que posen tan nervio-
sos els funcionaris de l’ordre. El
viatge múltiple, titulat Itineràn-
cies, tindrà lloc cada divendres de
novembre amb recorreguts
oberts conduïts i protagonitzats

per una nodrida representació de
dones creadores com Teresa
Urroz, Carla Carissimi, Itziar Cas-
tro, Isabel Rocatti, Resu Belmon-
te i Lídia Pujol, que convertiran
els espectadors en partícips en
més d’una quinzena d’accions. Es
tracta de treballs nascuts a recer
dels laboratoris de creativitat que
s’han dut a terme des de l’estiu,
amb tallers d’investigació com
l’orientat per Marga Iñíguez. I és
que el col·lectiu de “teatreres” no
paren i, insolents i tenaces com a
mosques vironeres, prodiguen la
seva activitat artística, que malda
per obtenir la quota de visibilitat
que mereixen. La pastura es pre-
senta apetitosa.Teresa Urroz, una de les creadores que participa en la iniciativa ■ F. MELCION


