
 

 



 

 

16a Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA 2015 
 

 

LA MOSTRA D’ENGUANY PROMOU LA VISIÓ CRÍTICA I 

COL·LABORATIVA DE LA DONA A LES ARTS ESCÈNIQUES 
 

 

La Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA, que organitza l'Associació de 

Creadores Escèniques PROJECTE VACA, arriba aquest any a la seva edició número 

16, fent d'aparador de les propostes creatives i artístiques fetes per dones. En el 

decurs d'aquests anys, NOVEMBRE VACA ha acollit més de cent-seixanta propostes, 

posicionant-se així com a referent en la reivindicació de la producció teatral femenina.  

 

Enguany, sota l’eslògan “Si la Veus, la Vius” el programa de la Mostra NOVEMBRE 

VACA, ofereix el resultat, d’una banda, en escena, de dos diferents processos 

d'experimentació creativa i escènica, que fomenten la participació i l'interès cap al 

procés creatiu en la seva totalitat.  

 

Una d'aquestes propostes és TRANSformer 2015: El camí del colibrí, on les 

creadores participants plantegen una suggerent posada en escena després d'haver 

treballar intensament en la dramatúrgia, la interpretació i la direcció a l'entorn de la 

dona i de la seva transformació en el món actual.  

 

De l'altra, INSTANTEATRE, presenta un potent Fet Teatral Singular a partir de 

l'experiència renovada del Happening, on les obres resultants es preparen i es 

mostren al públic durant un sol dia, sota la inspiració de l'obra i la figura de Remedios 

Varo (1908-1963), singular i vital artista plàstica gironina, exiliada a Mèxic.  

 

RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS és un treball de creació dramatúrgic a partir 

de diferents textos de Maria Aurèlia Capmany, que ens duran a revisar la situació de la 

dona mirant al passat, ensumant el futur, sense deixar de mastegar el moment 

present.  

 

NOVEMBRE VACA finalitzarà, com és tradicional, amb l'espectacle VAKABARET, fet 

per totes les sòcies. És una proposta desenfadada, on la finalitat és incitar i seduir al 

públic a través de cadascuna de les arts (escèniques) que es mouran entre el 

radicalisme més encisador i la provocació més addictiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte Vaca 



 

 
 

El tret comú i diferencial de totes aquestes propostes que presenta Projecte Vaca és el 

de visibilitzar la creació escènica produïda per una vintena de creadores entre 

actrius, directores, tècniques, escenògrafes, ballarines i músiques que conformen 

aquest projecte i que durant tot el mes de novembre podran mostrar el seu talent 

escènic alhora que reivindicar i consolidar la seva posició en la creació artística dins 

del panorama teatral català. 

    

Projecte VACA és una associació de creadores escèniques constituïda l'any 1998 

amb voluntat de potenciar la incidència de les dones creadores en tots els nivells del 

sector professional, duent a terme una tasca permanent d'investigació, 

experimentació i producció en l'àmbit de la creació escènica. L'objectiu del projecte 

passa per estimular l'estudi i promoció de treballs fets per dones en el teatre, acollint 

les iniciatives creatives plantejades per les dones vinculades a Projecte VACA i 

apostant pel treball col·lectiu. D'aquesta manera, són capaces de generar projectes de 

creació contemporània independent, comprometent-se amb la creació escènica de 

qualitat. Aquesta forma de constituir-se, permet articular noves xarxes d'intercanvi i 

comunicació amb les diverses formes i disciplines artístiques. 

 

Les principals línies d'actuació en les quals l'associació inverteix els seus esforços són 

la formació de les sòcies, proposant espais d'investigació i col·laborant amb 

intercanvis de propostes de naturalesa similar. D'altra banda, es posa especial 

atenció en aquells projectes amb un alt component social que volen apropar les 

dones en risc d'exclusió o que promouen la presència de dones en el procés de creació 

teatral. Finalment, es centra la feina en la difusió de la producció pròpia de les 

membres del col·lectiu impulsant iniciatives d'exhibició i participació com taules 

rodones, tallers, seminaris i espectacles. 

 

Barcelona, octubre de 2015 

 

 

 

Per a més informació:  

premsa@projectevaca.com 

Nacho Encinas (630 18 27 81) i Sandra Araquistain (607 22 15 30) 

projectevaca.com 

 

 

 



 

 

CALENDARI NOVEMBRE VACA 2015 

 

 

  

INSTANTEATRE -La conferència- 

Conferència a càrrec de la Dra. Mercè Ballespí i Villagrasa, especialista de l'Aula de Teatre de 

Lleida, Doctora en Arts Escèniques i Llicenciada en Filologia Hispànica, que ha desenvolupat 

tota la seva trajectòria en l'àmbit de l'experimentació performàntica. Sota el títol Happening i 

performance: reformulem  l'origen del ritus, Ballespí farà una repassada a les mostres del 

happening i la performance vinculades a les arts escèniques d’autoria femenina, fent incidència 

amb els components rituals que perviuen en accions performatives actuals. Amb aquesta 

conferència, l'Instanteatre complementa la percepció entorn la Performance, el Happening i les 

Noves Escenes amb un encontre obert al públic amb especialistes sobre el tema, tant des de 

l'àmbit teòric i acadèmic com des del pedagògic i l'escènic. És l’activitat prèvia a la Jornada 

“Celebrant Remedios Varo”. 

 

DATA i LLOC:  

Dijous, 5 de novembre a les 18:30 h. 

Auditori Institut del Teatre de Barcelona. Plaça Margarida Xirgu, s/n. Barcelona. 

 

JORNADA INSTANTEATRE -Celebrant Remedios Varo-  

L’Instanteatre és un Fet Teatral Singular. Es tracta d’una jornada d’experiència creativa que 

acull a dones procedents de totes les arts escèniques: poesia, moviment, interpretació, 

música, plàstica, vídeo, etc., que des del mateix matí de l’estrena treballen en la creació d’una 

sèrie de peces escèniques que s’oferiran al públic al final de la jornada. 

 

Partint d’un idea genèrica de performance, s’hi juguen factors com l’espai amb la improvisació i 

el joc interpretatiu i també amb elements inspiradors basats, aquest any, en la figura de 

Remedios Varo (1908-1963), singular i vital artista plàstica gironina, exiliada a Mèxic. Cada 

any, l’Instanteatre ret homenatge a una artista, una dona extraordinària que no ha gaudit de 

prou reconeixement, com a inspiració del treball de la jornada. En anteriors edicions van ser 

tractades la pintora Maruja Mallo i la literata Ana María Moix. 

 

DATA i LLOC:  

Dissabte, 7 de novembre a les 19h. 

Teatre La Bòbila de l’Hospitalet. Plaça de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat. 

 

RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS –taula rodona xerrada-  

Xerrada-debat a l’entorn del teatre de Maria Aurèlia Capmany, que reunirà diferents 

personalitats del món del teatre així com estudiosos de l'obra de l’escriptora i coetanis a la 

seva trajectòria. Maria Aurèlia Capmany va esdevenir una figura ineludible de la cultura, 

l’activisme antifranquista i el feminisme. L’any 1971 va publicar Cartes Impertinents, que 

explorava moltes de les seves inquietuds sobre el feminisme i la condició de la dona a la 

societat d’aquell moment.  

Participen: Josep Anton Codina, Carme Portaceli, Maria Martínez, Anna Capmany (modera) i 

Projecte Vaca. 

 

DATA I LLOC:  

Dimarts, 10 de novembre a les 19 h. 

Teatre La Bòbila de l’Hospitalet. Plaça de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat. 

 



 

 
 

 

RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS  

A partir de l’epistolari “Cartes impertinents” de Maria Aurèlia Capmany, la Marta Momblant fa 

una dramatúrgia que subtitula “Divertiment autocrític de realitats femenines”. Aquesta 

dramatúrgia neix de la necessitat de donar continuïtat en el temps als testimonis de dones que 

ja va recollir la M. Aurèlia, per tant, gairebé cinquanta anys després, ara es prova de donar per 

a l'escena respostes de les dones d'avui. Dirigida per Ariadna Martí, l’obra és una volta 

actualitzada a les reflexions a l’entorn de la dona en les quals es mira el passat, s’ensuma el 

futur i no es deixa de mastegar el moment present amb molta ironia i alguna cosa més que val 

la pena descobrir.  

 

DATA I LLOC:  

Dimarts, 24 de novembre i ,dimecres, 25 de novembre. A les 20:30h. 

Centre Cultural La Farinera. Gran Via de les Corts Catalanes, 837. Barcelona. 

 

TRANSformer VACA 2015: El Camí del colibrí  

Mostra a públic d'un intens treball d'investigació i creació escènica on les participants han 

experimentat sobre dramatúrgia, interpretació i direcció a l'entorn d'una visió sobre la 

transformació de la dona en el món present. 

 

TRANSformer VACA 2015 El Camí del colibrí, està enguany inspirat en una llegenda guaraní 

que explica com un jaguar observa un colibrí, durant un incendi a la selva, transportant i 

vessant una gota d’aigua des del seu bec cap a les flames. Quan el jaguar li pregunta el motiu, 

el colibrí li respon: “Bé, jo faig la meva part”. Aquesta proposta s'inicia com a laboratori 

pedagògic, on es treballa la dramatúrgia grupal actoral durant quatre fases intensives 

distribuïdes entre juliol i novembre. L'objectiu final del laboratori es obrir el treball resultant 

d'aquest procés amb la presentació a públic d'una peça escènica, dins de la programació de 

NOVEMBRE VACA 2015. 

 

DATA i LLOC:  

Divendres, 20 de novembre a les 19:30h i, dissabte, 21 de novembre funció doble a les 

17h i a les 19:30h. 

Sala d'Actes del Centre Cívic Barceloneta. C/ Conreria, 1-9.  

 

VAKABARET  

Espectacle de cabaret, atrevit, sensual, transgressor i entremaliat, en el que la missió és 

seduir al públic. Les actrius, cantants, ballarines i narradores de PROJECTE VACA posen les 

seves arts cabareteres al servei del públic més valent, per compartir experiències escèniques 

des de la diversió, la complicitat i la màgia del cabaret. 

 

El Vakabaret serà l’espectacle de tancament de la NOVEMBRE VACA i també es farà una festa 

final després de l’espectacle, on estarà convidat tothom que hi sigui. 

 

DATA I LLOC:  

Divendres, 27 de novembre, a les 20:30 h.  

Espai Boca Nord. Carrer dels Agudells, 37-45. Barcelona. 

 

 


