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El TNC i el Lliure no tenen paritat als seus escenaris

Redacció

Tan sols un terç dels personatges de les obres que es van fer la temporada passada al Teatre
Nacional i al Lliure van ser interpretats per actrius. Un any més, els actors van copar la majoria
de papers.
La paritat està lluny d'arribar als escenaris. Al llarg de la temporada 2003-2004, el percentatge d'actors
que van participar en les obres programades pel Teatre Nacional va ser del 68,24 per cent, mentre que
el de les actrius només va arribar al 31,57 per cent. A l'altre teatre públic de la ciutat, el Lliure, l'ocupació
actoral es va situar en percentatges similars, amb un 67,44% de personatges interpretats per actors i un
32,55% per actrius.

El que és pitjor és que aquestes no són unes dades aïllades. Tot al contrari. Al curs anterior, el 2002-
2003, les dades van ser similars: un 64,40 per cent d'actors participaven al TNC i 65,06 per cent ho
feien al Lliure. Aquestes dades, recopilades per l'Associació de Creadores Escèniques, Projecte VACA,
es posaran al centre del debat sobre paritat en escena que aquest col·lectiu celebrarà en la seva
trobada anual de novembre.

Institut del Teatre
La presidenta del Projecte, l'actriu i autora Teresa Urroz, considera que la "paritat entre actors i actrius
en l'autoria i direcció escènica marcaria un gran avanç cultural i de visió del món". D'entrada, diu: "Som
més del 50 per cent de la població i l'obra creativa ha de representar la societat, no pot estar només en
mans d'una part d'aquesta societat". A tall d'exemple, explica que en les proves de selecció per als
estudis d'interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona s'efectua una "certa discriminació positiva cap
als candidats masculins, perquè normalment hi concorren una majoria de dones".

L'Institut ha decidit que hi ha d'haver un 50 per cent d'homes i un 50 per cent de dones, i la raó que
esgrimeixen és que s'ha de possibilitar que es puguin representar les escenes dels clàssics, en les
quals sol haver-hi més actors, motiu pel qual Urroz creu que aquesta discriminació "es pot aplicar a tots
els casos".

El Projecte VACA ha estudiat també la representació femenina i masculina de la professió en l'Edició
dels Premis Max d'Arts Escèniques d'aquest any, en la qual, de les quinze modalitats de guardó, les
dones només superen els homes en les de figurinista i ball, amb el 55,2 per cent en la primera modalitat
i el 54,09 per cent en la segona. A pesar d'aquestes xifres, Teresa Urroz creu que els Max poden "ser
enganyosos perquè el mecanisme de participació és molt complicat, no és directe i hi ha moltes
companyies que no tenen accés a aquesta convocatòria". Encara que no "som gaire amigues de les
estadístiques", perquè aquestes "són fredes i fins i tot aleatòries", diu Urroz, el "pitjor de tot" és que es
repeteixen any rere any i, ja des d'una consideració "més ideològica de la lectura, crec que el fet que no
hi hagi cap criteri de paritat desemboca directament en aquesta proporció".
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