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Projecte VACA torna amb un mes de cultura reivindicativa

Jaume Ventura

El Projecte VACA, una associació de creadores escèniques, proposa per quarta vegada el mes de
novembre com a Novembre VACA, amb tot un seguit d'activitats culturals que busquen promoure i
destacar les dones creadores.

Aquesta inicitiva tindrà lloc des de demà fins al 28 de novembre, en cinc punts culturals de Barcelona:
L'Obrador, el Convent de Sant Agustí, el teatre Tantarantana, el centre Bonnemaison i l'espai Tinta
Roja, on ja es va fer diumenge la festa de presentació i on també tindrà lloc l'acte de cloenda. La
directora de la trobada, Teresa Urroz, destaca que "la col·laboració dels teatres és fonamental, perquè
estem a prop del públic i això sempre és important".

Les activitats del Novembre VACA són del mateix estil que les d'anteriors edicions: es començarà amb
la taula rodona La paritat a escena, on es presentarà un estudi sobre la presència de la dona a la
programació del TNC, del Lliure i dels premis Max, i la ponència Dones compositores del segle XIX al
XXI. A més d'això, es continua amb les clàssiques lectures dramatitzades, amb obres de Kathrin Rogla,
Àngels Aymar i Laura Freijo. 

Al Novembre VACA també hi ha lloc per als espectacles teatrals, amb el Tantarantana com a escenari.
Es començarà el dia 17 amb Excés d'equipatge, de Marta Masana. L'endemà es representarà
Homenaje, l'homenatge de la cubana Alejandra Egido a la seva mare i als actors de color. Finalment,
L'atzar, Mossegades i He dejado mi grito por aquí, ¿lo habéis visto?, de la companyia convidada Las
Transparentes, posaran punt final a aquesta edició del Novembre VACA.
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