IV JORNADES DE DEBAT SOBRE EL REPERTORI
TEATRAL CATALÀ

DONA I TEATRE

Institut del Teatre
Barcelona, 9 de novembre de 2012

GRUP DE RECERCA EN ARTS ESCÈNIQUES

En aquestes jornades es pretén reflexionar i debatre sobre el paper que ha
jugat la dona dins del món teatral des d’una perspectiva oberta, eclèctica i
multidisciplinar. S’analitzarà el rol femení en el teatre des d’un punt de vista
històric, així com el rol que juga avui dia la dona en els diversos àmbits que
abasta el món escènic: la producció, la creació, la direcció i la interpretació.
Finalment s’establirà un debat amb diverses i significatives protagonistes de
l’escena dels darrers temps: actrius, dramaturgues, gestores i directores.
Com sempre, les jornades pretenen aplegar tant gent de la professió teatral
com especialistes i investigadors de les arts escèniques. La voluntat
d'aquestes jornades no és altra que fer dialogar el món de la recerca i de la
universitat amb el de la professió i de la societat.
Jordi Lladó i Jordi Vilaró (coordinadors)

PROGRAMA

9-9.30 h –

Inici i recepció.

9.30-10.30 h –

Conferència

inaugural

a

càrrec

de

Maria

Josep

Ragué

(Universitat de Barcelona): “Dona i teatre, la veu trencada de la
falsa normalitat”.
Ponències
10'30-11 h –

“Retrat en femení de l’escena catalana: dramaturgues i actrius
fins el segle XX”, per Teresa Julio, Universitat de Vic.

11-11.30 h –

[Pausa]

11.30-12 h –

“Dones de teatre catalanes del segle XX en escena: desafiaments
de gènere”, per Francesca Bartrina i Eva Espasa, Universitat
de Vic.

12-12.30 h –

“Presència i absència de creadores escèniques dins el sistema
teatral

contemporani

a

Catalunya”, per Ricard

Gàzquez,

director de l’Aula de Teatre de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
12.30-13 h –

“La dona en la programació i la gestió teatral”, per Mercè
Ballespí, cap d'estudis de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, i
Margarida Troguet, directora del Teatre Municipal L´Escorxador
de Lleida).

13-15 h –

[Pausa]

Debat
15-16.30 h –

Taula rodona: “Té sexe, el teatre?”
Coordinadora: Àngela Nogué, tècnica assessora de l’Institut del
Teatre de Barcelona.
Participants:

Lurdes

Barba,

Marta

Buchaca,

Cristina

Clemente, Imma Colomer, Gemma Julià, Pepa López,
Carme Portacelli i Glòria Rognoni.
Cloenda
16.30-17.30 h – Conferència de clausura
Mercè Espelleta, presidenta del projecte VACA.

