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L'ACTOR DAVANT D'UN CÀSTING*  
Usos, desusos i abusos en una “prova” o “audició” per a  

teatre a la ciutat de València 
 

Per Ramón Moreno 
Traducció al valencià de Rafa Contreras 

 
INTRODUCCIÓ 
 
En la meua trajectòria professional com a actor, director i professor, tant pel que fa al teatre 
com a la televisió, he viscut en primera persona l'esdeveniment vital i professional que 
representa fer un càsting. Guarde en la meua memòria audicions amb un valor històric 
incalculable, lligades totes elles a la ciutat de València i a la professió teatral valenciana. És 
per això que m'he sentit des de fa molts anys inclinat a investigar en un territori, el de les 
proves de selecció d'actors, on a penes hi ha hagut reflexions ni documentació històrica. 
Aquest treball d’aproximació pretén estudiar, reflectir i, si és possible, aprofundir un poc en 
tots els elements que conflueixen, arribat el moment en què directors i productors 
decideixen la senda per la que un actor o actriu ha de transitar en un futur pròxim. 
És evident la importància que té en la carrera d'un actor la seua capacitat de comprensió i de 
resolució davant d'una prova de selecció, audició o càsting. S'hi juga una part important del 
seu futur professional i, en la majoria d'aquestes proves, ho fa sovint sense temps de 
preparar-les i condicionat per la sort, la màgia o la possible afinitat amb qui li audita; o 
també per l'encert, casual o estudiat, del material actoral que ofereix en un breu espai de 
temps, on intentarà mostrar el seu nivell creatiu. 
El càsting és el mètode més utilitzat per seleccionar el repartiment d'una peça escènica, 
d'una sèrie de televisió o d'un projecte cinematogràfic. El director, realitzador o productor 
sol recórrer a aquest sistema a l’hora de trobar els actors i actrius que hauran d’encarnar els 
diferents personatges que intervenen en el projecte. La persona o persones encarregades de 
la selecció estudien el currículum dels possibles candidats, visionen treballs ja realitzats per 
veure'ls en acció o convoquen unes proves on, durant un breu període de temps, escolliran 
les persones que consideren més idònies per a la seua producció. L'actor o l'actriu que es 
presenta a una d'aquestes proves es juga el futur de la seua feina en una o, en el millor dels 
casos, en diverses sessions. Qui audita valorarà la seua personalitat, la seua actitud, les seues 
qualitats físiques i la seua proximitat al personatge per al qual se li fa la prova. L'actor haurà 
de mostrar allò que busquen o allò que pot oferir dins del seu repertori propi. És un moment 
on haurà d'exhibir les característiques que posseeix per encarnar el personatge, o els 
recursos, no imaginats, que poden sorprendre a qui ho examina i decidir-se per ell, arriscant 
en l’elecció. És un moment on és jutjat i on més fràgil i feble es troba en tot el procés creatiu. 
Davant del públic l'actor és valorat en conjunt per un grup nombrós d'espectadors que 
podran apreciar, o no, el seu treball. En una prova, l’aspirant es troba sol davant d'un 
interlocutor que jutja amb rigor les seues qualitats de cara a un futur projecte. 
Per això aquest treball pretén entrar en les causes que concorren en la fase de preparació 
d'un projecte artístic; per tal de facilitar a l'estudiant, o al lector interessat, coneixements 
suficients que l'ajuden a abordar, amb honestedat i seguretat, la seua possible porta 
d'entrada a la professió per a la qual s'està formant. També desglossarem les causes que 
concorren en tot el procés, escometent un estudi específic de la història de les audicions a la 
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ciutat de València, amb totes les seues peculiaritats, perquè servesca de microcosmos i de 
contrast amb la realitat més cosmopolita. 
 
DEFINICIÓ DE TERMES 
 
En general, no estem segurs de quin terme utilitzar a l'hora d’anomenar una prova de 
selecció per a formar el repartiment d'una producció teatral. 
Ens movem entre diversos termes: "prova", "audició", "càsting"... 
Fins i tot ens referim a açò com a "selecció d'actors" o "elecció del repartiment". 
Antigament es parlava també d'una "lectura".... 
Primer atenguem a la definició que el diccionari dóna a cada un d'aquests termes: 
  
Selecció.  Acció de seleccionar. Selecció de personal. 
Bé, això és el que es produeix en una prova, tot i que el terme queda pobre en relació amb la 
complexitat d'un càsting. Podria ser útil si el cenyim al concepte de "selecció prèvia". 
 
Elegir.  Triar (a algú o alguna cosa) per a un fi determinat. // 2. Triar per votació (a algú) per 
a un càrrec o una dignitat. 
De la mateixa manera que el terme anterior, aquest sembla destinat al moment final d'una 
prova on ja específicament tot el que resta és "triar". 
 
Càsting. (Veu anglesa) Espectacle. Procés de selecció d'actors o de figurants per a participar 
en un espectacle, una pel·lícula, una emissió de ràdio o de televisió o un anunci publicitari. 
La seua traducció en anglès fa referència a la selecció d'actors o al repartiment de papers. 
No es refereix necessàriament a l'acte d'auditar, examinar o provar a un actor per a un 
projecte determinat. És un terme que generalitza el procés de decidir el repartiment d'un 
espectacle, el qual podria realitzar-se a partir del coneixement previ d'un bon nombre 
d'actors, a les fotografies d'un book o qualsevol altra forma que no necessite de la 
convocatòria d’unes proves. Encara que també s’usa per a definir una "prova d'actors". 
El terme càsting també s’utilitza de manera incorrecta per a referir-se al repartiment 
d'actors que intervenen en una obra escènica. En anglès el terme correcte seria “cast”, és a 
dir "repartiment" o "elenc" en valencià. 
 
Audició. Acció o efecte d’oir. // 2. Concert, recital o lectura que es fa en públic. // 3. Prova 
que es fa a un actor, cantant, músic, etc., davant l’empresari o director d’un espectacle. 
Aquest terme es troba més proper a la nostra tradició teatral. Encara que el seu sentit 
sembla més relacionat amb l'antic costum de limitar i circumscriure les proves a una lectura 
dramatitzada, on la manera de dir, l'entonació i els recursos expressius, eren els elements a 
valorar. 
En l'actualitat les proves van molt més enllà i solen ser més completes o específiques que el 
simple fet de veure i sentir declamar a un actor. 
 
Prova. Acció i efecte de provar*. || 4. Assaig o experiment que es fa d'alguna cosa, per saber 
com resultarà en la seua forma definitiva. || 7. Examen que es fa per demostrar o comprovar 
els coneixements o aptituds d'algú. || a - Dit d'un empleat: Que durant un temps ha de 
demostrar la seua vàlua per poder confirmar el seu lloc de treball mitjançant un contracte. || 
posar a ~ a algú o alguna cosa. Sotmetre-ho a determinades situacions per esbrinar o 
comprovar les seues qualitats, comportaments, etc. 
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*Prova. Fer examen i experiment de les qualitats d'algú o alguna cosa. 
 
El terme "prova" és el que més definicions ens ofereix, i hem deixat només aquelles que 
tenen una certa analogia amb el fet a què ens referim. Sembla el terme més adient i que 
millor defineix una audició o càsting. Encara que donat el seu ús generalitzat en qualsevol 
altra activitat, hauria d'anar acompanyat d'alguna cosa que ens ajude a indicar la seua 
especificitat: prova per a un personatge, proves d'actors, prova de repartiment, prova de 
química entre actors, prova física, prova actoral, prova de ball, de cant, de veu... 
 
FORMACIÓ D’UN REPARTIMENT 
 
Convindria ara definir les diferents maneres de configurar un repartiment en funció de les 
necessitats de la producció. Estan plantejades en ordre invers a les possibilitats que té un 
actor de formar part d'un repartiment: 
1. El director/productor fa el seu repartiment amb actors que formen part habitual de les 
seues produccions, que es mouen al seu entorn. És un elenc ja constituït i no convoca cap 
càsting. 
2. El director/productor fa el seu repartiment amb actors que ja coneix, bé per haver 
treballat amb ells en un projecte anterior o bé per haver-los vist en altres muntatges. No 
convoca cap càsting. 
3. El director/productor fa una part del repartiment amb actors que ja coneix i per a la resta 
convoca un càsting restringit a partir de determinats perfils o depenent del prestigi dels 
actors. 
4. El director/productor fa el seu repartiment visualitzant les fotografies o videobooks 
d'actors sindicats i estudiant els seus currículums. Convoca un càsting restringit a partir de 
determinats perfils o depenent del seu prestigi. 
5. El director/productor convoca un càsting obert al qual es poden presentar actors que 
encaixen en els perfils dels personatges que s'anuncien. 
6. El director/productor convoca un càsting obert en el qual es pot presentar qualsevol actor 
sense cap tipus de condició. 
 
TIPUS DE PROVES 
 
Un càsting es prepara en funció de les necessitats de la producció, o de la informació que el 
director té de la professió que audita. També de la seua particular manera de conèixer i 
decidir els actors més adequats per al seu projecte . 
Fins i tot admetent la varietat de possibilitats, assenyalarem les més comunes : 
 
1. Entrevista personal amb el director/productor del projecte. 
2. Presentació d'un monòleg triat lliurement per l'aspirant. 
3. Preparació d'una escena proposada per la direcció/producció del projecte (una separata 
en cinema i televisió). 
4. Sessió o sessions de treball on el director proposa diferents exercicis i improvisacions per 
tal de conèixer amb més detall les característiques dels aspirants. 
5. Una combinació o la suma de les anteriors. 
 
MOTIUS PELS QUALS ES CONVOCA UNA PROVA 
 



4 
 

Un càsting "obert" és una oportunitat per a molts actors que encara no són coneguts per qui 
els convoca. Però també és un camp abonat per a l'especulació. 
Confiant en l'ètica de qui convoca un càsting, i sense abandonar una certa ironia, destacarem 
ací uns quants motius pels quals una producció obre un període de proves per a la realització 
del seu projecte, tot i saber que els motius poden ser infinits. Subratllem alguns: 
 
1. El director/productor no coneix la professió teatral on es proposa realitzar el projecte. 
2. El director/productor vol renovar la seua galeria d'actors. 
3. El director/productor dubta dels actors que coneix per al personatge o personatges que 
necessita. 
4. Cap actor conegut compleix els requisits que el director/productor necessita per a un 
determinat paper. 
5. La recerca de cares noves, és a dir de nous "talents". 
 
A l'altre extrem, un càsting "selectiu" també pot respondre a la necessitat del 
director/productor de confirmar i resoldre els possibles dubtes que alberga a l'hora de 
realitzar el repartiment d'una obra. 
 
LA INDEFENSIÓ DE L’ACTOR 
 
La indefensió és un estat en què de vegades queda l’actor o l’actriu davant d'una prova on té 
molt poca informació del que busquen, on el seu treball pot ser manipulat o mal interpretat, 
i on l’aspirant és analitzat sense que ell sàpiga molt bé per a què es requereix el seu treball. 
L'ètica i la transparència –arribats a un cert grau de maduresa de la professió teatral 
valenciana- solen estar presents en la majoria dels processos de selecció actualment. Però 
encara hi ha processos que es plantegen amb una certa opacitat i on els examinadors 
dosifiquen la informació o l'ofereixen de manera solapada, la qual cosa genera en l'actor un 
grau important d'indefensió. 
Segons el diccionari, la indefensió és la situació en què queda la part litigant quan se li 
neguen o limiten il·legalment la defensa dels seus drets... 
Té l'actor uns drets mínims a l'hora de prestar el seu perfil professional per ser analitzat? Així 
hauria de ser, però aquests drets no estan actualment regulats ni consensuats entre els 
diferents sectors professionals que intervenen en una prova, cosa que a voltes fa que l'actor 
quede a mercè d'examinadors sense escrúpols que podrien jugar amb la seua imatge i la 
seua autoestima. 
 
Rafa Contreras, actor i director de doblatge, ho denunciava en el número 29 (04/2013) de la 
revista EQ'ILIQUÀ que edita l'AAPV. L’article es titula La indefensió apresa. 
Per a demostrar com opera el mecanisme de la indefensió una professora “dóna als seus 
alumnes una llista de tres paraules per a fer amb elles un anagrama. El truc està en que a la 
llista que dóna a la primera meitat dels alumnes figuren tres paraules de fàcil resolució, 
mentre que a la llista que ha donat a la segona meitat les dues primeres paraules són 
impossibles de resoldre, la qual cosa provoca desmoralització en la segona meitat d'alumnes 
que han vist com els seus companys han resolt fàcilment les dues primeres paraules. Quan la 
professora demana a la classe que resolguen la tercera paraula en qüestió -la mateixa per a 
tots i prou fàcil de resoldre- la segona meitat dels alumnes, desmoralitzats per la impossible 
resolució de les dues primeres paraules de la seua llista, han perdut la confiança en sí 
mateixos i han abandonat la possibilitat d'acabar amb èxit l'operació. (...) M’ha recordat la 
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indefensió que patim els actors a l'hora de fer un càsting, (...) on no hi ha temps de 
desenvolupar qualsevol idea mínimament creativa, i on la confiança en tu mateix cau de 
manera alarmant en rebre indicacions precipitades o confuses de part de la direcció. (…) La 
baixada d'autoestima i el consegüent bloqueig que açò ens provoca fa que ens considerem a 
voltes incapaços de dur a terme una feina, per a la qual tot el que necessitem és un plus de 
confiança. Un plus de confiança que ens ajude a superar una dificultat que ens ha deixat 
indefensos. (...) 
 
Doncs bé, com veiem en l'exemple anterior, no hi ha res com des-ubicar a un actor per fer-li 
creure que no està capacitat per a un treball en el qual s'ha format a consciència. Hem vist 
molts actors que després d'un inici interpretatiu de dubtosa qualitat i amb moltes 
mancances, van tindre l'oportunitat de superar diversos càstings, cosa que va generar en ells 
un cert nivell de seguretat i que, després de participar en diferents produccions amb una 
certa continuïtat, han aprés i han evolucionat, aconseguint amb el temps unes cotes 
d'actuació escènica considerables. 
Per contra hem vist professionals talentosos que després d'un cert nombre de proves que no 
van superar, han caigut poc a poc en la sensació de fracàs, perdent amb això la seguretat 
que pogueren haver tingut en les seues qualitats i han deixat a mig camí una carrera que 
prometia ser molt interessant. 
La indefensió pot produir-se després d'unes proves on l'actor no s’ha sentit ben tractat, 
sense arribar mai a saber els valors que es tenien en compte a l'hora de seleccionar el 
repartiment; també es pot produir pel fet de no ser mai acceptat en un càsting, o per no 
haver tingut l'oportunitat si més no de presentar-se o ser convocat, la qual cosa li pot haver 
impedit  arribar a conèixer la seua autèntica vàlua. 
 
EL VALOR DE PARTICIPAR EN UN CÀSTING 
 
Són molts els condicionants negatius que apareixen en una prova, audició o càsting, però 
són més encara els valors positius que se'ns ofereixen. És ben cert que l'aspirant està 
especialment exposat, no oblidem que l'actor treballa amb les emocions i amb els recursos 
personals que atresora, recursos que hauran de ser "examinats". També és cert que un 
càsting és una gran "oportunitat" i que tot i que sempre són moltíssims més els que queden 
fora que els que hi entren, és un moment per gaudir d'una ocasió única de conèixer  
companys de professió (directors, productors, actors, autors,...) gent que l'actor fins i tot 
admira i amb qui li agradaria treballar. També és la manera més "democràtica" d'accedir a 
un lloc de treball, de disposar del seu propi temps per mostrar la vàlua i la capacitat de 
continuar endavant en la consecució d’un objectiu: accedir a l’encarnació d'un personatge 
en l'àmbit professional. 
 
ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
La professió teatral valenciana és jove, tot just ronda els trenta-cinc anys. La història moderna 
del teatre valencià s'està escrivint, i una part important de la nostra història ha estat constituïda 
per les audicions convocades i el valor conjuntural que cadascuna d'elles ha tingut en els actors 
valencians i, en general, en la consolidació de la professionalitat de l'art escènic en el nostre 
àmbit local. 
 
Les “proves d’accés” a l’ESAD de València 
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Al setembre de 1978 es produeix a la ciutat de València una fita que canviarà l'esdevenir de 
la professió teatral valenciana: la convocatòria d'audicions per a l'accés al nou pla d'estudis 
de l'Escola Superior d'Art dramàtic de València (ESADV). 
Són unes proves d’accés que significaran el primer pas del que serà en el futur la 
modernització del teatre valencià i la ja definitiva professionalització de les persones que es 
dedicaran de forma quasi exclusiva al teatre. 
La ciutat de València viu en aquell moment una situació d'estancament i indefinició. El pla 
d'estudis del Conservatori ofereix una carrera, la de Declamació, que no s’ha adaptat als 
nous temps, i el teatre independent navega entre dues aigües, la de mantenir-se en una 
activitat quasi amateur o la de donar el pas cap a la professionalització. 
El gir que fa el Conservatori Superior de Música de València al oferir-li a Antonio Díaz Zamora 
la possibilitat d'actualitzar el pla d'estudis escènics, li dóna a la ciutat l'oportunitat de 
equiparar-se als nuclis teatrals europeus, ajustant els nous estudis a les necessitats del 
sector. 
Aquest canvi suposa el naixement del teatre contemporani valencià i de la nostra professió 
teatral tal i com la coneixem ara. Estem parlant d'un sector, l'escènic, que encara que recull 
la influència del teatre popular anterior i de les companyies de teatre independent, inicia 
amb el nou pla d'estudis de l’ESADV un camí en què a penes porta recorreguts trenta-cinc 
anys. 
Un símptoma de que els temps estaven canviant fou aquella primera convocatòria de proves 
d'accés a l’ESADV. Unes proves que no van obtindre el “vist i plau” dels que defensaven el 
model anterior, nostàlgics d'una època que quedava enrere, i tampoc d’alguns membres del 
teatre independent que opinaven que aquesta selecció era poc democràtica, ja que no 
possibilitava l'accés de tot el sector i convertia el teatre i els estudis reglats en un niu 
d'elegits que podien estudiar en un àmbit exclusiu amb els impostos de tots els ciutadans. 
Tot i que és ben cert que la major part de la gent que en aquell moment es dedicava al 
teatre, va acceptar les noves regles del joc, i, amb generositat, va reconèixer que era un 
principi encoratjador per al que vindria després. 
A l'equip que va capitanejar el canvi i va convocar aquelles primeres proves li va tocar decidir 
el model a escollir. Com es farien i quins serien els criteris de selecció. 
El model va consistir en una prova escrita de caràcter general, i posteriorment en una 
entrevista i la presentació d'un monòleg de lliure elecció davant un tribunal. 
Aquell tribunal ho componien Concha Aldás, aleshores professora numerària i responsable 
de la secció d'Art Dramàtic del Conservatori de Música de València; Antonio Díaz Zamora, qui 
conduïa la transformació del centre, i que uns anys més tard fou catedràtic d'Interpretació; 
Antoni Tordera, professor de Filologia a la Universitat de València, després professor de 
Literatura Dramàtica a l’ESADV i Francisco Romà, també professor de Filologia a la mateixa 
universitat i professor d'Història de les Arts de l'Espectacle i de Dramatúrgia a l’ESADV. 
També hi eren, en qualitat de col·laboradors, Paco Puchades, fundador amb posterioritat de 
l'escola privada Teatre A Banda, i Leopoldo G. Aranda, en l'actualitat director de l'ESADV. 
Es van presentar 119 aspirants dels quals es van seleccionar 39 alumnes. El tribunal va 
escollir una combinació entre joves actors i actrius provinents del teatre independent i gent 
jove quasi sense experiència teatral, fent una barreja que, durant aquell primer curs, donà 
com a resultat una promoció crítica i un poc desorientada. 
De fet va ser una promoció aparcada perquè fou en les proves del curs següent on es va 
definir el model d'alumne que estava buscant l’ESADV, joves amb poca experiència, amb 
dedicació exclusiva als estudis, molta disponibilitat, i amb entrega i energia per al treball. 
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El fet d’haver de presentar-se davant d'un tribunal que exigia concentració, actitud i 
consciència d'on s'estava situat, va marcar un grau de maduració en una professió que fins 
aleshores acostumava a fer les seleccions d'actors per a un repartiment en funció d'afinitats, 
temps disponible, simpaties o simplement pel fet de voler estar en el projecte. 
Passar d'un espai no regulat, on pràcticament tot era vàlid, a un model de teatre amb 
proves, convocatòries, ordres que regulaven el sector, més la legalitat laboral dels 
professionals de les arts escèniques, va fer que amb el temps es generara una indústria 
teatral que en molt pocs anys va augmentar i consolidar un ofici on cada vegada hi ha més 
professionals. 
 
“L’audició” convocada per a FIESTARISTÓFANES 
 
Durant uns anys van ser aquestes les úniques proves que es produïen a la ciutat de València; 
el sector professional d'aquella època confeccionava els repartiments seguint les seues 
referències anteriors. 
Existia ja, però, una generació jove: la que havia estudiat a l’ESADV, acostumada a haver de 
superar una prova per accedir a un objectiu. Tot i que haurem d’admetre la diferència que hi 
pot haver entre el caràcter de les proves d'accés a uns estudis i les proves posteriors per 
accedir a una feina professional. 
La primera promoció formada dins del nou pla d'estudis va eixir de l’ESADV al juny de 1982, i 
molts dels seus components van tindre accés sense necessitat de superar cap prova de 
caràcter públic a un muntatge, Flor de otoño, de José María Rodríguez Méndez, produït pels 
Teatres de la Diputació de València i dirigit per Antonio Díaz Zamora, qui -com a mestre- 
coneixia bé els seus alumnes, ja graduats, que van participar en aquell emblemàtic 
muntatge. 
Al juny de 1985, es va convocar -de manera que passaria a ser una fórmula regular- la 
primera audició per a un muntatge professional a la ciutat de València. Es tractava de la 
producció dels Teatres de la Diputació, Fiestaristófanes. 
L’obra fou dirigida per Stavros Doufexis, un director grec que estava en aquell moment a 
Espanya i a qui se li va oferir l'oportunitat de crear un espectacle a partir de textos 
d'Aristòfanes. Es va contractar com a ajudant de direcció a Juli Leal, un sòlid director 
valencià. Pep Llopis va ser l’encarregat de la creació musical i Josep Solbes va col·laborar com 
a il·luminador. També va estar com a regidor en gira Pau Elvira, recentment jubilat com a cap 
de sala del Centre Teatral Escalante, qui en anys anteriors també va ser secretari de 
l'"Assemblea de Grups de Teatre del País València". 
L'anunci de les proves per a Fiestaristófanes es va convertir en un esdeveniment entre la 
jove professió teatral valenciana. Van ser molts els aspirants que es presentaren a unes 
proves que van ser anunciades boca a boca per uns i per altres i en una discreta nota a la 
Cartellera Túria. Les primeres audicions es van realitzar en la "sala negra" o sala d'assajos del 
Teatre principal de València, i van continuar en dies posteriors a l'escenari de la Sala 
Escalante. Les proves, obertes a tothom, es van plantejar en grups d'entre 12 i 15 actors i en 
elles, a més de l'equip de direcció, també estaven presents José Gandia Casimiro, director en 
aquella època dels Teatres de la Diputació de València i Alfredo Mayordomo, coordinador de 
l’anomenat aleshores Teatre Escalante. El repartiment ja comptava amb dos actors sòlids i 
experimentats que farien els papers protagonistes: Esperanza Roy i Manel Barceló. Buscaven 
actors i actrius amb sentit del ritme -una part de les proves les va realitzar la ballarina i 
coreògrafa Pilar Ferrer-, amb vis còmica i capacitat d'improvisar. Les proves consistien en 
una part de moviment coral amb la resta d'aspirants i una altra part, individualitzada, on 
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cadascú  feia el que volia, des de recitar un poema, interpretar un monòleg o cantar una 
cançó, fins improvisar una història que se’ls acudira just en aquell moment... El director 
animava a "relaxar-se", a "deixar-se anar", a divertir-se en escena. Pau Elvira recorda que 
aquell primer pas per a  la realització d'un càsting va ser "molt natural, sense complexos"; i 
Carles Aberola, que va formar part del repartiment, recorda que va anar allí “sense pressió, a 
acompanyar a una amiga, molt relaxat, molt lúdic”... I que la prova va ser per a ell molt 
plaent. Una altra cosa va ser la sensació dels que no van resultar elegits, a qui se'ls va 
disparar per primera vegada allò de "per què han triat a aquest actor i no a mi?" 
Fiestaritófanes va ser estrenada a Peníscola i va fer una gira important per tot Espanya, amb 
un repartiment que incloïa dues actrius/ballarines (Pilar Ferrer i Cristina Andreu) i actors de 
l'anomenat "teatre independent" (Àngel Burgos), barrejats amb actors i actrius acabats 
d’eixir o cursant estudis a l’ESADV (Salva Bolta, Teresa Gascó, Pepe Sobradelo, Juanjo Prats i 
Carles Alberola), i altres de les incipients escoles privades, com ara la desapareguda Teatre a 
Banda (Teresa Sánchez, Lole Iriarte i Eladio Olmeda). El càsting per a aquest espectacle 
desencadenà l'eixida de molts altres que van constituir la porta d'accés per a una professió 
en auge que recentment començava a quallar amb una força i una empenta dignes de ser 
rememorats. 
 
Un torrent d’audicions 
 
Des d'aquell moment s’han viscut, per sort i amb prou feina, moltes produccions que han 
format els seus repartiments després d'unes audicions que sempre causaven ansietat i 
expectació a la professió teatral. Són moltes les experiències i anècdotes viscudes pels actors 
i actrius valencians, algunes de record agradable i d’altres per no ser recordades. 
Tres nuclis de producció van aglutinar en aquells primers anys els càstings a València: El 
Teatre Estable del País Valencià (TEPV), el Centre Teatral Escalante i el Centre Dramàtic de la 
Generalitat Valenciana (CDGV) . 
Les incipients companyies valencianes encara tardarien un temps per decidir-se a contractar 
els seus actors a través d'una prova, ja que van començar les seues produccions amb actors i 
actrius propers al seu nucli creatiu. Tot i que amb el temps, van obrir altres opcions a través 
d'un càsting, a diferents tipus d'actors. 
El Centre Teatral Escalante, aleshores més conegut com la Sala Escalante, posà en 
funcionament el 1985 el "Teatre dels somnis", un espai dirigit a un públic infantil i familiar  
que va ser clau per reforçar la professionalització dels actors i actrius valencians, atès que 
oferia, de manera continuada i segura, treball estable durant uns mesos al llarg de la 
temporada. La Escalante sempre ha mantingut un bon criteri d'audicions per compondre els 
repartiments de les seues produccions, ja siga de forma total o parcial. 
I moltes d'aquestes audicions a la Escalante han marcat època, com les que va fer Vicente 
Genovés per a El carnaval dels animals, Juli Leal per a La comèdia de les equivocacions o 
Ramón Moreno per a El llibre de la selva, entre moltes altres. 
La primera d’aquestes produccions, Fantasia per a un joguet trencat, dirigida per José Luis 
Castro el 1985, va seleccionar per al seu paper protagonista a l'actriu Hortensia Lozano, 
actualment professora de veu a l’ESADV. Per a la seua elecció -interpretar un d'aquests 
personatges, anhelats per múltiples actrius- va necessitar superar unes extenses proves. 
Un altre fet destacable van ser les setmanes de proves que va emprar Carles Alberola el 
1998 per a seleccionar els actors i actrius de Joan, el Cendrós. Es van presentar 130 aspirants 
dels quals un nodrit grup de joves intèrprets -que amb el temps s'han convertit alguns d'ells 
en referents-  va treballar d'una forma desconeguda fins aleshores. Es tractava d'unes proves 
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efectuades en llargues sessions durant una setmana de treball, on un grup de 36 actors i 
actrius convivien entre ells seguint les indicacions de Carles Alberola, dels seus ajudants de 
direcció Roberto García i Laura Useleti i de la coreògrafa Rosa Ribes. 
Una altra convocatòria de càsting antològica fou la que va llançar el TEPV, l’any 1986, per a 
la producció de Visanteta de Favara, dirigida per Albert Boadella. El més granat de la 
professió teatral va ser posat a prova i en el seu repartiment final apareixen alguns dels 
millors intèrprets del nostre teatre. O en la posterior Pels pèls, dirigida per Pere Planella, 
també amb el TEPV en la seua última producció, l’any 1988, on apareix una justa combinació 
d'actors i actrius amb experiència i joves "talents". 
Però si algú se’n porta la "palma" pel que fa a les audicions excepcionals, va ser el Centre 
Dramàtic de la Generalitat Valenciana. Audicions no sempre rigoroses, amb no poques 
polèmiques i amb algunes convocatòries poc transparents. 
El CDGV es va forjar durant uns anys, però fou en 1987 amb el nomenament  d'Antonio Díaz 
Zamora com a primer director, quan començà la seua singladura. L’estrena del Centre 
Dramàtic es va produir l’any 1988 amb La marquesa Rosalinda, dirigida per Alfredo Arias, un 
director argentí que en aquella època triomfava a Europa. Díaz Zamora va encetar així una 
llarga etapa caracteritzada per encàrrecs a prestigiosos directors de fora de la nostra 
comunitat, que, lògicament, desconeixien els actors valencians i havien de convocar 
audicions. En alguns casos eren obertes, i en altres -prèvia selecció de l'equip de producció- 
es convocava a un grup d'intèrprets que s'havien d'ajustar al perfil sol·licitat. Per al muntatge 
de Freaks el director que rebé l'encàrrec va ser l'italià Carlo Boso, qui va convocar unes 
proves on tots els aspirants junts a la mateixa sala, i d'un en un, mostraven "el que sabien 
fer". Una audició molt nombrosa  de la qual el director del TAG de Venècia només va triar un 
actor. Més tard vindrien El Saperlon, dirigida pel francès Gildas Bourdet; L’home, la bèstia i la 
virtut i La señorita de Trevélez, dirigides pel nord-americà John Strasberg; Ombres de la 
ciutat, dirigida pel català Frederic Roda... i un llarg etcètera. 
D’aquesta època també hi ha produccions realitzades per directors valencians, com ara Los 
figurantes, del valencià José Sanchis Sinisterra, dirigida per Carme Portaceli i Funció de Gala, 
del també valencià Rodolf Sirera, dirigida per Juli Leal, per citar-ne un parell de les que 
tenien un repartiment més nombrós i van precisar d'una àmplia audició per construir l'elenc. 
En anys posteriors destaquen també les proves per a Don Juan Tenorio, de nou amb John 
Strasberg com a director; La quinta columna, dirigida per Ariel García Valdés; Isabel, tres 
Caravel·les i un embolicador, dirigida per Dario Fo; El enemigo de la clase, dirigida per Paul 
Weibel... De la mà dels directors valencians apareixen en 1992 La mandràgora, dirigida per 
Ramón Moreno, on es van necessitar bastants sessions per a decidir el principal personatge 
femení; i Los Malcasados de Valencia, dirigida per Luis Blat. El 1994 Vicente Genovés va 
assumir la direcció d'un cicle titulat "100 anys de teatre valencià", on ell mateix va dirigir en 
un curt període de temps sis obres i dues lectures dramatitzades. I moltíssimes produccions 
més que podrien servir-nos com a referència al voltant de les audicions que el teatre públic 
ha anat plantejant des de llavors com a pas previ per escollir els repartiments. Si bé és cert 
que molts actors i actrius han tingut grans oportunitats durant aquest temps, també ho és 
que molts ni tan sols van poder accedir a aquestes oportunitats. O que, tot i haver accedit a 
alguna de les audicions, mai no van ser seleccionats, la qual cosa els va impedir participar en 
les produccions mencionades. 
Aquest succint repàs no pretén traçar una cronologia exacta ni aproximada  dels càstings que 
s'han produït fins ara a la ciutat de València, es correspon exclusivament amb el record , la 
influència i la vivència amb la qual hem crescut alguns de nosaltres. 
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En el moment actual i coincidint amb la crisi 
 
Van fer falta molts anys de maduresa per situar en el seu punt just la manera de fer un 
càsting; és a dir, quan un projecte teatral s'anuncia i es convoquen audicions. Algunes coses 
han canviat, -i no tan sols en la professió teatral valenciana, així en el seu conjunt- sinó en la 
societat en general; fruit d'això és l'experiència i actitud que els joves actors mostren en 
l'actualitat quan es presenten a un càsting. 
Vivim un període de crisi en què les companyies plantegen repartiments reduïts i amb actors 
pròxims al seu entorn. És un moment en què no vénen directors de fora a dirigir produccions 
i els directors valencians coneixen suficientment la professió teatral. Malgrat això se 
segueixen convocant audicions, en menor mesura, però amb més professionalitat. És el cas 
d’algunes de les últimes produccions públiques del Centre Teatral Escalante, que ha 
continuat amb el seu rigor habitual, i de Teatres de la Generalitat Valenciana o CulturArts, 
segons la denominació que els polítics li assignen en cada moment... Tot i la professionalitat, 
l'experiència i el bon fer dels equip de producció públics, no s'ha pogut evitar que hi haja  
actors i actrius valencians que guarden un mal record d’algunes audicions. 
I ja per finalitzar, volem destacar que l'última època d'esplendor dels càstings a València, 
manté una correspondència directa fortament lligada al territori de les sèries de televisió, on 
els actors i actrius valencians van tindre l'oportunitat de realitzar audicions per a sèries de 
ficció d'èxit, com ara Herència de sang, A flor de pell, Les moreres, Negocis de família; i més 
tard, L'Alqueria Blanca, entre moltes altres; o les produccions de Conta Conta/Albena 
(Autoindefinits, Maniàtics, Socarrats, Unió Musical Da Capo,...). Totes elles produïdes per a la 
desapareguda, i esperem que prompte recuperada, Canal 9/RTVV. 
 
SEGUIMENT DEL CÀSTING D'UNA PRODUCCIÓ ACTUAL 
 
Tot coincidint amb aquest estudi, l’any 2013 es posà en marxa a la ciutat de València Cyrano, 
d'Edmond Rostand; una nova producció pública convocada pel Centre Teatral Escalante i 
realitzada per L'Horta Teatre. Assabentats del projecte ens vam posar en contacte amb 
l'equip de producció (Alfred Picó) i de direcció (Roberto García) per tal de fer un seguiment 
del càsting i situar algunes consideracions que pogueren resultar-nos interessants. 
Amablement van acceptar la nostra petició facilitant-nos un material molt valuós per a 
determinar algunes qüestions. 
Ens trobem davant d'una producció que requereix de sis personatges masculins i dos 
femenins, dels quals tres ja han estat decidits prèviament per l'equip de producció i direcció; 
dels cinc intèrprets que resten per seleccionar, dos han de ser actors/actrius que hagen 
cursat els seus estudis al centre que produeix l'espectacle. 
 
Les proves de selecció es plantegen en tres fases: 
 
-Dins d’una primera fase es fa una convocatòria amb anuncis enviats al sindicat d'Actors i 
Actrius Professionals Valencians (AAPV), a l'Associació Valenciana d'Empresaris de Teatre i 
Dansa (AVETID), a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València (ESADV), a l'Escola de Teatre 
del Centre Teatral Escalante (CTE), a l'Escola de l'Actor (EA) i a la OFF Teatre (OFF). L'estrena 
s’ha previst per a la primera setmana d'octubre i els interessats han d'enviar, abans del 20 de 
juny, currículum, foto, correu electrònic i telèfon. 
L’equip de direcció rep 159 currículums dels quals 75 són actors i 84 actrius, un percentatge 
molt similar, tot i que els personatges femenins són percentualment molt inferiors als 
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masculins, una tònica molt habitual en els repartiments. En els currículums un 36% dels 
homes no especifica la seua edat, i un 51% de les dones tampoc ho fa. El factor edat no es fa 
constar a la informació que s'aporta, apreciant entre els que si que ho fan una franja 
majoritària, tant en homes com en dones, entre els 25 i els 35 anys. Tampoc s'especifica 
l'origen geogràfic dels aspirants, encara que la ciutat de València n’és la que més aporta. Sí 
que consta una clara informació en els currículums enviats pel que fa al centre on han cursat 
els seus estudis, sent l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València qui amb un 46% lidera el 
nombre d'aspirants.  De lluny segueixen el Centre Teatral Escalante amb un 16% i l'Escola de 
l'Actor amb un 15%. Alguns aspirants aporten també videobook i pàgines web. 
Amb la fase de recollida de currículums finalitzada, l'equip de producció envia una carta 
personalitzada per correu electrònic a tots els aspirants descartats. Als aspirants 
preseleccionats se'ls fa una crida personal per confirmar-los el pas a la segona fase. 
Cal destacar la sorpresa de l'equip de producció i direcció davant tants aspirants -159 
actors/actrius per a 5 personatges- i també davant l'extensió de la majoria dels currículums. 
El nivell d'activitat i qualitat curricular és molt alt. D'aquests currículums es seleccionen 30 
actors i 15 actrius, assignant per perfil cada actor/actriu al personatge al que més s'adequa. 
 
-En la segona fase es convoca telefònicament als aspirants seleccionats a una entrevista 
personal i a la presentació d'un monòleg de lliure elecció d'entre tres i cinc minuts. 
Les proves les fan el director i el productor executiu i es graven en vídeo, previ consentiment 
de l'aspirant. Primer es convoca a les actrius, i, en dies successius, als actors. A cada aspirant 
se li dediquen vint minuts que es divideixen en una breu introducció explicant les proves de 
selecció, en una explicació de l'aspirant d'allò més assenyalat del seu currículum i en la 
presentació del monòleg. En algun cas el director dóna una breu indicació perquè l'execute 
l'aspirant. Els examinadors destaquen que els aspirants estaven menys nerviosos del que 
s'esperaven, a causa, potser, del bon ambient creat i de la confiança dipositada en ells. 
L'experiència acumulada en situacions similars també es fa present en les proves. La majoria 
dels aspirants tenia ben clar perquè estava allí. Els examinadors han detectat un nivell de 
formació molt alt, gent molt preparada i sense diferències entre homes i dones. Tampoc 
detecten diferències de formació entre els aspirants de les diverses escoles que concorren a 
les proves. Els monòlegs presentats són majoritàriament clàssics i només dos aspirants 
s’havien preparat un monòleg específic de l'obra a representar. 
En aquesta segona fase s’ha definit un grup d’aspirants, i, fins i tot, els examinadors tenen ja 
clar alguns actors/actrius per a un determinat personatge. Però intenten no prejutjar i 
reservar la seua selecció per a la tercera fase. S'observa que s'han presentat més monòlegs 
en castellà que en valencià, tot i que la llengua emprada no ha condicionat la selecció. 
Després de les proves, l'equip de producció comunica personalment a tots els que han 
participat en aquesta segona fase el resultat de la selecció. La resposta majoritària és 
l'acceptació del resultat i l'agraïment pel tracte rebut. Sap greu haver de comunicar a algú 
que no ha estat seleccionat, però és molt satisfactori comunicar el pas a la tercera fase als 7 
actors, i a les 7 actrius , que han estat seleccionats. 
 
-En La tercera fase es planteja una setmana de treball conjunt en l'escenari de la sala on 
s’haurà de representar l'obra. Són cinc sessions de cinc hores. Cada sessió consta d'una 
primera part dedicada a l'escalfament i al treball físic i vocal, una segona dedicada a exercicis 
i improvisacions i una tercera on es practica l'esgrima. En el treball d'improvisacions, el més 
important, es busca la química entre els actors i l'especificitat de cadascú d’ells de cara al 
perfil dels personatges. 
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Una vegada finalitzada l'última prova ve el moment més ingrat: comunicar-ho als que no han 
estat seleccionats; però també hi ha el moment més agradable: comunicar-ho als que sí que 
han resultat elegits per al repartiment de l’obra. 
La setmana de proves ha sigut valorada per l'equip de direcció com a molt intensa i 
agradable. El director es mostra més a prop de la direcció d'actors en aquestes proves que 
de la posada en escena, i el treball realitzat fins ara s’ha allunya molt del que haurà de 
correspondre al període d'assajos. L'ambient de treball ha sigut molt relaxat, sense sorpreses 
ni decepcions. Els actors han mostrat un grau de disposició i compromís molt alt. L’equip de 
direcció ens diu que aquesta selecció no s'ha fet en funció d'un físic determinat, encara que 
la combinatòria de físics ha condicionat el resultat, prioritzant la potència interpretativa i la 
química. Fins a l'últim dia no es va decidir el resultat; la decisió final ha estat difícil i s’ha pres 
per unanimitat entre l'equip de producció i l'equip de direcció. També es comenta com a 
dada curiosa que totes les improvisacions s'han fet en castellà, malgrat que l'obra es 
representarà en valencià i tots els participants el parlen perfectament. És, potser, un 
símptoma d'inseguretat... Ens trobem una vegada més davant la constatació del poc ús 
professional que es fa del valencià. 
 
ELS JOVES ASPIRANTS: SEGUIMENT DE LES PROVES D’ACCÉS A L’ESADV EN L’ACTUALITAT 
 
En el mateix any, el curs 2013/2014, ens plantegem conèixer com afronten les noves 
generacions una prova o audició, i fem un seguiment de les proves d'accés a l'Escola 
Superior d'Art Dramàtic de València (ESADV). Aquestes proves es convoquen al juny per al 
mes de setembre, s'anuncien en premsa i s'envia informació al sindicat d'Actors i Actrius 
Professionals Valencians (AAPV). 
Les proves d'accés duren dues setmanes i comencen amb un examen teòric per a passar a 
una següent fase on es realitzen unes proves multidisciplinàries de moviment, veu, música, 
dansa i interpretació. La prova d'interpretació s'efectua en grup, planteja diversos exercicis 
dramàtics i finalitza amb un text, únic per a tots, que es presenta per parelles. En l'última 
fase es manté el treball en grup amb un monòleg de lliure elecció i un altre obligatori que  
s’ha de triar entre els proposats per l’ESADV. L'últim dia els aspirants presenten un dels dos 
monòlegs segons criteris dels examinadors. 
S'inscriuen 109 alumnes dels quals es presenten a les proves 94, aproven 30 i en són 
admesos 28. 
Preparem dos qüestionaris; un per a omplir abans de realitzar les proves i un altre per a 
quan aquestes hagen finalitzat. De la seua anàlisi extraiem les dades següents: 
 
Atenent al segon qüestionari el 100% dels participants va contestar les preguntes remeses 
(60 alumnes/as). Constatem que el percentatge de xiques que es presenten a les proves 
d'accés de l’ESADV, com passa sovint, és superior al dels xics; un 62% de dones enfront d'un 
38% d'homes. 
Un 52% dels aspirants té entre 18 i 20 anys, seguit d'un 23% entre 21 i 25 anys. 
La província de València és el seu origen majoritari amb un 80% dels alumnes presentats. 
 
Al qüestionari presentat abans de començar les proves els aspirants responen: 
 
A la pregunta És la primera vegada que et presentes a les proves d'accés a l'ESAD?, el 84% 
respon que sí, enfront del 16% que s'havia presentat en anys anteriors. 
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A la pregunta És la primera vegada que et presentes a una prova o audició?, el percentatge 
està bastant dividit, amb un 42% que experimenten la seua primera audició, davant d'un 
57% que ja ho havien fet amb anterioritat. 
*A destacar aquesta dada: els joves actors tenen, majoritàriament, experiències prèvies en 
càstings i audicions. 
A la pregunta T'han ajudat a preparar la prova?, el 45% no ha rebut ajuda, enfront d'un 
majoritari 54% que respon que si. 
A la pregunta Com et sents?, (efectuada abans de la primera prova) el 52% respon: nerviós; 
el 28% respon: tranquil; i el 19% respon: espantat. 
A la pregunta Què et sembla més difícil de superar?, (efectuada abans de la primera prova) al 
58% respon: la part teòrica; el 21% respon: les proves pràctiques; i també un 21% respon: els 
monòlegs. 
A la pregunta Si no superes les proves, ho tornaràs a intentar?, (efectuada abans de la 
primera prova) al 64% respon que si suspenen ho tornaran a intentar; un 30% diu que no ho 
sap; i només el 4% diu taxativament que no. 
 
-Al qüestionari realitzat ja acabades les proves i contestat abans de saber els resultats de les 
mateixes, els aspirants responen: 
 
A la pregunta On has estat més nerviós o insegur?, un 28% diu que en la part teòrica; un altre 
28% respon que en les proves específiques; i un 44% diu que en els monòlegs. 
*Observem ací com s'ha invertit la resposta davant de la pregunta prèvia a les proves, on els 
alumnes temien majoritàriament la prova teòrica. 
A la pregunta Què t'ha costat més?, un 88% diu que relaxar-se, enfront d'un 12% que ha 
necessitat activar-se. 
A la pregunta Eren les proves tal com les havies imaginat?, la resposta està dividida entre un 
52% que respon que sí, enfront d'un 48% que respon que no. 
A la pregunta Estàs satisfet amb les proves que has realitzat?, la majoria, un 85%, està 
content amb la feina que ha fet. 
A la pregunta T'has sentit acompanyat pels companys?, el 98% ho afirma. 
A la pregunta I pels professors?, el mateix percentatge, el 98% contesta afirmativament. 
A la pregunta Què prefereixes: proves d'accés individuals o proves d'accés compartides amb 
altres candidats?, el 85% les prefereix compartides, el 12% preferiria que foren individuals i 
un 3% no sap o no contesta. 
A la pregunta Creus que les has superades?, un 42% diu que no ho sap, un 28% creu que sí, 
un 25% ho dubta i només un 3% diu que no; un 2% no sap o no contesta. 
A la pregunta Si no superes les proves, ho tornaràs a intentar?, el 68% diu que sí, el 25% diu 
que no ho sap i només el 7% respon amb un no rotund. 
Com a dada final, afegirem que van superar les proves d'accés a l'ESAD de València el 50% 
dels alumnes que havien arribat a l'última prova. 
 
Observem que després de passar per les proves augmenta el desig de seguir endavant; passa 
del 64% abans de començar al 68% en acabar; que els joves aspirants estan més i millor 
preparats; que tenen una important experiència prèvia, un 57% ja ha fet un càsting amb 
anterioritat, i que els nervis, en una o altra matèria, continuen tenint un valor fonamental a 
l'hora d'enfrontar-se a una prova, al 88% el que més li costa és relaxar-se, i que un 
percentatge molt alt, un 85%, mostra una gran satisfacció per la seua feina, tot i que només 
el 28% creu que ha superat les proves. 
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L'EXPERIÈNCIA DE LA PROFESSIÓ TEATRAL VALENCIANA 
 
A continuació vàrem decidir elaborar un qüestionari dirigit específicament a l'Associació 
d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), per testimoniar les diferents referències 
que ens podien aportar els professionals del teatre valencià. Aquest qüestionari va ser enviat 
l’any 2014 a 385 associats. Després d’unes setmanes de termini -amb pròrrogues incloses- es 
van recollir 56 qüestionaris contestats, el que representa aproximadament un 15% dels 
membres de l'AAPV. 
Un 57% dels que van respondre van ser homes enfront d'un 43% de dones. La majoria 
d'homes que van contestar tenien un rang d'edat d'entre 35 i 40 anys, mentre que en la 
majoria de les dones el rang era de 20 a 35 anys. 
El 64% ho va fer des de la ciutat de València. 
El percentatge de muntatges realitzats en relació amb la totalitat del currículum professional 
després de superar una prova, va resultar similar en homes i dones, amb un 75% de 
muntatges als que van accedir directament, i només un 25% a través d'una prova. 
De la mateixa manera va resultar similar en homes i dones la relació de "proves no 
superades" amb un 75%, i amb un 25% de "proves superades". 
*Segons aquest petit mostreig podríem considerar que el resultat positiu d'una prova o 
audició ha representat, tant en homes com en dones, un 25% de la seua activitat 
professional. 
A l'hora de reflectir els percentatges sobre el tipus de prova realitzada, els homes van 
expressar que un 47% amb una separata de guió, un 28% amb una entrevista, un 15% amb 
una o diverses sessions de treball i un 10% amb un monòleg de lliure elecció. 
Les dones van expressar que un 51% amb una separata de guió, un 15% amb una entrevista, 
un 15% amb una o diverses sessions de treball i un 19% amb un monòleg de lliure elecció. 
*Aquesta dada ens indica que la majoria d'auditors tenen clar el que necessiten i s'ajusten al 
projecte per al qual busquen candidats. 
El 68% dels enquestats diu que es prepara específicament per a cada prova que realitza, 
enfront del 32% que diu que es deixa portar per la seua intuïció. 
De la mateixa manera va resultar similar en homes i dones la relació de "proves no 
superades" amb un 75%, i amb un 25% de "proves superades". 
-A la pregunta, Quants anys fa que pertanys a la professió teatral valenciana?, els homes es 
van dividir en percentatges molt pareguts; un 25% per a les quatre franges propostes: menys 
de 10 anys, de 10 a 20 anys, de 20 a 30 anys i de més de 30 anys. 
En les dones hi va haver més variacions: el 46% porta menys de 10 anys, el 29% de 10 a 20 
anys, el 25% de 20 a 30 anys, i no hi va haver cap cas de més de 30 anys. 
*Podríem considerar que les dones desisteixen abans de continuar en la professió teatral per 
diverses raons -la majoria per causes alienes a la seua voluntat-, i que el seu declivi 
professional va acompanyat per l'edat. 
-A la pregunta, Com et sols assabentar de la convocatòria d'una audició?, al 38% li ho han 
comunicat directament, el 23% s'assabenta per un company, el 20% per un anunci públic, un 
10% per altres vies i un 13% manifesta que no se sol assabentar. 
*Segons les respostes d'aquest mostreig la majoria dels convocants solen fer una selecció 
prèvia a l'audició. 
-A la pregunta, Quin terme et resulta més adequat?, el 48% prefereix "prova", el 33% 
"audició" i només el 19% s'inclina pel terme "càsting". 
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*En qualsevol cas el terme preferit no supera ni tan sols el 50% dels enquestats, la qual cosa 
constata encara més les diferents maneres de referir-se a un procés de selecció. 
-A la pregunta, Sols acudir-hi amb prejudicis o idees preconcebudes?, el 51% contesta Sí, 
enfront del 49% que contesta No. 
-A la pregunta, Et solen telefonar per a dir-te que no has sigut triat?, el 58% contesta No, 
enfront del 42% que contesta Sí. 
*Un percentatge molt alt de negatives en un espai on l'ètica professional és tan important. 
-A la pregunta, Com t'has assabentat, normalment, del resultat d'una audició?, al 50% li ho 
han dit per telèfon, al 33% li han enviat un correu electrònic, un 8% per rumors entre 
companys i un 9 % no se sol assabentar. 
*Aquests percentatges contemplen les variacions de si s'ha estat elegit o no i del resultat 
global de la prova, independentment de si s'ha estat elegit o no. 
-A la pregunta, T'haguera agradat saber per què has sigut rebutjat?, un nombrós 81% respon 
Sí, enfront d'un 19% que respon No.  
-A la pregunta, Si mai has estat seleccionat, ha minvat això la teua autoestima?, la cosa està 
repartida entre un 53% que respon No, i un 47% que respon Sí. 
-A la pregunta, Hauries preferit que no t'hagueren cridat per a una prova en la qual no has 
resultat elegit?, les respostes gairebé són unànimes, un 92% contesta No, enfront d'un 8% 
que contesta Sí. 
*Els aspirants semblen tindre clar que són més les coses positives que extrauen d'una prova, 
encara que no siguen seleccionats, que les coses negatives. Els motius són diversos, però van 
des de l'experiència viscuda a la possibilitat que els tornen a cridar en una altra ocasió, 
passant per augmentar la promoció del seu currículum, etc. 
-A la pregunta, T'has quedat bloquejat alguna vegada enmig d'una prova?, els enquestats es 
divideixen entre un 54% que contesta Sí i un 46% que contesta No. 
-A la pregunta, Alguna vegada has sentit alguna cosa més que "pànic" davant una prova?, el 
percentatge del No és majoritari amb un 89%, enfront del Si amb un 11%. 
-A la pregunta, Creus que els nervis juguen un paper important?, el 100% contesta Sí. 
-A la pregunta, Si és així, com els controles?, el 41% contesta que els "integra en la prova", el 
38% realitza "exercicis previs" i el 21% contesta que "no fa res". 
-A la pregunta, Davant d'una prova, què t'ha costat més?, el 84% ha assenyalat la casella 
"relaxar-se", enfront del 8% que ha assenyalat la casella "activar-se". 
*Taxativament els nervis juguen un paper fonamental, com així ho manifesta la totalitat dels 
enquestats, nervis que a la meitat d'ells els ha bloquejat en alguna ocasió, encara que sense 
arribar al pànic. L’intent d’integrar els nervis en la prova o preparar-se, mitjançant exercicis 
amb anterioritat, deixa constància de la dificultat que té l'aspirant per a relaxar-se. 
-A la pregunta, És la falta d'informació un element més d'inseguretat davant d'una prova?, el 
100% contesta Sí. 
-A la pregunta, Què prefereixes, una prova individual o una prova en grup?, el 67% prefereix 
fer la prova tot sol, enfront d'un 33% que s’estima més fer-la en grup. 
*La inseguretat del candidat davant d’una prova es veu accentuada -en massa ocasions- per 
la falta d'informació. Inseguretat que fa que els enquestats preferisquen no mostrar les 
seues aptituds davant dels altres, inclinant-se per unes proves on el nombre de persones 
presents siga el mínim. Recordem que els joves actors aspirants a entrar a la ESADV 
preferien majoritàriament, en un 85%, realitzar la prova en grup. 
-A la pregunta, Ha canviat la teua forma d’enfrontar-te a una prova des de la primera que 
vas fer?, el 89% contesta Sí, enfront del 11% que contesta No. 
*L'experiència acaba per convertir-se en un element de seguretat. 
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-A la pregunta, Quina importància li dónes al teu currículum a l'hora de preparar-lo?, el 78% 
respon "molta", el 22% respon "poca" i el 2% respon "Cap". 
-A la pregunta, Tries un vestuari relacionat amb la prova a la qual et presentes?, al 76% 
respon Sí, enfront del 24% que respon No. 
*L'estètica, la bona presència i la cura dels detalls són constatats com a valors positius a 
l'hora de presentar-se davant els altres. 
-A la pregunta, Què creus que solen buscar en una audició?, el 53% respon "el perfil concret 
d'un personatge", molt per davant de les altres respostes; un 20% contesta "un bon feeling 
amb el director", un 12% "un actor que no done problemes", un 11% "un actor creatiu" i un 
4% "descobrir un nou actor". 
*La majoria té clar quin és el motiu pel qual es convoca una prova, tot i que hi ha altres 
valors que s'apunten en les respostes. 
-A la pregunta, En què et fixes primer quan has de fer una prova?, el 66% contesta "en les 
persones que em van a fer la prova", el 21% "en l'espai on es farà la prova" i el 3% "en les 
condicions tècniques". 
*La relació amb les persones que et van a fer la prova es converteix en l'element més 
determinant. 
El nostre qüestionari no pot ser representatiu per la quantitat de respostes obtingudes, però 
dins d'aquest petit mostreig hi ha respostes molt significatives que confirmen o expliquen 
algunes causes i marquen algunes tendències. 
 
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA : UN PARELL DE LLIBRES 
 
Encara que hi ha moltes pàgines a Internet que assessoren i recomanen sobre com fer un 
càsting, per a aquells a qui els agrada tindre un llibre entre les mans -per subratllar-lo i 
revisar detalls una i altra vegada- destacarem ací un parell de llibres que situen el tema de 
què estem parlant i ensenyen amb saviesa i profunditat com preparar-se per a una prova. 
 
Les 12 indicacions de Michael Shurtleff 
 
L'actor que s’ha d’enfrontar a un càsting sol demanar un o diversos consells per a la 
realització d'una determinada prova. Si no troba un especialista relacionat amb la matèria, o 
proper a la producció d'aquest càsting, preguntarà i demanarà consell a tots aquells que es 
creuen en el seu camí, mostren o no interès per la prova de selecció que anhela superar. 
Michael Shurtleff va ser un cèlebre director de càsting nord-americà i ofereix en el seu llibre 
Casting, todo lo que hay que hacer para conseguir un papel, Alba Editores, Barcelona 2001, 
uns consells interessantíssims que reproduïm, en essència, a continuació. Ell ho anomena 
"indicaciones" i són -com la resta del llibre-, un manual de veritats que per evidents resulten 
imprescindibles, i no només en l'acte de superar una audició, sinó també per arribar a fer 
una bona interpretació. 
 
Aquests són els consells : 
 
1. Crear i desenvolupar RELACIONS . 
Un intèrpret no pot actuar sense crear una relació amb la persona que té davant en un 
escenari, necessita conèixer els vincles del seu personatge amb els altres personatges de 
l'escena a representar. 
2. Buscar el CONFLICTE. 



17 
 

L'actor ha de saber quin és el seu objectiu en escena, per què no ho aconsegueix, i trobar el 
màxim de maneres possibles d’aconseguir-ho. Com més gran siga el conflicte més 
interessant serà l'escena. 
3. Conèixer els ANTECEDENTS. 
Ha de saber què ha passat en el moment anterior i submergir-se ràpidament en ell. Aquest 
antecedent ha de tindre la màxima força, haurà de sostindre’l i alimentar-lo durant tota 
l'escena. Si no hi ha cap antecedent, se n'ha de crear un que implique tot allò pel que es 
lluita en una relació dins d'una escena. 
4. Mantindre l’HUMOR. 
En qualsevol escena hi ha humor. És una actitud davant del fet d'estar viu. En qualsevol 
interpretació l’humor és un ingredient necessari. 
5. Treballar també els factors OPOSATS. 
L'amor porta implícit l'odi i viceversa. Això portarà a l'actor al conflicte i a una interpretació 
més complexa. 
6. Atents als DESCOBRIMENTS. 
Tota escena conté elements o situacions que cal descobrir, o alguna cosa que passa per 
primera vegada. Haurà de descobrir què està en joc en l'escena. Actuar és fer tota una sèrie 
de descobriments. 
7. Aprendre a COMUNICAR. 
Actuar és l'acte de comunicar. I la comunicació és un cercle: el receptor ha de reconèixer el 
missatge i enviar una resposta a l’emissor, que al mateix temps es converteix en receptor, 
completant així el cercle; allò que s'envia s'ha de tornar. Açò imposa una obligació a 
l'emissor: estar segur que el seu missatge és clar i que ha estat rebut. Comunicar és difícil 
perquè cal exercir dos papers: el d'emissor i el de receptor. 
8. Donar IMPORTÀNCIA al moment que es viu a l'escena. 
Les obres tracten dels moments més importants de la vida de les persones. 
9. Trobar la SITUACIÓ. 
Cada situació s'ha de convertir en un esdeveniment fruit del descobriment. I tota situació ha 
de transformar, produir un canvi. 
10. Crear el LLOC adequat. 
Cal valorar la importància de la ubicació i la relació del personatge amb aquest lloc i valorar 
l'ús emocional d'eixe espai. 
11. Assumir JOCS i ROLS. 
En aquesta situació, quin és el joc? Quin paper ha d'assumir l'actor per jugar millor? Cada 
situació en la qual s'involucra és un joc amb regles pròpies, i aquestes regles indiquen com 
actuar. 
12. Abordar allò que no se sap, SORPRENDRE’S davant l'altre. 
I també davant d’allò que ocorre dins d'un mateix. Cal perseguir també els secrets i els 
misteris dels altres personatges. No importa quant se sàpiga de l'altre, segur que hi ha 
alguna cosa en el seu cor o en la seua ment que desconeix.  
 
Michael Shurtleff ofereix no només receptes per enfrontar-se a una prova, sinó també un 
bon manual d'interpretació per actors i actrius. 
 
El "Ya te llamaremos" de Maite Buenafuente 
 
Maite Buenafuente és una coneguda directora de càsting que treballa habitualment amb la 
productora El Terrat. Recentment ha publicat Ya te llamaremos, Editorial Conecta, 
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Barcelona, 2014. L’autora subtitula el llibre "Todas las claves necesarias para presentarse a 
un casting y obtener con éxito tu primer trabajo", i ens ofereix una guia detallada de totes les 
coses que un actor ha de tindre present en el tràngol d'enfrontar-se a una prova, audició o 
càsting; des de la formació prèvia, el tipus de càsting, el que busquen els directors, el 
currículum, les fotografies, el videobook, l'autopromoció, el contacte amb les productores, 
els representants... També parla de nocions tècniques, d'argot i conceptes, de com preparar 
el dia de la prova... I fins i tot de com encaixar el resultat. Molt recomanable. 
 
REFLEXIONS, RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 
 
El càsting que és viure 
 
No és una entrevista laboral un càsting? No ho és la primera cita? No escollim la nostra 
forma de vestir en funció d'on anem i ho fem per no desentonar i també per agradar? 
Aquestes analogies demostren que constantment ens estem exposant a un càsting on volem 
ser els elegits, ser aquell que més agrade. Parafrasejant Shakespeare o Calderón, el món és 
un escenari i nosaltres som actors que exercim en ell un paper principal, per al qual hem de 
superar la prova de ser acceptats i amb això poder participar en el projecte vital que més ens 
estimule, aquell que més ens motive. 
 
Una oportunitat 
 
Una prova per a una nova producció no és tan sols una oportunitat de treballar, és també 
una oportunitat única de convèncer a una altra persona de les capacitats adquirides i 
obtindre l'oportunitat d'aspirar a un paper amb el qual poder encetar o desenvolupar una 
carrera en què s'han d’aprofitar constantment les oportunitats que se’ns ofereixen. És una 
oportunitat la primera audició que se supera, ho és el període d'assajos on hi ha 
l'oportunitat de demostrar que no s'han equivocat amb tu, ho és també l'estrena on s'ha 
d'aprofitar davant la professió i davant la crítica, l'oportunitat de mostrar que s'ha triat 
l’actor més adequat per a aquest paper; i després en cada funció, on hi haurà l'oportunitat 
de mantindre i augmentar el nivell assolit rebent cada dia el dictamen del públic. El concepte 
"oportunitat" ofereix un valor positiu amb el qual poder sumar graons en aquesta llarga 
ascensió. 
 
Eixos coneguts nervis 
 
Els actors tenen clar que els nervis juguen un paper important en una prova, i encara que 
l'objectiu és integrar-los, de vegades produeixen bloquejos que juguen en contra seua. A la 
majoria el que més els costa és dominar-los. I els descriuen com nervis a l'estómac, 
papallones a l'estómac, sensació de formigueig... L'explicació científica a eixes sensacions a 
l'estómac es deu a situacions d'estrès o ansietat. Aquestes poden arribar a alterar la secreció 
d'àcid en el nostre estómac, la qual cosa alterarà també determinades proteïnes del sistema 
digestiu, produint molèsties reals. Els nervis no em van deixar actuar, em van trair els nervis, 
em va donar un atac de nervis, vaig haver de temperar els nervis... Són frases amb les que es 
conviu habitualment. Estic fet un manoll de nervis; doncs bé, això és el que són, manolls de 
prolongacions nervioses de substància blanca, en forma de cordons que fan comunicar els 
centres nerviosos amb tots els òrgans del cos. Convivim amb ells, els nervis estan presents o 
ens abandonen sense que puguem evitar-ho, formen part de la vida diària i estan 
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especialment associats al teatre. La frase més habitual en una estrena, en una funció o 
simplement en un assaig és Quins nervis! I beneïts nervis; mal assumpte és quan no 
apareixen, si no estan se sol dir que a penes  importa el que s'està fent o senzillament que 
l'actor està mort o que té la sang d'orxata. El concepte "nervis" sol estar lligat a la tensió o 
agitació emocional que s'experimenta, fa referència a situacions que denoten inseguretat. 
L'actor se sol posar nerviós abans de la representació i, normalment, quan aquesta comença, 
els nervis s'afluixen i entra en la situació de l'escena sense que l'acompanyen. És terrible 
quan això passa al revés, quan l'actor està tranquil abans d'obrir-se el teló i, de manera 
sobtada, es posa nerviós durant la representació. L'organisme manté l'actor en alerta 
llançant adrenalina al torrent sanguini, ho fa davant d'una situació de tensió, de risc o 
compromesa, i això és, o hauria de ser, el teatre. La contrapartida d'aquest estat d'alerta és 
que també produeix, de forma incontrolada, taquicàrdia, sudoració i inquietud, cosa que el 
podria portar també a un atac d'ansietat. 
 
El “pànic escènic” 
 
El pas següent després dels nervis és el conegut com por escènica o pànic escènic, un estat 
del que l'actor normalment aconsegueix desfer-se, però que quan apareix produeix una 
"espantada" que en alguns casos pot transformar-se en fòbia. Recordem el recurrent malson 
dels actors: quedar-se en blanc en plena funció. La inseguretat d’enfrontar-se al buit, de no 
saber què ha de fer, de no en recordar-se del text, es converteix en objecte de treball, 
d'assaig, de insistent repàs per adquirir la seguretat necessària per a eixir a escena i 
enfrontar-se al públic. Molts actors aficionats, i fins i tot professionals, s'han iniciat al teatre 
intentant superar una por personal, les dificultats per relacionar-se amb els altres o la por a 
parlar en públic. 
La por es nota i el públic no és indiferent davant la percepció del pànic, l’espectador ho 
detecta i de vegades ho passa pitjor que qui ho està patint. Hi ha un comentari repetit del 
públic cap als actors felicitant-los per la tranquil·litat amb la qual els veu en escena, per com 
transmeten que s'ho estan passant bé, i com això fa que a l'espectador li agrade encara més 
el que està veient. Si la por arriba a un estat de bloqueig que impedeix l'actor articular 
paraula o moure’s, es fàcil notar que es troba davant d’un dels pitjors moments de la seua 
vida. La por de mostrar-se davant dels altres és comú a totes les persones, no passa 
singularment a l'escenari, tot i que el concepte “por escènica” prové d’ací; passa a la vida, a 
la feina, en una exposició a classe o fins i tot en una reunió familiar; qualsevol es pot veure 
sotmès a aquest estat de pànic, puntual o permanent. Hi ha persones a les que s'instal·la i ja 
no els abandona mai, convertint-se en casos extrems, com hem dit abans, en una fòbia. 
Quan s'arriba a l’extrem de sentir terror a parlar en públic es converteix en una "glosofóbia". 
Ferran Ramon-Cortés, expert en comunicació personal i relacions socials, escrivia a El País 
Semanal del 12/08/2012, un article titulat Vencer el pánico escénico, on distingia tres graus 
de pànic: 
 
El "pànic puntual", el més natural i inevitable, el que sentim de sobte quan diuen en públic el 
nostre nom, i ens provoca un estat de tensió i alerta instintius. És un pànic momentani que 
passa automàticament. 
 
El "pànic auto-generat", un pànic que procedeix de la nostra ment, quan un pensament 
racional negatiu  ens segresta la ment i ens fa qüestionar la nostra preparació i la nostra 
habilitat per a resoldre les coses. La nostra ment es llança de manera incontrolada a pensar 
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com ens eixirà tot, què farem, què direm i què aconseguirem, i ho fa de manera constant 
abans de començar, i continua sense parar fins i tot després de passar per aquest tràngol 
que ens provoca el pànic. 
 
El "pànic instal·lat", aquell que davant la possibilitat de parlar en públic, siga d'ací a uns dies 
o d'ací a uns mesos, ja ho sentim, el portem dins. Procedeix d'una mala experiència viscuda 
amb anterioritat i es va quedar gravada en el nostre cervell de forma indeleble. 
Els assajos, la preparació, els recursos adquirits, l'experiència, etc., situen a l'actor lluny 
d'aquests extrems, però no està de més localitzar-los quan trauen el cap per tal de tallar-los 
de soca-rel només apareguen -encara que siga de forma col·lateral- en la feina de l'actor. 
 
Manual d’estil 
 
La indefensió de l'actor davant d'una prova, ens connecta amb la indefensió d'un pacient i 
els seus familiars davant de l'equip mèdic que l'atén. Hi ha una certa analogia entre ambdues 
indefensions amb una clara diferència, les proves per a teatre no compten amb un "manual 
d'estil"; l'art escènic no té decàlegs de bones maneres. En el "Manual d'estil” de l'"Hospital 
General de València", hi trobem un ampli compendi de bones intencions que també podrien 
aplicar-se a qui convoca proves per a teatre, cinema o televisió. 
 
Amb lleugeres modificacions podrien ser aquestes : 
 
-Hem de situar-nos en lloc de l'altre. El tracte ha de ser cordial, empàtic i respectuós. 
L'amabilitat o la correcció en el tracte han d'acompanyar de manera espontània totes les 
nostres actuacions. 
-Per aconseguir una comunicació eficaç i de qualitat amb l'aspirant és necessari saludar, 
identificar-se i presentar-se. L'actor ha de saber amb qui està parlant en cada moment. 
-Sempre que siga possible, convé mantindre l'entrevista asseguts. Conduir la conversa sense 
tallar-la. Escoltar activament. Mostrar que escoltem i atenem. Mirar als ulls. Establir un 
contacte visual quan l'aspirant comença a parlar li proporciona seguretat. 
-Donar informació de forma anticipada, sistemàtica i de tots els aspectes relacionats amb la 
prova. 
-Abans del comiat, convé fer un breu resum de la conversa, deixant clar què s'ha acordat, si 
ha estat així, i quin serà el següent pas, amb quina persona haurà de posar-se en contacte, 
etcètera. 
-És fonamental realitzar una escolta activa que necessita capacitat de sentir, interpretar, 
avaluar i respondre. S’ha d’adoptar una actitud caracteritzada per la receptivitat, l’obertura, 
l’empatia i la participació mitjançant la formulació de preguntes que demostren atenció i 
interès. 
-La regla més important per a escoltar amb obertura mental és sentir la frase sencera abans 
de respondre o jutjar. 
-És imprescindible invertir temps en l'atenció als aspirants. Hem de buscar la manera de 
disposar aquest temps. 
-La informació és un element bàsic de la qualitat d'una prova. Informar és fer que algú 
s'assabente d'alguna cosa que desconeix. 
-La absència d'informació demandada és una font segura de malentesos i patiment per a 
l'aspirant, sobretot en moments d'especial preocupació. Qualsevol informació proporcionada 
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amb empatia és millor que la manca d'informació, perquè permet a l'aspirant adaptar-se a la 
situació i prendre decisions referents al seu futur. 
-Al principi de la seua relació, tots els professionals que intervinguen en el procés de selecció 
d'un actor s'identificaran davant d’ell comunicant el seu nom, la seua categoria professional i 
la seua tasca. 
-La comunicació és un procés vital d'interacció entre el professional que convoca el càsting i 
l'aspirant. I, no obstant això, de vegades hi ha una gran diferència entre el que l'aspirant 
entén i el que el director/productor considera que ha transmès. 
-A més, un auditor o un aspirant que informe de manera opaca corre el risc de perdre 
credibilitat 
 
Algunes altres parts del manual d'estil podrien ser també bons consells per a l'aspirant: 
 
-Si tenim molt a dir, és millor fer-ho per parts, espaiant els missatges. 
-Respirar tranquil·lament, parlar a poc a poc. Sense transmetre la imatge de precipitació ni 
nerviosisme. 
-Preveure amb antelació les preguntes més difícils que ens puguen fer. 
-Ser amables fins i tot en situacions difícils. Evitar l'enfrontament. 
-Entre els elements no verbals estan el to i el volum de la veu, les inflexions i modulacions de 
la veu, gestos de cara, cos i mans, somriure, postura, distància, contacte visual i contacte 
físic. 
-Una emotivitat excessiva ofega la veu, i el to es torna més agut. 
-El volum haurà de ser l'apropiat amb el tipus de conversa que s'està mantenint, s’ha de 
procurar mantindre un equilibri amb el volum adoptat per l'interlocutor. Un volum alt implica 
domini, sobre-posició en la conversa. Un volum baix s'associa a persones introvertides, la veu 
del qual no té la intenció de fer-se sentir. 
-El ritme pot ser lent o accelerat, cosa que indica una fugida de la comunicació. Un ritme 
fluid, lleuger, modulat i animat condiciona una bona comunicació i un desig de contacte 
interpersonal. 
-Usa els teus ulls mentre parles. Si mirem netament als ulls d'una altra persona projectem 
seguretat, amistat, maduresa i sinceritat. 
-S’ha de mantindré el contacte ocular, però sense fixar en excés la mirada. 
-S’ha d’evitar mirar a totes bandes (sostre, finestra, terra, sabates). 
-Control de les expressions de la cara. Estrènyer molt els llavis pot transmetre dubtes, mal 
humor o desconfiança. Un somriure franc i càlid en algun moment de la conversa transmet 
confiança. 
-Seure en una posició còmoda que ens permeta respirar bé ajuda a escoltar. Seure a la vora 
de la cadira pot transmetre que te’n vols anar el més aviat possible . 
-Canviar molt de posició delata avorriment. Moure incessantment els peus projecta 
nerviosisme. 
-L’ús correcte de les mans complementa les paraules i reforça la conversa. Evita tocar a 
l'altra persona innecessàriament. 
-Tampoc s’ha de parlar o escoltar amb les mans a les butxaques, ja que denota indiferència. 
 
Com veiem , hi ha moltes analogies que es podrien tindre en compte, tant per les persones 
que convoquen una prova, com pels aspirants. Queden aquestes consideracions com a 
referències d'un necessari "manual d'estil" per a un esdeveniment que hauria de tindre en 
l'ètica el seu nord i guia. 
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A manera de recomanació 
 
Seguint la mateixa línia de recomanacions, Ferran Ramon-Cortés, citat anteriorment, 
recomana : 
 
1. Realitzar exercicis de respiració profunda uns minuts abans de la intervenció. 
2. No repassar el guió ni pensar en els continguts durant els minuts previs, el que se sap ja se 
sap i el que no se sap no apareixerà en eixe moment. 
3. No pensar en "com s'ha de fer", confiar en els recursos propis que prèviament s'han 
entrenat. 
4. Relaxar-se, buscant sensacions positives. 
5. No tindre pressa per començar. Prendre possessió de l'espai escènic i mirar al públic abans 
de pronunciar la primera paraula. 
 
Al blog de la plataforma digital VIBOOK.es es troben múltiples consells dels quals rescatem 
els següents : 
 
10 COSAS QUE NO DEBES HACER EN UN CASTING 
 
Todos nosotros sabemos cuánto cuesta prepararse para un casting, sabemos lo que se siente 
cuando el casting que tanto nos hemos preparado acaba antes de lo que esperamos. Encajar 
un “No” es difícil pero, ¿dónde metimos la pata? Sí, probablemente el error ocurrió en los 30 
primeros segundos. 
Muchos de los mejores directores de casting coinciden en los fallos eliminatorios típicos que 
cometen muchos actores en sus casting, éstos son algunos de ellos: 
 
1. Dar la mano a todo el mundo en la sala –Sabemos que es un hábito de buena educación, 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los castings normalmente son muy largos y 
acuden cientos de personas. No perdáis el tiempo en formalidades, saludar, sacar vuestra 
mejor sonrisa y dar lo mejor de vosotros. 
2. Traer vuestros problemas al casting –Siempre separa tu vida personal de la familiar.  Los 
directores no están ahí para escuchar tus problemas, así que respira y actúa olvidando tus 
problemas. 
3. Preguntar por permiso –Recuerda que tú eliges como mostrar tu talento a los dires de 
casting,  pedir permiso en un casting es normalmente una falta de tiempo, haz lo que sea 
mejor para tu actuación. 
4. Perfumarse demasiado o no ir aseado –Nuestra memoria olfativa es enorme, no oler bien 
puede causarte ser rechazado sistemáticamente por algún dire. de casting. El mejor olor es 
no oler a nada. Así dejarás que tu interpretación comunique y hable por ti. 
5. Ir al casting vestido como el personaje a interpretar –Enfoca todas tus energías en realizar 
una buena actuación, no en ir bien vestido. Te interesa acabar el día siendo recordado como 
el actor que hizo la mejor actuación, lo demás es irrelevante. Cuantas menos distracciones 
mejor. 
6. Forzar el contacto visual durante el casting –Los directores de casting tienen que mirar a 
muchos más sitios que tus ojos para saber si eres un candidato válido. Si te ayuda a sentirte 
más cómodo elige un objeto inanimado en el que centrar tu mirada. 
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7. Hacer demasiadas preguntas –Se supone que debes ser capaz de adaptarte a distintos 
escenarios, en ellos harán muchas modificaciones, si cuando te piden hacer algún cambio 
respondes con una larga lista de preguntas significa que no estás muy seguro de ti mismo y 
eso nunca es bueno. (A buen entendedor pocas palabras bastan). 
8. Mentir en tu CV –No te arriesgues, si investigan un poco probablemente te pillen. Habla de 
tus fortalezas y de tus habilidades para interpretar al personaje que se te pide. 
9. Hacer lo que crees que el director de casting quiere de ti –Quizás el director de casting no 
sabe lo que quiere hasta que se lo muestres. Tu trabajo consiste en enseñarle todo lo que 
puedes ofrecer a la obra. 
10. Sé humilde y abierto a críticas –Sabes lo que vales, si el director de casting se queja 
acéptalo, si te critica aprende de ello, aunque las críticas a veces duelan te harán más fuerte 
y te ayudarán a aprender. 
 
A manera de conclusió 
 
A partir de la immersió en el tema tractat, ens vénen al cap múltiples reflexions d'àmplia 
lectura i sense una conclusió determinada. Citarem com a exemple algunes d'elles: 
 
Per cada actor contractat per a un paper, hi ha moltíssims que no ho aconsegueixen. L'actor 
conviu amb un rebuig constant que pot anar minant la seua autoestima. Primer s’ha de 
convèncer a si mateix, i després ha de convèncer a l'examinador de la seua capacitat per a 
fer aquest paper. Un actor/actriu pot aportar la seua singularitat per accedir a un determinat 
paper, però molts d'ells s'equivoquen quan intenten ser una altra persona. Ha d'aprendre a 
fer ús de si mateix. En una prova el temps és or: el personatge ha d’eixir de dins de l'actor, 
immediatament, amb versemblança i imaginació. No hi ha temps per a "entrar en situació". 
En la majoria de les proves l'actor desitjaria no estar allí i això és el que es veu: nervis i ganes 
de fugir. Ha de trobar una raó per estar allí, l'objectiu d'una prova és que ho vegen i ho 
escolten. Ha de provocar que la primera impressió que done, siga la bona. Els nervis 
bloquegen, per tant la millor manera de concentrar-se és escoltar allò que li diuen. En 
algunes ocasions l'actor és maltractat i en altres és ell mateix qui es maltracta. Pot pensar 
que un director o un productor tenen les mateixes dificultats, dubtes i pors davant la recerca 
de la persona que necessiten. Un actor passa més temps intentant aconseguir una feina que 
exercint el seu ofici. La societat actua amb crueltat premiant al primer, mai al segon; malgrat 
això l'actor pot i ha de construir el seu propi futur. El talent, la sort, la perseverança i l'esforç 
són els elements que l'ajudaran a fer-ho. 
Hi ha proves que comencen amb una telefonada, amb un anunci o amb un curset; però n’hi 
ha d’altres on l'actor no és conscient que les està realitzant; per exemple quan un director 
acudeix a una mostra de treball d’una escola o quan el veu actuar en un muntatge, o quan fa 
una xerrada amb ell, o simplement quan li presenten al director/productor. Ha d'estar actiu, 
viu, en alerta, en estat d'atenció sobre la carrera que l'actor vol exercir; ser contínuament 
conscient del fet que es troba davant d'una prova permanent que s'està fent ell mateix, i que 
els altres també estan posant-lo a prova, i això sempre és una gran oportunitat per mostrar-
se, per fer constar amb dignitat les múltiples possibilitats que hi pot oferir. 
 
RAMÓN MORENO, director d'escena, professor d'Interpretació a l'Escola Superior d'Art 
Dramàtic de València (ESADV) i al Conservatori Professional de Dansa de València (CPDV ) 
 
* Treball d’investigació realitzat a l’ESADV entre 2012 i 2016 


