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DEFENDRE EL TEATRE,
DEFENDRE LA LLIBERTAT
Vivim un dels moments més complicats per a la cultura. En plena pandèmia,
les arts escèniques s’han vist perjudicades greument; les sales han hagut de
tancar, els telons van silenciar el treball de les productores, dels col·lectius que
es pugen a l’escenari, dels actors i actrius que diàriament treballen —moltes
vegades sense molts recursos—, en la creació teatral. Les butaques d’espectadors i espectadores van quedar buides donant pas a una situació insòlita.
Hem de treballar conjuntament entre institucions per pal·liar els efectes
que tindrà la manca de produccions teatrals durant esta època tan incerta.
Per això, sense cap dubte, el nostre Concurs de Teatre Vila de Mislata havia
de donar-hi resposta, adaptar-se a la nova normalitat i donar un pas avant
per a recordar que Mislata continuarà defensant la cultura, amb seguretat i
prevenció.

CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA
Alcalde de Mislata

Mislata és referent de teatre no professional, en valencià, i amb la millor
inventiva; que ens ha dut a recórrer 38 edicions d’un certamen que premia
les millors iniciatives, les millors produccions. Interpretacions que moltes
vegades són l’inici d’una llarga carrera teatral. Mislata és hui un altaveu d’arts
escèniques de primer nivell, i hem de continuar confiant a la cultura i al teatre
la seua capacitat per construir una societat més respectuosa, plural i lliure.

“EL VILA” TAMBÉ EN ELS MOMENTS DIFÍCILS
Són temps estranys. Els creadors i les creadores d’este país estan vivint en
una completa incertesa, i ara més que mai, des de les institucions públiques
hem de fer un esforç per a fer de la cultura un bé de primera necessitat.
Des de l’Ajuntament de Mislata s’ha treballat fort per a que esta tardor, i ja
van 38 anys, no fallara el Concurs de Teatre Vila de Mislata.
I ací el tenim. La programació d’esta edició ve marcada per primera vegada per
una gran majoria d’obres de creació pròpia. Així, de les nou representacions
programades, sis són de nova autoria o de creació col·lectiva. A més, quatre
de les nou representacions d’esta edició seran estrenes absolutes en valencià.
Durant aquesta edició, també volem fer visible la nostra aposta per continuar fent del Vila de Mislata un aparador de futurs professionals de les arts
escèniques valencianes, així, enguany, comptarem com a jurat amb actrius,
dramaturgues, productors que un dia es van iniciar en l’art teatral en les taules de Mislata i que ara són reconeguts professionals de l’escena valenciana.
Donades les circumstàncies de crisi sanitària que estem vivint, des de l’Ajuntament de Mislata hem posat tots els mitjans necessaris per a fer de l’assistència al certamen una activitat segura, tant per al públic com per a les
companyies participants.

JOSEFA LUJÁN MARTÍNEZ
Regidora de Cultura. Ajuntament de Mislata

Des del Concurs de Teatre en valencià degà a la Comunitat Valenciana, anem
a seguir enfortint l’acció de la cultura i la importància de la promoció de les
arts escèniques com a motor de canvi social.
Gaudiu “el Vila”!

MESURES DAVANT LA COVID-19
LA CULTURA ÉS SEGURA
Agraïm la teua assistència i col·laboració i et preguem que seguisques
les indicacions de seguretat i mobilitat establertes en aquest centre
cultural. Recorda en tot moment que ens trobem en un lloc tancat i
que haurem de complir les mesures generals de protecció i higiene,
així com les instruccions del personal de sala.

Fes cas a les
instruccions del
personal de sala.

Ús obligatori de
mascareta en tot
moment.

Mantín la distància de seguretat
(1,5 m.) i evita el
contacte físic.

Punts de gel
hidroalcohòlic.

Desplaça’t per les
zones assignades.

Entrada i eixida
ordenada a la
sala de teatre.

Control d’aforament en zones comunes i reducció
d’aforament en la
sala de teatre.

Anticipa la teua
arribada al teatre.
Obrirem 45’ abans
de l’inici de la
funció.

MESURES GENERALS
Arriba al centre amb l’antelació suficient per a evitar aglomeracions i
poder establir una entrada fluida al teatre.
D’acord amb la normativa vigent, és obligatori l’ús de mascareta en
totes les instal·lacions del centre cultural.
Facilitarem gel hidroalcohòlic al públic assistent.
A l’entrada al centre cultural et mesurarem la temperatura corporal.
En el cas que presentes una temperatura igual o superior a 37,5 graus
no podràs accedir al recinte.
No es farà entrega de programes de mà ni de cap altre element en
paper. Podràs descarregar al teu mòbil el programa general a l’enllaç
que hi trobaràs al web www.concursteatremislata.es i al codi QR que
apareix al cartell.
Et preguem que, en tot moment, faces cas de les instruccions del nostre
personal de sala, tant per a accedir al centre cultural com per a ocupar
les butaques, així com per a l’eixida o evacuació a l’acabar l’espectacle.
Els lavabos i l’ascensor tenen l’aforament limitat a una persona.

Nota: La vigència d’aquestes mesures s’acull al marc legal de mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia
Covid-19. Aquestes mesures seran vigents fins que el Govern declare la
finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Millor direcció:

Ramón Moreno-Direcció Col·lectiva
“Divines paraules” (Arrel Teatre)
Millor actriu:

Iolanda Ros
“La memòria” (L’Alqueria Teatre)
Millor actriu de repartiment:

Col·lectiu d’actrius d’Arrel Teatre
“Divines paraules”
Millor actor:

PALMARÉS 2019

Xavi Lauder

A proposta del jurat integrat per Paco Alcón, Rebeca Izquierdo, José Montesinos, José Vicente Peiró y María José Soler, l’Ajuntament de Mislata va
atorgar els “Vila de Mislata” de 2019 de la manera següent:

Millor actor de repartiment:

“Jugadors” (Àgora)

Col·lectiu d’actors d’Arrel Teatre
“Divines paraules”

Premis “Vila de Mislata” millor espectacle:

Premi “Nemesio Batres” Millor estètica de conjunt:

Arrel Teatre
Primer Premi:

Tercer Premi:

“Divines paraules”

Arrel Teatre.
València (l’Horta)

L’Alqueria Teatre.
València (l’Horta)

Premi “Maties Ruiz” millor ús de la llengua i la dicció:

“Divines paraules” de Valle-Inclán.

“La memòria” de Rafael Soler.

Àgora
“Jugadors”

Segon Premi:

La Col·lectiva Imaginària.
València (l’Horta)

Premi del públic:

“Tot s’apaga en el moment que
em mires” de Javier Sahuquillo.

“La memòria”

L’Alqueria Teatre

NOVEMBRE 2020
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Venda d’entrades al Centre Cultural Carmen Alborch durant la setmana d’exhibició de les obres, dijous de 16:00h a 21:00h i el dia de la representació (divendres) de 16:00 a 20:00h. Preu unitari de
localitats 1,20 euros (aforament limitat). Una vegada començat l’espectacle no es permetrà l’accés a
la sala. Durant la representació es prohibeix fer ús de càmeres fotogràfiques i/o vídeo.
Centre Cultural Carmen Alborch

Av. Gregori Gea, 34 · 46920 Mislata.

Tel.:963 9903 70

RELACIÓ DE SÍMBOLS

PREU UNITARI PER
REPRESENTACIÓ:
1,20€
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SINOPSI
Un home s’ha llançat al buit des d’una habitació de l’hotel Président.
Mentrestant allà baix, a la jungla d’acer i vidre, les feres ferides tractem
de sobreviure a l’hostilitat i la solitud, fartes d’aquesta mania estúpida que
tenim de fer-nos mal els uns als altres i, almenys una vegada en la vida,
necessitem trencar aquesta inèrcia d’ofenses, ressentiment i rancor, i fer
alguna acció positiva per a canviar les coses.

ARS DEMENTIA

Divendres / 6 de novembre / 20:00 h

“FERES FERIDES, SUÏSSOS SUÏCIDES”
de Marcos Villaplana / Ars Dementia
Sagunt (Camp de Morvedre)

Intèrprets / personatges

Trompeta Mario Navarro

José Olmos / Andreu

Cello Mónica Navarro

Laura Abad / Bea

Escenografia Ester Chicharro

Toni Martínez / Carles

Disseny Enzo Qüiberg

Ester Chicharro / Desirée

Fotografia Encarna Tort

Thelma Ortega / Elena

Producció Ars Dementia

Il·luminació Raquel Escriche
Música original Marcos Villaplana

La companyia va nàixer l’any 2009, quan després d’una formació actoral
conjunta durant quatre anys a l’Escola Municipal de Teatre de Sagunt decidim
crear la nostra pròpia associació cultural per a satisfer la necessitat individual
d’expressar un moviment interior que no ens deixa indiferents davant la vida.
Així doncs, ens cohesionem com a grup per a poder manifestar i dur a terme
les nostres inquietuds artístiques.
Als nou actors inicials que van fundar l’associació s’han anat afegint nous
integrants i, actualment, ARS DEMENTIA compta amb més de 20 socis, entre
els quals es troben actors, músics, cantants, animadores d’esdeveniments,
periodistes, dramaturgs, professores i guionistes. Aquesta diversitat ens
permet abordar els projectes des de múltiples punts de vista, enriquint-los en
diferents dimensions.
El nostre últim projecte, Feres ferides, suïssos suïcides, es va estrenar el 10
de novembre de 2018, amb ple absolut del Centre Cultural Mario Monreal de
Sagunt i crítiques molt positives per part del públic assistent.
Feres ferides, suïssos suïcides ha estat guardonada al VII Certamen de Teatre
Vila de Canet d’en Berenguer amb el Premi a la millor escenografia i vestuari, i
el Premi a la millor Actriu protagonista per a Ester Chicharro. També ha estat
seleccionada per al XV Concurs “Una primavera de Teatre” de Quartell.

Escrita i dirigida per Marcos
Villaplana

CD +12

80’

1,20

SINOPSI
Venècia 1596. Els jueus viuen apartats de la resta de la societat, tancats en
només quatre carrers i obligats a exercir tan sols tres oficis, la medicina, la
mercaderia i la usura. Antoni, un mercader cristià que odia els jueus, farà un
tracte amb Shylock, un ric jueu de la ciutat, per ajudar el seu amic Bassanio.
Res no pot eixir malament... O sí?
‘Mercaders de Venècia’ és una adaptació experimental de la peça clàssica
‘El mercader de Venècia’ de William Shakespeare, basada en el llenguatge
de el cor còmic i el cor dramàtic.

LA TRINXERA

Divendres / 13 de novembre / 20:00h

“MERCADERS DE VENÈCIA”
de Willian Shakespeare, adaptació de Carles Sanchis
La Trinxera (Mislata, l’Horta)

Intèrprets / personatges

Aziz Rsgar / La Corte dei Miracoli

Rocío Chico

Venezia

Carlos Carvajal

Escenografia Los Reyes del Mambo

Carmen Comes

/ La Trinxera

Carles Sanchis

Disseny gràfic Carles Sanchis

Jose Terol

Produccció La Trinxera

Direcció Carles Sanchis
Vestuari Mª Ángeles Camacho
Música Branko Strahinja
Construcció de màscares Casanova
Laboratorio artigianale di maschere

Té els seus orígens al grup Assaig de la Universitat de València, a les ordres de
Pep Sanchis, on coincideixen per primera vegada els membres fundadors de
la companyia.
Després del seu pas per la Universitat, cadascun emprén el seu propi camí, guiat
per les seues necessitats de formació artística i escènica, tornant a confluir
anys més tard a València, on inicien el seu primer projecte junts. Després
d’estrenar en 2017 el seu primer espectacle, “Midnight”, comencen a agregarse nous membres a causa de les necessitats dels seus següents espectacles:
“Destino Presidencia” “El viaje de las palabras” i “Mercaders de Venècia”.

Fotografia José Sebastià
Ajudant de direcció Nelo Sebastián
Agraïments Òptica Carles Sanchis,
Eduardo Escartí, Artea Espai, Elvira
Lorenzo, Estudio de Fotografia
Virtu Sanchis, Mario Pascual
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SINOPSI
Tres homes i una dona es reuneixen al loft que ocupen les seues oficines
al centre de la ciutat, fora del seu horari laboral. No és una trobada festiva
i, encara que els quatre són socis des de fa anys, tampoc és una trobada
amistosa. Els seus pitjors temors s’han complert, el fisc els ha enxampat i
és qüestió d’hores que la policia entre en l’empresa a detenir-los. Al costat
d’ells, en la reunió, es troba un mediador ... Per què? Què fer? Qui assumeix
la culpa? Quin és el preu de passar gairebé una dècada a la presó?

PASSEIG TEATRE
El grup Passeig Teatre porta més de vint anys representant les seues obres
per tot el territori valencià, obres con Nascuts Culpables, El Florit Pensil,
Ay Carmela, El Malalt Imaginari, Diari d’un boig, entre d’altres, han estat
representades anteriorment al Vila de Mislata amb gran acceptació. El
darrer muntatge de Passeig Teatre es tracta de “9 anys” basada en la versió
cinematogràfica de la pel·lícula “7 anys”.

Divendres / 20 de novembre / 20:00 h

“9 ANYS”
de Julia Fontana i José Cabeza
Passeig Teatre (Cullera, la Ribera Baixa)

Intèrprets / personatges

Direcció Juanfran Sàez

Frank Marí Marcel

Disseny de Llums Julio Martí

José Llopis Carles

Escenografia Carlos Sapiña i

Lorena Porca Verónica

Lluis Gimeno

Toni Mariscal Josep

Regidoria Pilar Castelló i Inma Marí

Esteban Navarro Lluís
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SINOPSI
Millán Astray era gallec.
Millán Astray va fundar la legió.
Millán Astray va ser Cavaller Legionari, per Déu i per la Pàtria.
Millán Astray es va deixar mig cos al camp de batalla.
Millán Astray va ser nóvio de la mort.
Millán Astray va cridar: “Mora la intel·ligència”.
Però el que més li agradava a Millán Astray era cantar. “Cantant sota les
bales” narra el primer acte inaugural del que després va ser el Franquisme;
celebrat el 12 d’octubre de 1936 al Paranimf de la Universitat de Salamanca.
Aquell dia, anomenat dia de la raça, com en un western castís, es van
enfrontar dos homes, però no a colp de pistola, sinó disparant les seues
llengües: Millán Astray, el guerrer, el mig home, contra el vell, refredat i
intel·lectual Miguel de Unamuno.
Aquesta és la història d’un dol, un dol entre la mort i la intel·ligència. Però
aquest dol no ens el contarà la víctima, sinó que ens el contarà el botxí, o
millor dit: ens la cantarà el botxí.

STRES DE QUATRE

Divendres / 27 de novembre / 20:00 h

“CANTANT SOTA LES BALES”
d’Antonio Álamo
Stres de Quatre (Albalat dels Sorells, l’Horta Nord)

Intèrprets / personatges

Iluminació Raül Martí

Jordi Tamarit Millán Astray

Só i audiovisua Juan Castillo

Stres de Quatre va nàixer a l’any 2003 des de l’Escola de Teatre de Foios i
per la inquietud de quatre companys d’explorar camins de la comèdia. Des
d’aquest moment, la il·lusió es va fer realitat i es van succeir nombroses
propostes en escena amb diferents muntatges que ens van permetre recórrer
els escenaris de tota Espanya.
Des d’aleshores, explorem un teatre que combina l’humor crític, la sàtira i la
paròdia fina, entenent la comèdia com un gènere de contingut més que com
un mer passatemps. Mitjançant la combinació de diferents llenguatges no
habituals, en forma i contingut, tenint en compte sempre com a premissa
el nostre desig de compartir amb el públic el que ens diverteix a nosaltres
mateix, i que sempre siga acompanyat d’expressions que ens impacten, o
almenys, en deixen una xicoteta de reflexió.

Espai sonor Pau Rius
Direcció Javier Sahuquillo

Escenografia Luís Crespo

Autor Antonio Álamo

Vestuari Maria Poquet
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SINOPSI
Carme és una dona, víctima de maltractaments per part del seu marit des
de fa anys. Tem tant per la seua vida com per la del seu fill de 5 anys. Se
sent privada de llibertat, i solament en la seua consciència troba la seua
confident. Està disposada a fer alguna cosa per salvar les seues vides. Una
cosa per la qual haurà de pagar un preu massa car, i la seua consciència no
serà capaç de viure amb aquesta càrrega la resta dels seus dies.

MALATESTA TEATRE

Divendres / 4 de desembre / 20:00 h

“LA CLAU”
de Paula Úbeda
Malatesta Teatre (Algemesí, la Ribera Alta)

Intèrprets / personatges

Dramatúrgia i direcció Paula Úbeda

Rocío Chico

Disseny d’il.luminació Víctor Antón

Teresa Llácer

Disseny de vestuari Pascual Peris

José Sebastiá

Disseny gràfic José Sebastiá
Fotografia Vicente A. Jiménez
Vídeo Senina Moreno

Malatesta Teatre és una companyia de teatre que naix el 2015 a Algemesí
(València), amb l’objectiu inicial de mantenir vius els personatges de “La Carta
(1931-1941)”, la versió reduïda de la qual “La Carta” va ser representada en el
V Festival Russafa Escènica. Després de la gran acollida, i amb les ganes de
continuar tot mostrant al públic aquest drama tan commovedor basat en fets
reals, sorgeix Malatesta Teatre.
Aquesta companyia comença la seua marxa de la mà de l’actriu Paula Úbeda
i l’actor José Sebastiá.
“La Carta (1931-1941)” ja porta més de 50 representacions per diverses
poblacions de la Comunitat Valenciana i actualment continuem treballant
amb ella.
La segona producció de Malatesta Teatre ha estat “Preetz” guanyadora del
primer premi a la millor obra en el XXXVI Concurs de Teatre Vila de Mislata
(2018), a més de ser guardonats amb el premi al millor actor (Jose Sebastiá)
i a millor direcció (Paula Úbeda).
L’últim muntatge ha estat “La Clau” estrenada com a peça breu en el festival
Cabanyal Intim 2019. Ara presentem la versió ampliada que s’estrena a
aquesta edició del XXXVIII Concurs de Teatre Vila de Mislata.
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SINOPSI
Esta obra tracta de retratar amb ironia certes actituds dels homes envers les
dones però interpretada per homes que fan de dones i homes i dones que
fan d’homes. No és només una successió d’esquetxos parlats sinó que hi ha
fragments musicals que actuen com a nexes entre les diverses situacions.
El muntatge apel·la directament al públic i, mitjançant un text àcid i cançons
interpretades en directe, el fa reflexionar sobre què suposa ser un home i
una dona hui en dia, i si els dos sexes estan condemnats a no entendre’s.
Els actors i actrius, més que personatges, reprodueixen un collage de
situacions quotidianes portades a l’extrem. L’obra llança preguntes, però
l’espectador no trobarà respostes definitives. Caldrà buscar-les en la seua
pròpia experiència?

EL NUC – BTT

Divendres / 11 de desembre / 20:00 h

“HOMES!”
d’Òscar Roig Gorina
El Nuc – BTT (València, l’Horta)

Intèrprets / personatges

Direcció Elena Cabañés

Javier Santés Dona 1

Muntatge El Nuc - BTT

José Albero Dona 2

Equip tècnic Juan Guerrero i

Sheila Bea Dona 3

Amparo Bonora

Inmaculada Guerrero Dona 4

El nostre Grup de Teatre nasqué al 1979 amb “Cels de novensà”, un sainet
costumista ambientat en l’horta valenciana. Eixe va ser el motor que va posar
en marxa una maquinària que, 41 anys després, continua rodant.
De la mà d’aquell sainet, vingueren moltes obres de diversos autors,
principalment valencians (Carles Alberola, Josep E. Gonga, Joan Alfons
Gil-Albors, Manuel Molins, Roberto García...) i, sempre, en valencià. També
vingueren molts reconeixements al concurs de teatre de la Junta Central
Fallera entre altres mostres i concursos, nominacions i premis a millors
actors, actrius , direccions, muntatges i obres.
EL NUC-BTT, és el que és, gràcies a l’esforç de molta gent que actualment
aporta el seu treball al projecte i gràcies a l’ànima d’altres persones que
passaren per allí deixant la seua empremta. Directors, actors, actrius,
figurinistes i equip tècnic, formen una gran família que gaudeix fent el que
més li agrada. Perquè, com diu Peter Brook, “El teatre no és un lloc sense més.
Es una metàfora. Ajuda a fer més clar el procés de la vida”.
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SINOPSI
Quatre éssers molt singulars amb ganes de riure’s de tot i de tots, fins i tot d’ells
mateixos, es coneixen i decideixen formar un grup, “Serendipia”. Els succeeixen
coses molt importants: aconseguir treball per primera vegada, enamorar-se,
voler-se casar, tindre fills, anar a la guerra… La forma en què ho viuen i ho
expliquen és exagerada i absurda, sempre de complicitat amb el públic.
Suc de Teatre – La Tarumba ha volgut crear un espectacle ple d’expressivitat,
dinamisme i humor basat en les tècniques del clown, en la farsa i en la
caricatura; també, en el magisteri de tants còmics de totes les èpoques:
del cinema mut, del cinema parlat (especialment, els Germans Marx) o de
la televisió (Gila, Chiquito de la Calçada, Faemino y Cansado…). És per això
el continu joc gestual i verbal, l’enginy, l’humor, la ironia, la improvisació…
Entre els personatges, i d’aquests amb el públic.

Divendres / 18 de desembre / 20:00 h
SUC DE TEATRE

“SERENDIPIA”
de José Antonio Martínez
Suc de Teatre – La Tarumba (Alzira, la Ribera Alta)

Intèrprets / personatges

Vestuari i caracterització

Salva Carreres Jameño

Suc de Teatre

Marcel Santacreu Tino

Disseny gràfic Salva Carreres

Guillem Lancero Ces

Ambientació sonora Salva Carreres i

Jorge García Zuco

José Antonio Martínez

Veus en off:

Equip tècnic

Elena Olmedo Dona de Jameño

Álex Andrés i Sergio Parada

Cris Gonzalo Mare de Ces

Fotografia Lluís Tàrrega

Sandra Guasp Mare de Zuco

Vídeo César Calabuig
Producció

Text i direcció José Antonio Martínez

La Tarumba i Ajuntament d’Alzira

Des del sorgiment el 1996 de Suc de Teatre al si de La Tarumba, la seua
trajectòria ha estat reconeguda amb premis importants, crítiques molt
favorables i reconeixement del públic en les nombroses representacions dels
seus espectacles.
D’aquesta manera, continua amb la línia de treball de La Tarumba Teatre,
que, durant molts anys, va recórrer amb èxit les comarques valencianes i va
aconseguir, de la mateixa manera, nombrosos premis.
Tots els muntatges de Suc de Teatre-La Tarumba presenten un nexe comú: són
dirigits per la mateixa persona, qui, al seu torn, és l’autor dels textos, escrits per
als actors, que treballen també en el seu acabat. Amb ells col·labora un reduït
grup de gent també amateur que s’encarrega de la música, de l’escenografia,
del vestuari i dels cartells.
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SINOPSI
“Cuirasses” ens parla de les cuirasses quotidianes fetes de silencis,
mecanismes d’evasió, ficcions, fugides i distàncies que ofeguen crits
d’impotència, buits de tristor, desconeixement profund i confusions
antigues. Ens parla de la necessitat de la paraula i l’expressió a través de
l’art, del gest i la mirada, de la convivència amb els altres i amb nosaltres
mateixos, i de l’atenció que li devem al cos, a les sensacions i allò no
necessàriament racional.

LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA
La Col·lectiva Imaginària va començar sent un col·lectiu teatral universitari
que va sorgir a partir de la passió comuna que els seus membres sentien pel
teatre i la necessitat de reviure el Teatre Universitari. Els seus components són
joves amb diverses experiències teatrals i una formació comuna vinculada la
l’Aula de Teatre de la Universitat de València i altres iniciatives com el projecte
teatral europeu Escena Erasmus.

Divendres / 15 de gener / 20:00 h

“CUIRASSES”
de Sara Acàmer
La Col·lectiva Imaginària (València, l’Horta)

Intèrprets / personatges

Escenografia Marta Cortés

Mar Picher

Moviment escènic Julia Cambra

Maria Albelda

Producció La Col·lectiva Imaginària

Raquel Violero

Tècnic de llums Carles Sanchis

Dramatúrgia: Sara Acàmer

Disseny d’il·luminació Pablo Giner
Vestuari La Col·lectiva Imaginària

Direcció Sara Acàmer i

Video i teaser Diego Monteagudo

Raquel Violero

Disseny gràfic Adrián Lucena

D
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SINOPSI
“A tots els que estàvem en el port ens van considerar presos polítics i ens
van tancar”.
“El boticari em volia bé i va preparar un litre de qualsevol cosa quan el meu
nen li va demanar ricina”.
“I em van portar a Olivenza, a la presó de dones. Allí vaig passar dos anys
negant-me a contar la meua història i sense poder plorar els meus morts”.
“No oblideu les seues veus” és una cadena d’imatges que ens mostra la vida
de dones des de la dècada dels quaranta fins l’actualitat. És un viatge per a
conéixer el nostre passat, tant a nivell de país com personal. És un acte de
reflexió i anàlisi sobre la Guerra Civil, el Franquisme i les seues conseqüències
en el present. És un altaveu per a conéixer les històries de moltes dones que
van perdre la seua llibertat i van haver de callar durant dècades.

FARÀNDULA TEATRE

Divendres / 22 de gener / 20:00 h

“NO OBLIDEU LES SEUES VEUS”
creació col·lectiva dirigida per Aarón Sánchez
Faràndula Teatre (Xest, la Foia de Bunyol-Xiva)

Intèrprets / personatges

Direcció Aarón Sánchez

Gada Azizieh

Escenografia i vestuari Faràndula

María de la Cruz

Teatre, Nieves Vicente i Olga López

Andrea Izquierdo

Disseny gràfic, fotografia/vídeo

Olga López

Tándem Comunicación

Faràndula Teatre és una Associació Cultural integrada en la Federació de
Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana. Faràndula Teatre naix a l’abril de
l’any 2000 amb la idea de potenciar l’activitat teatral en l’àmbit cultural de la
localitat de Xest i contribuir a la creació d’una tradició teatral al poble. Al llarg
dels seus vint anys el grup ha posat en escena textos tant de dramaturgs
nacionals com internacionals. El primer muntatge va ser “La cigonya
bromista” del dramaturg francés André Roussin, més tard vindran títols com:
“La casa dels set balcons” d’Alejandro Casona, “Tots eren els meus fills” i
“Les Bruixes de Salem” d’Arthur Miller, “Els coloms” d’Alfonso Paso, “Casa de
nines” d’Henrik Ibsen o “Anells per a una dama” d’Antonio Gala. L’any 2019,
després d’un intens laboratori d’investigació sobre la memòria històrica,
sobre la memòria personal i familiar de les participants, es va estrenar l’últim
muntatge de Faràndula Teatre: “No oblideu les seues veus”.
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XXXVIII
CONCURS DE TEATRE
VILA DE MISLATA
2020-2021
PREMI DEL PÚBLIC
L’Ajuntament de Mislata, per tal de tenir en compte l’opinió del públic sobre
les obres representades en aquesta edició, ha considerat oportú convocar el
Premi del Públic al Millor Espectacle. Aquest premi es regirà per la següent:

NORMATIVA
1. El Premi del Públic al Millor Espectacle tindrà caràcter honorífic i únic.
L’emissió del vot es realitzarà utilitzant la mateixa entrada a l’espectacle,
que serà autoretallable, per a poder emetre la valoració a la fi de cada
representació.
2. L’espectador o espectadora podrà puntuar cada obra de l’1 (mínim) al 5
(màxim), segons considere la qualitat de l’espectacle.
3. L’escrutini es realitzarà cada nit per l’equip de coordinació artística en
presència d’un o d’una representant del grup participant, una vegada el
públic haja desallotjat la sala. Al grup se li lliurarà una còpia de l’acta amb
la puntuació obtinguda.

Divendres / 29 de gener / 20:00 h

GALA DE LLIURAMENT DE PREMIS
DE LA XXXVIII EDICIÓ

4. L’equip de coordinació artística del Concurs resoldrà qualsevol
circumstància no prevista en estes bases.
5. El Premi del Públic al Millor Espectacle es lliurarà al grup guanyador en
l’acte de clausura del certamen.
Podeu consultar les bases de la XXXVIII edició del Concurs de Teatre Vila de
Mislata 2020-2021 en este LINK.

www.concursteatremislata.com

concursteatremislata

concursteatremislata

