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39 Concurs de Teatre VILA DE MISLATA

Divendres, 19 de novembre  20.00 h.  

EL TRASTORN INVISIBLE
d’Emili Chaqués.

La Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre (Xirivella, l’Horta Sud).

Intèrprets / personatges: 
Inasse Jouhari Semlali, 
Sofía Vivó Molina, Carmen 
Navarrete Castillejo, Dayana 
Royón Ballestrino, Mario Sosa 
Chumillas, Javier Antequera 
Abad, Robert Dacian Ion Matei i 
Claudia Ros Piqueras.
Espai sonor: La Jove 
Companyia de l’Últim Toc 
teatre.

SINOPSI
Alguna vegada s’han sentit sols? Com que no encaixen en un lloc? 
S’han sentit incompresos? Han pensat que el millor era anar-se’n 
i fer foc nou? Han fingit estar bé quan realment no ho estaven? 
Doncs si han respost afirmativament aquestes preguntes, intuiran 
el que pot sentir una persona amb trastorn de l’espectre autista. 
A El trastorn invisible s’explica l’autisme des de la perspectiva 
del món adolescent amb l’objectiu de visibilitzar un problema 
que afecta tant un gran nombre de persones com les seues 
famílies i que hui en dia costa molt de normalitzar ja que aquesta 
discapacitat, resulta invisible per als ulls de la gent. En aquesta 
peça teatral viuran un viatge d’emocions, a partir del teatre físic, 
el qual els donarà la clau per a entendre i sentir el significat de la 
paraula “empatia”.   

LA JOVE COMPANYIA DE L’ÚLTIM TOC TEATRE
La Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre naix el 2021 a Xirivella 
(l’Horta Sud) amb el muntatge El trastorn invisible, la primera 
peça teatral d’aquesta pedrera d’actors i actrius enamorats de les 
arts escèniques i la dansa que s’estrenen en el món del teatre amb 
només setze anys. Dirigits per l’actor, dramaturg i director Emili 
Chaqués aquest elenc fusiona disciplines com la dansa, el teatre 
físic i la coralitat en escena amb obres la temàtica de les quals 
giren al voltant de l’adolescència.

Entrada gratuïta amb invitació. Les reserves es podran fer 
setmanalment a través de mislata.es i concursteatremislata.com
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