


concurs de teatre
VILA DE MISLATA

40
De l'11 d'octubre 
al 16 de desembre 
de 2022



Salutació de l’alcalde de Mislata.

Salutació de la regidora de Cultura.

Text de Jaime Millàs. Primer acto, núm. 361. II/2021.

Palmarés 2021.

Jurat 40 edició.

Programació.

Presentació de les obres i de les companyies.

Gala de premis.

6

7

10

16

18

23

25

46

índex



Josefa Luján Martínez
Regidora de Cultura

Per molts anys!
Només s’havien efectuat dues edicions del Concurs Provincial de Teatre en Valencià 
patrocinat per l’Ajuntament de Mislata quan el cantautor a qui li he manllevat el 
paratext que obri aquesta salutació composava i escrivia l’inoblidable tema de 
referència. Quatre anys va tardar a tornar a fer ús de la seua llengua materna com 
a vehicle d’expressió artística. El Vila, per contra, no ha deixat d’emprar-la mai. I 
després de 39 convocatòries i de la mostra que se’n va organitzar el 2001, en el 
seu 40 aniversari continua donant suport al teatre no professional que es practica 
arreu de la Comunitat Valenciana, com bé expressa Serrat, amb força i empeny i 
mentre hi haja qui “cante” o es lliure a la pràctica de les arts escèniques en la nostra 
llengua, el Concurs continuarà servint-li de plataforma, perquè encara continua 
sent un reclam per als grups de teatre nostrats i segueix gaudint del suport d’un 
públic incondicional.

Vaig seguir les primeres edicions com a espectadora. Era l’època de la 
democratització de la cultura. Els ajuntaments començaven a ampliar les seues 
competències més enllà de les purament administratives i per fer de la cultura 
un bé comú inicialment van haver de tirar mà de l’entramat associatiu local. Misla-
ta era un poble de gran tradició teatral. En temps pretèrits, mislaters i mislateres 

“Fa vint anys que tinc vint anys.
Vint anys i encara tinc força,

i no tinc l’ànima morta,
i em sento bullir la sang.

I encara em sento capaç,
de cantar si un altre canta.

Avui que encara tinc veu
I encara puc creure en déus(...)

Joan Manuel Serrat (1984)
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

No hi ha dubte que Mislata s’ha convertit en un referent cultural en tots els nivells 
gràcies a l’impuls de propostes com el festival Mislata Art al Carrer, o la Biennal 
de Mislata Miquel Navarro, que es consoliden any rere any i veuen complides les 
expectatives del públic, i posen la nostra ciutat en l’epicentre de les arts escèniques 
de la Comunitat Valenciana.

Cites fixes ja en el calendari cultural que completen, al costat del Concurs de 
Teatre Vila de Mislata, una oferta cultural àmpliament consolidada i reconeguda que 
representa el patrimoni immaterial de la nostra ciutat. Així, la presència d’artistes de 
tot el món i de companyies de primer nivell, donen una projecció important a la nostra 
programació, i ens ratifica en una labor duta a terme des de fa més de quatre dècades: 
continuar amb la promoció de la democratització de la cultura, amb l’ eliminació de 
barreres i fronteres, que acosten l’agenda cultural al carrer, tot i garantint-ne l’accés 
universal, especialment a les persones amb menys recursos. Els espectacles teatrals 
de Mislata, amateurs o professionals, són un exemple d’obertura de la cultura a tota la 
ciutadania. I la cultura és la millor inversió en les generacions del futur que podem fer.

El nostre Concurs Vila de Mislata, pren sentit quan posem en relleu les activitats 
culturals i artístiques més antigues de la humanitat. El teatre forma part indissoluble 
de la nostra història. El seu llegat forma part de la memòria col·lectiva, dels avanços 
en democràcia. Des del Concurs de Teatre Vila de Mislata, amb el marc d’aquesta 
40 edició, continuarem posant en valor l’innegable compromís social de les arts 
escèniques, i farem una mirada al futur apostant per noves companyies, noves 
direccions, actrius i actors emergents que trobaran a Mislata l’oportunitat que 
mereixen per a alimentar la seua passió pel teatre. 

Vull agrair a totes les persones, companyies, associacions i institucions que, 
amb el seu treball i esforç han col·laborat un any més a fer possible el certamen, 
que ara està d’aniversari. Entre totes farem possible que la màgia del teatre continue 
viva a Mislata. Amunt el teló!
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Cal només que reviseu la pluralitat de propostes escèniques que desfilaran 
per aquesta 40 edició per constatar la diversitat de gèneres que abasta el Concurs 
(vodevils, teatre social, drames, teatre èpic, comèdies, noves dramatúrgies, 
tragicomèdies i farses) i que esdevenen un dels principals mèrits d’un certamen 
on igualtat és diferència i on cada edició ens aporta admirables exemples de la 
capacitat de superació dels grups hi seleccionats (altra important mesura de caució 
per al prestigi del Vila) a l’hora de sorprendre’ns.

El Vila, un cop consolidat, va gaudir sempre del respecte dels diversos grups 
polítics municipals que al llarg de 40 anys van constituir els equips de govern i ni 
la Covid-19 va aconseguir deturar-lo. El seu quefer constant “sense himnes, sense 
banderes, sense visques” –com sentencià Joan Fuster- ha sigut i continua sent la 
seua millor basa.

Només em cal convidar-vos a la festa de l’aniversari del Concurs, que és la festa 
de tots aquells espectadors i espectadores a qui el certamen al llarg d’aquests 
40 anys d’existència ha fet riure, plorar, divertir-se o reflexionar alçant-los el 
teló d’accés a la cultura. Mostres retrospectives de carrer i exposicions de sala 
amenitzaran l’efemèride que enguany es commemora i a la qual des d’aquestes 
línies vull convidar-vos a tots i a totes. 

Benvinguts i benvingudes al 40 aniversari del certamen, i llarga vida al Vila de 
Mislata!

havien compaginat obligació i devoció i havien fet de la pràctica escènica una 
forma de socialització i, al capdavall, d’oci i de vida. Demanaven la represa d’aquell 
teatre que tant trobaven a faltar i el van tindre gràcies a la veterania d’una falla 
degana del poble, la falla Creu i Mislata, amb experiència en la gestió i coordinació 
de vetlades de pràctiques escèniques, que inicialment va assumir la coordinació 
del certamen. 

Les programacions primerenques obeïren, però, als gustos de l’organització i 
es van nodrir d’aquell teatre que llavors es feia. Era la tònica general en qualsevol 
competició escènica de caire amateur, perquè pels anys huitanta cada municipi 
de l’Horta que culturalment es preara organitzava el seu propi concurs de teatre. 
No obstant això, sols el de Mislata n’ha persistit. I ho ha fet per la seua constant 
capacitat d’adaptació i d’acollida a les noves maneres de fer i concebre el fenomen 
teatral. Així, més enllà dels sainets i drames populars valencians, el Vila començà a 
acollir les primeres traduccions al valencià de clàssics o contemporanis del teatre 
universal i, gràcies a la constitució d’un jurat integrat per professionals de l’escena 
valenciana, va reemplaçar el gust de l’organització pel criteri de qualitat com a una 
garantia de participació en successives convocatòries.

Els grups vinculats a associacions musicals, catòliques, festeres o cíviques de 
llarga trajectòria, a poc a poc, començaren a conviure-hi amb altres d’emergents 
relacionats amb universitats i escoles municipals de teatre. També amb col·lectius 
independents que agombolaven les primeres promocions de diplomats i diplomades 
en l’Escola Superior d’Art Dramàtic, alguns i algunes dels quals van assumir la 
direcció de les propostes, tot i oferint una visió personal i diferent quant a la posada 
en escena.

Després, ja com a responsable de Cultura, vaig assistir a la maduresa del 
certamen amb la seua projecció autonòmica. S’hi van incorporar les creacions 
col·lectives, les adaptacions més originals i agosarades, les noves dramatúrgies. 
Alhora, arribaren els premis i el reconeixement del Vila tant per les institucions 
valencianes com per la crítica teatral o les federacions de teatre no professional 
valencianes i estatals.
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Jaime Millàs
Primer acto, núm. 361. II/2021
Traducció de l’article publicat al número 361.II/2021 de la revista “Primer Acto”, pàgs. 276-279.

Acaba de ressuscitar Millán Astray, en versió dramatúrgica d’Antonio Álamo sobre 
l’escenari del Macastre Teatro Festival, a l’interior de la província de València. Es 
tracta d’una iniciativa municipal que apropa les arts escèniques al món rural, en 
espais singulars per històries del poble. El lloc elegit en aquesta ocasió per a la 
representació s’anomena plaça dels bous, un recinte urbà de traçat quadrat que 
metafòricament pot relacionar-se amb el títol de “novio de la muerte” que exerceix 
el militar recuperat. La funció denuncia el missatge social del feixisme i els ressons 
que troba entre els inquisidors de hui, també ressuscitats, que viuen l’Espanya 
actual com si fóra una croada contra l’infidel. La representació acaba amb la imatge 
d’Abascal a la pantalla.

Sobre l’escena el retrat d’Unamuno comparteix protagonisme amb el militar 
feixista. En el diàleg, el fundador de la Legió discuteix, recupera la memòria del 
seu passat biogràfic. La seua presència immòbil representa l’intel·lectual que va 
tractar de contrarestar el missatge de violència i intolerància que Millán Astray 
llençà al paranimf de la Universitat de Salamanca, ja iniciada la guerra civil. De 
poc va servir l’airada reacció d’Unamuno per a frenar el missatge d’odi i mort que 
s’estenia per Espanya, si analitzem les dècades següents. Alejandro Amenábar va 
saber copsar en imatges l’atenció dialèctica entre aquells dos pols culturals en la 
pel·lícula Mientras dure la guerra. 

El muntatge Cantant sota les bales (Cantando bajo las balas), produït per Stres 
de Quatre, al qual assistisc la nit d’un dissabte de setembre, el protagonitza Jordi 
Tamarit en solitari i el dirigeix Javier Sahuquillo. Aquesta formació va sorgir fa uns 
anys entre els participants de l’Escola Municipal de Teatre de Foios per a ampliar la 
seua possibilitat de creixement i desenvolupament personal. 

En la seua versió en valencià va obtindre el premi al millor espectacle de 2020 
del concurs de teatre no professional Vila de Mislata, que es prepara per a celebrar 

els 40 anys d’existència ininterrompuda. La seua història reflecteix perfectament 
la transformació sociològica i cultural del teatre independent i el teatre amateur en 
una alternativa escènica de continguts molt semblants al teatre professional, ex-
cepte en l’estructura empresarial. L’actor protagonista d’aquesta inquietant funció 
es mostra encantat d’haver guanyat el primer premi del Vila de Mislata, “buc insígnia 
dels certàmens de teatre no professionals”, precisa.

La producció correspon a una associació cultural que integra només dos actors. 
Tamarit és professor d’interpretació a l’Escola Municipal de Teatre de Dénia, però 
també inclou en la seua trajectòria professional haver treballat com a entrenador i 
àrbitre de futbol i exercir de monologuista “tots tenim els nostres treballs, perquè de 
l’actuació no podem viure”, afirma per a justificar que són no professionals per manca 
de mitjans per a crear una empresa que reba subvencions i cotitze en Hisenda. Eixes 
limitacions no impedeixen, tanmateix, que es comprometen amb textos d’indubtable 
qualitat i en muntatges que no escatimen mitjans artístics. Alguns d’aquests grups 
s’assessoren en els serveis administratius que ofereix la Federació Valenciana de 
Teatre Amateur, entitat de llarga tradició a la nostra terra. Les seues aspiracions 
professionals no s’identifiquen amb la significació dels termes amateur o aficionat, 
associat més aviat a la qualificació d’absència d’unes determinades estructures 
empresarials i de representació. Tamarit desitjaria viure de la seua professió d’actor 
-insisteix-, mes no pot satisfer el seu desig, almenys per ara. 

Teatre independent 
Des dels anys huitanta a la segona dècada del segle XXI l’espai cultural de creació 
i interpretació escènica s’ha ampliat molt. Mentre determinats grups de teatre 
independent es van transformar en empreses de manera paral·lela a la creació 
pels governs autònoms de nous espais teatrals públics i de dotacions d’ajudes per 

Concurs de Teatre Vila de Mislata, tot complint 40 anys



12 13

a potenciar la iniciativa privada, altres creadors teatrals van romandre a les portes 
de la professionalització, tot compatibilitzant la vocació amb activitats docents 
o d’altres característiques. Eixe col·lectiu se n’ha anat engrossint a mesura que 
les escoles oficials de teatre i centres privats d’estudis escènics han generat nous 
titulats i intèrprets capaços de ser integrats per les ofertes laborals que ofereix el 
mercat cultural, escènic i audiovisual.

L’evolució del concurs municipal de teatre “Vila de Mislata” guarda relació amb 
aquesta transformació del país i les seues infraestructures culturals. Mislata és un 
municipi de l’àrea metropolitana de València, que absorbeix la influència de la gran 
ciutat però alhora manté una identitat local on conviuen, entre la seua població de 
40.000 habitants, al voltant de 80 nacionalitats diferents. Gaudeix d’una intensa 
programació cultural al llarg de l’any i particularment cuida de manera especial 
un concurs de teatre que va nàixer per iniciativa de la Falla Creu i Mislata, per a 
mantenir la tradició i afició de representar sainets i recuperar el teatre en valencià.

La proposta, que va sorgir de l’entramat associatiu i cultural de la ciutat, es va 
integrar temps després en el programa municipal perquè va ampliar l’origen festiu 
tot absorbint noves dramatúrgies, també es va vincular amb la tasca desplegada per 
escoles privades d’interpretació i escoles municipals, per grups del món univesitari, 
etc. “Ara el nostre objectiu en els últims anys és continuar fent conéixer al públic 
els grups no professionals, que ofereixen projectes escènics de qualitat”, diu 
Pepi Luján, regidora de Cultura. “ Així ens hem convertit en una porta d’accés a la 
professionalitat”.

Planter d’intèrprets
L’enumeració de grups, intèrprets, dramaturgs i directors d’escena que han intervingut 
en les quasi quaranta edicions és interminable, però sobretot posa de relleu la seua 
funció de pedrera, en descobrir en eixe inventari noms consolidats de l’escena 
valenciana: Carles Alberola, Juli Disla, Pasqual Alapont, Josep Manuel Casany, Patrícia 
Pardo, Javier Sahuquillo, Laura Useleti, entre d’altres. “L’Ajuntament va tindre el suport 
de l’entramat associatiu que hi havia a Mislata en iniciar-se la transició democràtica, 

fins que va poder crear els seus propis òrgans de gestió cultural i desenvolupar 
iniciatives municipals”, assegura Vicent Borrego, gestor cultural municipal, molt 
relacionat amb el món cultural i faller de la capital. A partir del 1992, es va vincular 
orgànicament a la coordinació i direcció del concurs i va potenciar-ne la nova etapa.

Mislata manté activa una Escola Municipal de Teatre (EMTM) on s’ofereix de 
manera permanent formació escènica a joves des dels 7 anys fins a persones adultes 
sense límit d’edat. La docència es troba dividida en diversos nivells i cursos, però per 
a facilitar que la permanència en aquesta oferta formativa no tinga límit temporal 
s’ha creat un laboratori sense condicions temporals de permanència on persones 
ja formades poden seguir cercant noves oportunitats d’eixir a escena i aprendre 
l’ofici. “Donem suport a persones del laboratori que desitgen formar una associació 
cultural per a seguir un camí teatral més enllà de les infraestructures municipals”, 
assegura Pepi Luján. També vol fer palés que el pressupost de la  programació no s’ha 
reduït, més bé al contrari, s’ha incrementat per a oferir a les companyies participants 
garanties i condicions dignes a l’hora d’oferir els seus espectacles.

Un dels darrers passos que s’ha donat per a consolidar i ampliar la qualitat del 
Vila de Mislata ha sigut externalitzar la gestió artística. D’ací que en aquests anys de 
pandèmia la responsabilitat l’haja assumit l’empresa de serveis culturals i teatrals 
Essent Creativa-CRIT Companyia de Teatre. De llarga tradició a València impulsada 
per tres actors, dramaturgs i productors (Daniel Tormo, Anna Marí i Josep Valero). 
Ha desenvolupat també en els darrers anys una opció no professional per mitjà del 
programa Escena Erasmus de gran projecció cultural [...]. 

Autors i autores contemporanis
Josep Valero, coordinador artístic del concurs i Mª José Casero, assistenta de 
producció, han aprofitat la seua presència a Mislata per a ampliar la col·laboració de 
professionals valencians amb el concurs i impulsar ofertes de risc com la producció 
destinada a Millán Astray. La seua prioritat és promoure projectes que mantinguen 
un compromís cultural amb textos que es facen ressó d’un país marcat per les 
contradiccions del segle XXI.

Concurs de Teatre Vila de Mislata, tot complint 40 anys
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La seua gestió està reforçant el caràcter que el concurs desitja tenir d’espai 
de trobada, participació, intercanvi i exhibició, tot i facilitant l’expressió artística 
dels diferents gèneres i tendències que caracteritzen el teatre no professional del 
conjunt de comarques valencianes. També CRIT insisteix a incrementar la qualitat 
del jurat professional que valora les diferents propostes i renovar l’atenció d’un 
públic sensible a la revisió dels clàssics, a les creacions d’autors contemporanis i a 
la posada en escena de noves dramatúrgies.

“Jo vaig començar la meua trajectòria actoral en el teatre amateur del meu 
poble, Setaigües, amb 7 anys”, afirma Valero, “I he passat per tots els estaments 
teatrals, en especial pel teatre universitari. Aquest em pareix de gran importància 
per a desorganitzar d’alguna manera el cànon clàssic entre teatre professional i 
teatre amateur. Mislata representa també l’últim graó que l’intèrpret pot recórrer 
abans de professionalitzar-se”. 

Pensa que aquestes dues vessants teatrals han de conviure entre sí, 
sense establir competència deslleial per pràctica errònia promoguda per alguns 
programadors i gestors. És evident que darrere del professional hi ha uns caixets, 
unes infraestructures i personal que han de sostenir-se econòmicament i que en el 
no professional l’estima pel teatre hi és per damunt d’altres urgències.

“Quan dins d’un sac es mesclen ous i caragols és quan hi ha problemes”, 
assegura Josep Valero. Posa com a exemple la desaparició del teatre professional 
en la regió italiana del Vèneto, per una pràctica perversa administrativa que no 
només pretenia abaratir costos, sinó també guanyar voluntats del teatre de base 
social. “Han reduït l’escena professional a un treball de laboratori i investigació, 
mentre el poder polític ha premiat el teatre amateur, que gaudeix de xarxes, de 
voluntats molt grans i costos més baixos. Em sembla una actuació populista i 
perillosa”.

Mentre a Mislata, Valero recorda que entre les produccions a concurs destaquen 
projectes amateurs posats en mans de directors professionals ja reconeguts. 
També desitja animar els grups a crear la seua pròpia dramatúrgia, els seus propis 
textos, i té en ment la creació d’un nou premi destinat a valorar eixa pràctica.

En el programa que es va desenvolupar l’any 2021 durant els caps de setmana 
d’octubre i desembre es van representar en l’escenari del Centre Cultural “Carmen 
Alborch” a Mislata huit funcions diferents seleccionades entre la dotzena de 
produccions inscrites en la XXXIX edició.

El 1982, el primer premi va recaure en el grup teatral del Centre Artístic i 
Musical de Montcada, població pertanyent també a l’àrea metropolitana de València. 
En aquells anys, l’activitat teatral es va mantindre viva en molts pobles sota el 
paraigua de les societats musicals, entitats creades per les bandes de música, ja 
que el franquisme va fer la vista grossa amb aquest associacionisme cultural molt 
arrelat al poble valencià.

La funció guardonada el 1982 s’anomenava I diuen que el peix és car?, un drama 
escrit el 1926 per l’autor Vicent Montesinos Palomares, inspirat en una pintura de 
Joaquín Sorolla i en la novel·la Flor de mayo, de l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez. La 
peça denuncia el dur i mal pagat treball que realitzaven els pescadors de les platges 
de la Malva-rosa i Pinedo, mentre els consumidors del mercat protestaven pels alts 
preus del peix. 

El 2020, el Vila de Mislata al millor espectacle el va obtindre un text d’Antonio 
Álamo, traduït al valencià, que al llarg de 2008 va registrar nombroses representacions 
als escenaris espanyols. Entre els sainets i drames populars i aquesta representació 
vinculada a la memòria històrica, que revestida d’aires de cabaret necròfil ens apropa 
a un histriònic general, caricatura del feixisme, s’ha produït un llarg procés cultural 
que els quasi 40 anys del Vila de Mislata il·lustren perfectament. 

Concurs de Teatre Vila de Mislata, tot complint 40 anys
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A proposta del jurat format per:
Joan Ballester, Guada Sáez, Verònica March, Imma Garín i Jaime Millàs, 
l’Ajuntament de Mislata va atorgar els “Vila de Mislata 2021” de la 
manera següent: 

Premi «Maties Ruiz» 
Correcció en l’ús de la
llengua i la dicció

Premi «Vila de Mislata»
Millor actriu (ex aequo)

Premi «Vila de Mislata»
Millor actriu de repartiment

Premi «Vila de Mislata»
Millor actor

Premi «Vila de Mislata» 
Millor actor de repartiment

Premi «Vila de Mislata»
Millor direcció

LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA de València
Cuirasses

Estefanía Arenas, Paula Martínez i Arantxa Mayordomo
L’inesperat. INESPERADES ACT TEATRE

Maria Albelda
Cuirasses. LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA

Javier Díez
...De polls i altres actors... SÀHARA TEATRE

Sergio Castillo
Cuirasses. LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA

David López
...De polls i altres actors... SÀHARA TEATRE

Primer premi
Millor espectacle

Segon premi
Millor espectacle

Tercer premi
Millor espectacle

Premi accèsit
Millor espectacle

Premi del públic
«Vila de Mislata»

Premi «Nemesio Batres» 
Millor estètica de conjunt

INESPERADES ACT TEATRE de Quatretonda 
L’inesperat

SÀHARA TEATRE d’Elx
...De polls i altres actors... 

LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA de València
Cuirasses

L’ALQUERIA TEATRE de València
El rei és mort

JOVE COMPANYIA DE L’ÚLTIM TOC TEATRE, de Xirivella
El trastorn invisible

SÀHARA TEATRE d’Elx
...De polls i altres actors... 

Palmarés 2021



18 19

JURAT 2022 – 40 EDICIÓ

LUCÍA AIBAR. Actriu, directora i docent teatral. Llicenciada en Art Dramàtic per l’ESAD 
de València, segueix la seua formació en interpretació fins al dia de hui en matèria 
de cant, teatre físic, actuació davant la càmera, escalada, trapezi i altres disciplines. 
En la seua carrera professional podem trobar treballs recents com Poder i santedat, 
Els nostres i Tiempo de argán y naranjas, produccions públiques de l’Institut 
València de Cultura. Cofundadora de Teatre de l’Abast, companyia especialitzada 
en teatre físic, de la qual assumeix la producció i actua en espectacles com Molt 
de soroll per no res i Lluna, dos i tres, a hores d’ara és coproductora del musical 
BUH! juntament amb LA FAM. Ha treballat en cinema i televisió, com a actriu de 
repartiment en Desenterrats i en el llartmetratge Edgar, de Guillermo Barreira. En 
2019 va ser nominada al premi “Crisàlide-actriu revelació” per l’AAPV.

MARÍA ANDRÉS. Actriu i pallassa nascuda a València. A la seua ciutat natal es 
diploma en Art Dramàtic pel Centre Teatral Escalante de la Diputació de València. 
Anys més tard, es forma durant un any a la Diplomatura de Mim Corporal Dramàtic 
i Teatre Físic a MOVEO (Barcelona), especialitzant-se en la tècnica Decroux. S’ha 
format en clown amb Sergi Claramunt, Jesús Jara, Sergi Estebanell i Koldo Vio, 
entre d’altres. Amb una llarga trajectòria teatral, ha treballat en companyies com 
l’Esglai Teatre, La Coquera, Prostíbul Poètic Barcelona,   IMPROU, Scura Splats, La 
Banda del Drac, Spin Off Produccions, La Granuja, Teatre Orgó, Andanes d’Aigua, La 
Panda de Yolanda, La Subterránea o Rocambolesc Teatre. El seu espectacle Fràgil, 
presentat dins de la programació del Festival Mislata Art al Carrer de 2022 és la seua 
producció més recent. 

JURAT 2022 – 40 EDICIÓ
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RAFA MARTÍ. Director, rapsode, actor i guionista. Llicenciat en Art dramàtic per l’ESAD 
de València, ha realitzat cursos de preparació física i actoral, de dicció, doblatge-lo-
cució, iniciació al cinema i interpretació. Fundador de la companyia de cafè-teatre 
La Sardineta i intèrpret i coguionista de  l’espectacle Quasi heavy també va fundar i 
formar part del planter d’intèrprets del col·lectiu teatral Cucuruné. És a més  direc-
tor i actor del grup de teatre de l’Associació Cultural El Cid. Va ser coordinador del 
departament educatiu de la companyia SAGA Produccions i  es troba vinculat al grup 
StresdeQuatre, guanyador del Vila de Mislata al millor espectacle el 2020.  A hores 
d’ara treballa com a contacontes a l’empresa Rebombori Cultural.  Com a actor ha 
treballat en teatre: El llibre màgic dels viatges imprevistos (2021) i ha interpretat 
rols de repartiment en alguns episodis de diverses sèries  de televisió: Negocis de 
família, Maniàtics, Hospital Central, etc. També ha estat dinamitzador de programes 
d’entreteniment de la televisió autonòmica, Això no és normal.

JURAT 2022 – 40 EDICIÓ

GABI OCHOA. Dramaturg, director i professor de literatura dramàtica a l’Escola 
de l’Actor a València (des del 2006 fins a l’actualitat). Va ser director artístic de 
Creador.es, residències teatrals a València (2013-2017) i programador d’Escalante 
Centre Teatral (temporada 2020-2021). S’ha format en tallers de dramatúrgia amb 
Josep Lluís Sirera, Juan Mayorga, José Sanchis Sinisterra, Alejandro Tantanian 
i Mark Ravenhill, entre altres. És director artístic de la companyia Elpuntog i soci 
de l’espai de creació La república del llapis. Com a dramaturg i director destaquen 
els seus muntatges: Rashid y Gabriel (2019); Vives (2017); Las guerras correctas 
(2015); Den Haag ( 2013); Deseo y placer (2013); Mi camiseta, sus zapatillas, 
tus vaqueros (2010); Papilas gustativas (2011); El diablo que hay en mi [Zero 
responsables (2010)]. Per a d’altres autors ha escrit els textos: Cabrones, putas y 
maricones (2005); Siempre que necesites mi espacio (te lo voy a dejar) (2004); El 
cuarto paso i  Camberra (2008). 

JURAT 2022 – 40 EDICIÓ
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Programació

dimarts 11
20h

divendres 14
20h 

divendres 21
20h 

divendres 28
20h

divendres 4 
20h

divendres 11 
20h

divendres 18 
20h

divendres 25 
20h

divendres 2 
20h

divendres 9 
20h

divendres 16 
20h 

Cal porgar Totó
de Georges Feydeau

Escolta’m
d’Emili Chaqués

Juí a una “zorra”
de Miguel del Arco

Mai oblidem
d’Emili Chaqués

Angoixa 
de Mariano Lloret

La mare coratge
de Bertolt Brecht 
(adaptació: Paula Úbeda)

El crèdit 
de Jordi Galceran

Contratemps 
de Chema Cardeña

Reset
de Javier Sanz

Les picardies de Molière 
d’Iria Màrquez 

ÀGORA GRUP DE TEATRE
Carcaixent (la Ribera Alta)

ASSAIG-GRUP DE TEATRE DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
València (l’Horta)

NOSCARMIENTAS
València (l’Horta)

JOVE COMPANYIA DE L’ÚLTIM
TOC TEATRE
Xirivella (l’Horta Sud)

AMBFITEATRE
Gandia (la Safor) 

MALATESTA TEATRE
Algemesí (la Ribera Alta) 

SÀHARA TEATRE
Elx (el Baix Vinalopó)

NAMASTEATRE
València (l’Horta)

LA COL·LECTIVA IMAGINÀRIA
València (l’Horta)

PÀNIC ESCÈNIC
València (l’Horta)

Octubre //  

Novembre //

Desembre //

TEATRE DEL CENTRE CULTURAL ‘CARMEN ALBORCH’ DE MISLATA  / Av. Gregori Gea, 34. Mislata
Entrada gratuïta amb invitació. Les invitacions es podran aconseguir cada setmana:
www.mislata.es / www.concursteatremislata.com

JESÚS PERIS. Professor de teatre espanyol i sudamericà contemporani. Doctor en 
Filologia Hispànica i professor a la Universitat de València de diverses assignatures 
de teatre i crítica teatral. Va ser coordinador de l’Àrea de Literatura a la Universitat 
de Virgínia i professor associat de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, de València. 
És autor dels llibres La construcció d’un imaginari nacional i El vol d’Altazor i ha 
participat en els projectes d’investigació: “Cultura i nous moviments socials” i 
“Literatura i imaginaris socials”, entre d’altres. Les seues investigacions actuals 
estan relacionades amb les poètiques contemporànies i les lletres dels temes de 
rock espanyol dels 90 i la seua funció en la conformació d’imaginaris. Col·labora 
com a columnista i crític teatral al diari digital La Veu. 

JURAT 2022 – 40 EDICIÓ

Gala de lliurament 
de premis de la 40 edició

Dirigida i presentada per:
COMPANYIA TEATRE DE L’ABAST
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Presentació
de les obres i
de les companyies

Comèdia

Tots 
els públics

Majors de
12 anys

Majors de
14 anys

Majors de
16 anys

Majors de
18 anys

Drama Tragicomèdia Teatre documental Teatre social Vodevil

Públic al qual està destinada

Gènere de l’obra

+0 +12 +14 +16 +18
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Sinopsi
Es tracta d’una de les més absurdes i brillants “farses conjugals” d’aquest 
autor on un fabricant d’orinals aspira a aconseguir el contracte del segle: 
subministrar el seu material a l’exèrcit. Les estratagemes que empra per a 
tancar el negoci li reserven tot un seguit de sorpreses, perquè el xiquet de 
la casa es nega a prendre un porgant que la mare vol que bega a la força. 
I és que, en el fons, Cal porgar Totó, és l’enorme tragicomèdia en la qual tots 
vivim: la de la societat que es deixa enganyar per les aparences i compra el 
que siga, sempre que tinga bon aspecte i amaga allò més lleig perquè no es 
veja, tot i que sempre acaba fent mala olor. 
A veure qui és el primer a porgar-se!

Història del grup
Amb els seus 70 anys d’existència han demostrat que són un grup estable 
dins del món del teatre amateur i així els ho va reconéixer la Generalitat 
Valenciana l’any 2002 amb el Premi “Micalet” de les Arts Escèniques 
Valencianes. Igualment, la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat 
Valenciana els va atorgar el “Premi Tablas”.  L’Ajuntament de Carcaixent va 
fer públic el reconeixement al grup en el Ple Extraordinari i Acte Institucional 
que, amb motiu de la commemoració històrica de l’11 de març de 1576 se 
celebrà el 10 de març de 2002. 
Al llarg d’aquests anys d’Àgora les seues activitats han anat sempre 
dirigides a implantar la cultura teatral a Carcaixent, per això crearen una 
“Mostra de Teatre Escolar” que ja ha complit 38 anys d’existència, en la qual 
participen els huit centres escolars, tant públics com privats, amb gran 
acceptació per part del professorat i de l’alumnat. 
En els últims deu anys, Àgora ha muntat espectacles de Sanchis Sinisterra, 
Pau Miró, Georges Feydeau, Bill Manhoff, Miguel Mihura, Jordi i Miquel 
Peidró, Buero Vallejo o Muñoz Seca.

CAL PORGAR TOTÓ 
de Georges Feydeau
per Àgora Grup de Teatre. Carcaixent (la Ribera Alta)

70’dimarts, 11 d’octubre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA
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Sinopsi
Alguna vegada has pensat que estàs de sobra en aquest món?
Alguna vegada has necessitat ajuda i no sabies com demanar-la?
Alguna vegada has estat incapaç d’explicar per què no estàs bé?
Alguna vegada t’han dit que exageres tot el que et passa?
Escolta’m tracta d’aprofundir en les malalties mentals tot fent èmfasi 
en el suïcidi per donar visibilitat a un problema que afecta un nombre 
considerable de persones. Un tema que, al llarg dels anys, s’ha tractat com 
a tabú per temor a crear un “efecte crida” entre la població.

Història del grup
Assaig-ASSAIG-GTUV naix el 1990 com a Grup de Teatre de la Universitat 
de València i fins aleshores ha estrenat més de 60 espectacles, on ha 
portat a escena autors clàssics de la nostra literatura i Segle d’Or valencià 
i dramaturgs contemporanis en la nostra llengua. Ha representat una 
diversitat d’obres per tot el territori espanyol, les illes i Perpinyà, més 
de 500 funcions. També ha estrenat alguns dels seus espectacles en 
diferents ciutats d’Itàlia. Assaig-GTUV ha rebut alguns premis en el 
Concurs de Teatre Vila de Mislata i el ‘Premi Micalet’ de Teatres de la 
Generalitat Valenciana (2000), així com el Premi a la millor contribució 
teatral de la Cartelera Túria (2016).
Ha editat catàlegs i participat en exposicions de La Nau, ha publicat el 
llibre del 25 Aniversari del grup i ha produït i estrenat una pel·lícula 
sobre la dona en la història, però, per descomptat, el millor premi ha 
estat  la col·laboració constant de molts professionals valencians de les 
arts escèniques (autors, directors, actors, escenògrafs, il·luminadors, 
dissenyadors, creadors de vestuari...) que han treballat colze a colze 
amb el grup per crear més de 60 espectacles amb alumnes universitaris, 
molts dels quals han acabat professionalitzant-se en el món de les arts 
escèniques valencianes.

ESCOLTA’M
d’Emili Chaqués
per ASSAIG – Grup de Teatre de la Universitat de València 
València (l’Horta)

55’divendres, 14 d’octubre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Aarón Sánchez, Bruno Tortosa, Clara Rozalén, Estefania Molina, 
Eugènia Morera, Fran Pomares i Marta Gómez. 
Direcció: Pep Sanchis.
Direcció de moviment i coreografies: Toni Aparisi.
Ajudant de direcció: Núria Martin. 
Assessorament vocal i cant: María José Peris.
Assessorament lingüístic: Víctor Camarasa.
Espai Sonor: Panchi Vivó.
Escenografia: Carla Cea.
Vestuari: Tonuca Belloch.
Disseny d’il·luminació: Pep Sanchis.
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Sinopsi
Davant d’una llarga taula cerimonial plena de botelles de vi i copes de vidre 
apareix una dona de cabellera rossa, vestit roig i talons de vertigen. És Helena 
de Troia, també coneguda com a Helena d’Esparta, Helena l’argiva, Helena 
l’aquea o Helena la “zorra”... Perquè ha passat a la història com la dona més 
bella que ha trepitjat la Terra, la inassolible bellesa la qual va desencadenar 
la més cèlebre guerra de l’antiguitat, és també una de les dones més 
vilipendiades que recorden les cròniques, l’adúltera reina d’Esparta. 
Almenys, eixa és la versió oficial. Però ha arribat el moment que la mirada 
femenina reescriga la seua pròpia versió del mite: “Jo només vaig prendre 
una decisió, possiblement l’única en la meua vida. La d’estimar un home 
per damunt de totes les coses. Els fets que li van seguir van ser decisions 
d’homes poderosos obsessionats amb la posteritat i la riquesa”.

Història del grup
Noscarmientas Teatre és el grup de la Falla Cadis-Retor Femenia-Puerto 
Rico, al cor de Russafa. La passió pel teatre naix al casal el 2009 quan els 
components decideixen a participar en el concurs de presentacions de 
Junta Central Fallera, concurs en què ha participat des de llavors i on han 
assolit primers premis d’obra, actors i actrius regularment.
Des de 2011, la falla obri el seu espectre teatral, presentant a la Sala 
Flumen Dos en la cornisa, amb què aconseguirien el primer premi a la 
millor obra i actriu, sent també nominat l’actor de l’obra. 
Des d’eixe moment, la presència de Noscarmientas Teatre a l’escena continua 
amb títols com ara: Ai, Carmela!, Qui tem Virgínia Woolf?, Campanades 
de boda, Cabaret de morts, La casa de Bernarda Alba, Cal desfer la casa, 
L’estranya parella, Monty Phyton, La prudència, Rumors, entre d’altres. 
Amb Juí a una “zorra”, Noscarmientas Teatre ja ha triomfat en la categoria 
primera del Concurs de Teatre de la JCF 2022, on va guanyar premi a la 
millor obra, la millor direcció, el millor muntatge i la millor actriu per a 
Ángeles Hernández. 

JUÍ A UNA “ZORRA” 
de Miguel del Arco
per Noscarmientas Teatre. València (l’Horta)

68’divendres 21 d’octubre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Helena de Troia: Ángeles Hernández.
Direcció: Jaime López Bronchud i Manolo López Sanz.
Vestuari: Carmen León.
Escenografia: Rafael Abad i Richard Monleón.
Maquillatge i perruqueria: Mara Soriano i Mónica Fornals.
Il·luminació i so: Jaime López Bronchud.
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Sinopsi
Hem aprés del passat? La societat ha canviat? L’èsser humà s’ha tornat  
menys indiferent i més humà? Hem aprés de l’experiència? Som més 
sensibles a la situació de les víctimes d’ètnies, genocidis i altres formes 
d’injustícia en llocs pròxims i llunyans?
Mai oblidem és un viatge per la memòria històrica que indaga en el teatre 
documental per a explicar com era la vida als camps d’extermini nazis 
durant la Segona Guerra Mundial. 
Un viatge emocional que convida a la reflexió sobre un fet històric que mai 
hem d’oblidar i que mai s’ha de tornar a repetir. 

Història del grup
La Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre naix a Xirivella el juny de 2021 
gràcies al seu primer muntatge “El trastorn invisible” amb l’objectiu de 
visibilitzar l’autisme en el món de l’adolescència i que li va fer guanyar el 
Premi del Públic en la XXXIX Edició del Concurs de Teatre Vila de Mislata. 
Després va fer una gira que l’ha portat a les poblacions de Corbera, el 
Genovés, Sueca, Xirivella, Massamagrell i Macastre. Ara presenta el seu 
nou espectacle Mai oblidem amb la finalitat de remoure consciències i 
recordar tot el que passà als camps d’extermini nazis ara fa 77 anys.

MAI OBLIDEM
d’Emili Chaqués
per la Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre
Xirivella (l’Horta Sud)

55’divendres, 28 d’octubre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Marta Minaya, Hugo Carrillo, Joan Girón, Iballa Ruíz, 
Natalia Victoria, Patrick Martineau, Salut Roch i Marcos Sánchez.
Direcció: Emili Chaqués. 
Il·luminació: Carles Sanchis.
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Sinopsi
La depressió i els seus dards de dolor acompanyen Víctor dia rere dia. 
L’única via d’escapament que té és la beguda i l’escriptura. Quan escriu, 
quan s’endinsa en el procés d’escriptura, Víctor aconsegueix evadir-se 
i allunyar-se de tots els pensaments negatius que, de comú, l’envolten. 
Mentre, malviu de vendre les seues obres a companyies amateurs. 
Un dia rep una notícia que farà canviar el rumb de la seua vida de manera 
taxativa. Des d’aleshores, Víctor, inicia un recorregut dolorós que posarà 
de manifest la hipocresia de la nostra societat i l’avarícia amb què tothom, 
d’una manera o d’altra, es condueix per la vida.

Història del grup
El grup Ambfiteatre naix a Gandia l’any 2014 amb la finalitat de seguir 
fent teatre d’una manera independent i seriosa, desvinculant-se d’alguna 
manera del món teatral faller. 
De la mà de Pep Lloret, un dels seus principals precursors, inicien el 
muntatge de l’obra Trastornats, la qual va fer més d’una trentena de 
representacions durant el 2015 i 2016 aconseguint, entre d’altres, guanyar 
el Certamen Nacional d’Altea Alteatre 2016.  Al 2018, estrena Estimada 
Anuchka, del dramaturg valencià Carles Alberola, obra que rep premis als 
certàmens de Canet d’en Berenguer, Cullera, Quartell, Dénia i Oliva. 
Des de 2018, Ambfiteatre és l’encarregat  de realitzar les visites 
teatralitzades al Palau Ducal de Gandia. En l’actualitat, està preparant 
visites teatralitzades per al monestir de Sant Jeroni de Cotalba. 

ANGOIXA
de Mariano Lloret
per Ambfiteatre. Gandia (la Safor)

75’divendres, 4 de novembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Sergi Bono, Adri Sanz, Joana Estruch i Pepa Rovira.
Direcció: Sergi Bono i Adri Sanz.
Escenografia: Josep Horta.
Assessorament lingüístic: Pepa Rovira.
Tècnic de llum, so i multimèdia: Mariano Lloret.
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Sinopsi
‘Mare coratge’ és una astuta venedora ambulant, que, per a sobreviure, 
segueix amb el seu carro l’exèrcit suec traient partit de la guerra. Obté 
beneficis, però el preu que ha de pagar són els seus tres fills. Brecht va 
convertir “la guerra en protagonista de l’obra, és el motor que mou tots 
els personatges: tots viuen a costa dels seus efectes i tots seran engolits 
per la guerra”. Aquesta obra és un profund al·legat antibèl·lic on Anna 
Fierling, àlies ‘Mare coratge’ acaba sola amb el seu destrossat carro. 
Malatesta Teatre vol mostrar la seua versió en valencià per tal de 
reivindicar el teatre en la nostra llengua i per tal d’exposar el perillós 
paral·lelisme entre l’ascensió del nazisme en eleccions democràtiques 
i les seues conseqüències i l’actual arribada del feixisme al panorama 
nacional en un procés igualment democràtic.

Història del grup
Malatesta Teatre és un grup que aposta pel teatre en valencià, en clau 
feminista i amb un perfil reivindicatiu que procura donar veu a les víctimes 
dels conflictes, siguen de gran magnituds, com els processos bèl·lics, 
siguen a l’entorn domèstic, com als casos de violència  de gènere. 
Entre els seus espectacles trobem: La carta, 1931-1941; Preetz (Primer 
Premi del XXXVI Concurs de Teatre Vila de Mislata, millor actor i millor 
direcció); La clau; El secreto de Luis i ara La mare coratge, un clàssic 
interpretat exclusivament per dones, on el treball físic i coral, és el motor 
principal del muntatge.

LA MARE CORATGE
de Bertolt Brecht
per Malatesta Teatre. Algemesí (la Ribera Alta)

75’divendres, 11 de novembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Carmen Aguado, Sara Nerea García, Teresa Llácer, Alicia 
Llorca, Andrea Nácher, Rosa Navarro, Enri Sánchez i Paula Úbeda. 
Direcció: Paula Úbeda.
Traducció: Teresa Llàcer.
Disseny d’il·luminació: Víctor Anton.
Escenografia: Paco Esteve i Luis Úbeda.
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Sinopsi
Tot comença amb Antonio que intenta aconseguir que una sucursal 
bancària li concedisca un reduït crèdit necessari per a continuar amb la 
seua vida. No té avals ni propietats, tan sols disposa de la seua “paraula 
d’honor” perquè el banc s’assegure la devolució. La negativa del director 
de l’oficina col·loca els dos en una situació molt delicada i hilarant. Com 
és habitual en aquest autor, cada gir del text, de completa actualitat, ens 
atraparà i ens sorprendrà fins a la fi de l’espectacle. 

Història del grup
Any 1992, principi: Institut de F.P. Politècnic, Elx. Una colla de xics 
decideixen balafiar la seua existència de folgança a jugar a engendrar 
teatre. Any 1998: s’institueixen oficiosament com a Associació “Sàhara 
teatre”, apel·latiu que evoca el desert africà, i que es va erigir com a 
metàfora del llarg viatge a abordar, una ermot que, a poc a poc, han anat 
refrescant amb innovadores propostes escèniques, que els han atorgat 
una identitat artística íntima i singular i han desfigurat aquell paisatge erm, 
en el bell i florit oasi que és en l’actualitat.

EL CRÈDIT
De Jordi Galceran
per Sàharateatre. Elx (el Baix Vinalopó)

85’divendres, 18 de novembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Pablo Gascón i Javier Díez.
Direcció: David López.
Escenografia: Pablo Gascón i David López.
Arranjaments i efectes musicals: Javier Díez.
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Sinopsi
Tots sabem que el temps comença i acaba. Que creua la nostra vida i ens 
canvia, ens furta i se’n du moltes de les poques coses que posseïm al llarg 
de la nostra existència. Sabem que és així, però sempre arriba un moment 
en què tractem de rebel·lar-nos contra ell i intentem aferrar-nos a un 
instant, a un període concret de la nostra vida. Ací tenim sis històries en 
les quals els seus protagonistes descobreixen la realitat del pas del temps 
i on cadascú d’ells s’enfronta al temps amb les seues pròpies armes. Tot 
i que ja sabem que “tempus” és cruel, juganer i despietat, i només ens 
permet jugar una estona, somiar un instant, amb una possible victòria 
sobre ell. 
Contratemps és una comèdia en la qual tots podem mirar-nos en un espill 
i somriure davant d’allò més inevitable. Sis actors han prestat les seues 
veus i els seus cossos a uns personatges que, perfectament, podríem ser 
qualsevol de nosaltres. 
Gaudisquen de la funció, el temps ha començat a córrer: tic-tac, tic-tac, 
tic-tac...

Història del grup
NamasTEatre és un grup que comença el 2020. Les seues vides s’uneixen 
un bon dia, en un taller de teatre clàssic impartit per la Sala Russafa, dirigit 
per Iria Márquez i coordinats per Chema Cardeña. 
La passió pel teatre era més que un bon punt de partida: Ibsen, Txèkhov i 
Tirso de Molina en van fer la resta. 
NamasTEatre, és simplement teatre, però també una forma espiritual i 
física, de donar-li les gràcies a aquest món  per tots els bons moments 
viscuts i els que ens queden per viure. 

CONTRATEMPS 
De Chema Cardeña
per NamasTEatre. València (l’Horta)

90’divendres, 25  de novembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Vanessa Gradolí, Sonia Ramada, Jorge López, Isabel 
Jareño, Juan Santa Pau i Silvia Seguí.
Direcció: Mayte González.
Tècnics: Carles Sanchis i Luis Miguel Arroyo.



43+12

Sinopsi
On tornaries si tingueres l’oportunitat de retrocedir a un moment de la teua 
vida? Gabriel, un jove escriptor de 28 anys, sol·licita una agent dels temps 
en unes circumstàncies de la seua vida on tot al seu voltant sembla aturar-
se un instant i on no hi ha bifurcacions en el camí per on escapar. Prendrà 
aquesta oportunitat per a deslliurar-se del seu turmentat destí? L’impuls 
intern dels personatges està marcat pel VIH i les decisions dolentes. És el 
conjunt d’una vivència allargada en l’espai temps dels 4 anys que dura la 
relació entre Alejandro i Gabriel i durant els quals, s’imposa una qüestió: 
què hauria passat si haguera pres un altre camí, si tot el que vaig viure no 
haguera ocorregut mai?

Història del grup
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 panorama de teatre 
universitari a la ciutat de València. El 2017 van constituir-se com a grup 
de teatre emergent amb Tot s’apaga en el moment que em mires, la seua 
primera producció. Actualment continuen explorant l’entorn, reflexionant 
sobre les cuirasses internes de l’ésser humà en Cuirasses, agafant com a 
punt de partida la pròpia vivència i treballen amb Reset, on es reflexiona 
sobre el somni de poder refer les nostres decisions alhora que conscienciar 
sobre la situació actual del VIH.  

RESET
De Javier Sanz
per la Col·lectiva Imaginària. València (l’Horta)

70’divendres, 2 de desembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Intèrprets: Javier Sanz, Hèctor Martí i Myriam Tramoyeres.
Direcció: Javier Sahuquillo.
Ajudant de direcció: Raquel Violero.
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Sinopsi
Corria l’any 1973 quan a París se celebrava el tercer centenari de la mort 
de Molière. Com per art de màgia, una calorosa nit d’estiu, sis personatges 
extrets de les obres escrites pel geni francés, creuaran els seus camins 
en una història d’amor, desamor i gelosia. Un adinerat parisenc, anomenat 
Monsieur Jourdain, traça un pla per a seduir l’erudita Marquesa Filaminta 
fent-li arribar una nota amorosa, però el destí fa que eixe paper arribe a les 
mans de la Marquesa Celimena, la promesa de Monsieur Alcestes. Així naix 
aquesta destarifada comèdia d’embolic en la qual es mesclen les trames 
de les Dones sàvies i Misàntrop, dos de les gran obres de Molière. La nit 
parisenca i els vaivens amb què l’amor trastoca els cors, són el tauler de 
joc per a una fina sàtira que trau a la llum vicis, defectes i passions de 
l’ésser humà tan vigents hui en dia, com les falses aparences, la vanitat, la 
gelosia o la pedanteria. 

Història del grup
La trajectòria del grup de teatre Pànic Escènic se sustenta en la suma de 
la trajectòria i les experiències dels seus components. Durant els darrers 
deu anys, els seus membres han contribuït amb el seu bon fer als grups: 
Inquiets Teatre i Giorgeta Teatre, on han representat un extens repertori, 
del qual destaquen, per ordre cronològic: Truita de sexes, La fam de Sara 
(obra musical), Mans quietes, Entre ... més, Taulells, Tres somriures per 
Nadal, Amant a sou, Ton sexe... mon sexe, Amors, tragèdies i una maleta; 
On clavem el mort?, Trapos sucios en el aire, Soñando Lorca, Les ànimes 
de Lorca i Totes mortes. Amb aquest darrer espectacle, Les picardies de 
Molière, hem aconseguit diverses nominacions i premis als concursos 
“Cullera a escena”, “Ciutat de Carcaixent”, “Mutxamel a escena”, “Concurso 
de Teatro de Leganés” i “Concurso de Teatro Amateur Ciudad de Utiel”.  

LES PICARDIES DE MOLIÈRE 
D’Iria Màrquez
per Pànic Escènic. València (l’Horta)

85’divendres, 9 de desembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA

Equip 
Celimena: Amparo Sospedra.
Filaminta: Iryna Navarro.
Armanda: Sara Soler.
Belisa: Marisa Pérez.
Jourdain: Pedro Rubio.
Alcestes: José Enrique Pérez.
Direcció: Iria Márquez.
Ajudants de direcció: Amparo Sospedra i José Enrique Pérez.
Il·luminació: Iria Márquez i José Miguel Felguera.
Tècnic: Ivan Arbildua.
Coreografies: María José Crespo. 



QUARANTA JA!!!
GALA DE LLIURAMENT DE PREMIS DEL 40 ANIVERSARI DEL 
CONCURS DE TEATRE VILA DE MISLATA

La companyia Teatre de l’Abast presenta i dirigeix la Gala de Lliurament de 
Premis del Concurs de Teatre Vila de Mislata 2022, commemorant, a més, el 
40 Aniversari.

Per a un acte tan especial, la companyia proposa un esdeveniment festiu 
presentat per Victoria Mínguez i Ramón Rodenas i amb música en directe 
i cançons originals de Carles Rodenas compostes per a l’ocasió. Com no 
podia ser d’una altra manera. Una gala canalla, divertida i lleugera, on el 
públic gaudirà d’una entrega de premis amb molt bon ritme i alguna que 
altra sorpresa. Sí, senyores i senyors, ja hem complit quaranta!

Gala de premis

divendres, 16 de desembre 20h 40 edició concurs de teatre VILA DE MISLATA



“Fa 20 anys 
que tinc 20 
anys”

Exposició Commemorativa del 40 Aniversari del
Concurs de Teatre Vila de Mislata.
Sala Municipal d’Exposicions del Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata.

De l’11 de novembre al 16 de desembre de 2022.

Horari de visites: de 16.30 a 21.00 h.

Banderoles dels 40 cartells del 
Concurs de Teatre Vila de Mislata, 1982-2022.
De l’11 d’octubre al 16 de desembre de 2022 a l’Avinguda Gregorio Gea de Mislata.

Exposició al 
carrer!
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CAL PORGAR TOTÓ 
de Georges Feydeau
Per Àgora Grup de Teatre. Carcaixent (la Ribera Alta)

70’dimarts, 11 d’octubre 20h50

Organitza
Ajuntament de Mislata – Regidoria de Cultura.
Amb el patrocini de
Àrea de Cultura de la Diputació de València – SARC i Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Regidora de Cultura
Josefa Luján.
Coordinació artística
Josep Valero (Essent Creativa S.Coop.V.).
Assistència de producció
Sara Acàmer i Daniel Tormo (Essent Creativa S.Coop.V.).
Gestió Cultural, assessorament i gestió administrativa
Vicent Borrego (Departament Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mislata).
Correcció lingüística
AVIVA Mislata – Agència de Promoció del Valencià. Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
Jurat de la XL Edició
Lucia Aibar, Maria Andrés, Rafa Martí, Gabi Ochoa i Jesús Peris.
Direcció d’art i disseny gràfic
Estudi Juárez Casanova.
Impressió
Maria Rosa Fuertes.
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