
X MOSTRA DE TEATRE NOVELL
FOIOS. Del 6 al 16 de juliol de 2011







Escènia acomplix enguany deu anys i desde la Diputació de València 
volem aprofitar l’ocasió per felicitar el poble de Foios per l’esforç rea-
litzat durant tots estos anys.

Escènia és teatre fresc, 100% natural, i eixa és l’essència que ha 
mantés durant tota la seua trajectòria. Deu anys de intens treball per 
mostrar les produccions de les companyies novelles, d’aquelles que 
encetàven un camí sense saber massa bé que els depararia la seua 
ruta. Estem d’enhorabona si pensem en dos coses: la quantitat de 
grups que han passat per Escènia i que han continuat la seua trajec-
tòria i l’oportunitat que es seguix donant a tots aquells que comencen 
la seua carrera en un món apassionant però alhora molt sacrificat com 
és el de les Arts Escèniques.

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València a través del seu Servici 
d’Assistència i Recursos Culturals-SARC ha volgut estar present també 
en esta edició per seguir recolzant una proposta que mira per crear 
sector professional de les Arts Escèniques i donar la possibilitat als 
grups nous de mostrar el que tant d’esforç els ha costat crear. 

Enhorabona i que gaudim d’una bona mostra.

Salvador Enguix Morant
DIPUTAT DE L’ÀREA DE CULTURA | DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
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Benvolguts amics:

Escènia arriba a la seua X edició. En este moment vull que les meues paraules si-
guen una mostra d’agraïment a totes les persones i entitats que ho han fet possible.

En primer lloc gràcies a la Diputació de València que amb la seua aportació ha 
possibilitat que ESCÈNIA continue sent un exemple del que és fomentar la cultura 
des de les bases, oferint a les companyies de teatre novell un aparador on mostrar 
la il·lusió i el fruit de tantes hores de treball.

Vull agrair el treball de l’equip tècnic de Foios, de tots els regidors de cultura 
durant estos 10 anys. Gràcies també a Foios Escola de Teatre, que cada dia ens 
mostren l’amor i la passió que senten per esta Mostra en particular i pel teatre en 
general. A tots els voluntaris i als mitjans de comunicació per la seua atenció. 
Agrair a l’extensa llista de col·laboradors i patrocinadors el seu compromís, al 
Consell Municipal de Cultura i als membres del jurat. I com no, donar les gràcies 
especialment a totes les companyies, actors i artistes que al llarg d’estos anys 
han nodrit esta Mostra amb el seu fantàstic treball.

Però si hi ha algú sense el que esta Mostra no seria viable, sou vosaltres, el 
públic que cada nit ens heu acompanyat i heu omplit la Casa de Cultura de 
Foios, donant-li amb la vostra presència el valor que mereixen esta Mostra i les 
seues representacions. 

Foios viu ESCÈNIA i ESCÈNIA és un patrimoni de tots, que tots hem de preservar 
i fomentar, i amb la vostra inestimable ajuda i col·laboració estem aconseguint-ho. 
Vos esperem a tots. 

Enhorabona i moltíssimes gràcies.

Hèctor Bueno Carceller
ALCALDE DE FOIOS
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Ana Ruiz Ruiz
REGIDORA DE CULTURA | AJUNTAMENT DE FOIOS

Foios, juliol, fresc, teatre… totes estes paraules ens remeten a Escènia, 
la nostra mostra de teatre novell que enguany complix el seu desé 
aniversari.
Deu anys apostant i impulsant a les companyies novelles espanyoles, 
deu anys mostrant el més innovador dins de les arts escèniques, deu 
anys fent disfrutar a un públic fidel.
Però Escènia a més d’un acte cultural i de promoció teatral evoca 
alguna cosa tan mediterrània i tan valenciana com la frescor, la natu-
ralitat, els cítrics, la tertúlia, la festa al carrer.
Escènia, continua després de la representació, invitant-nos a la convi-
vència, a la xarrada, al compartir, a mirar-nos i a escoltar-nos, complint 
amb una funció social fonamental i importantíssima “fer poble”.
Com a regidora de cultura vos convide a participar i a disfrutar d’estes 
vetlades, només heu de passar dins del teatre, contemplar, percebre, 
sentir…
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Fet Foios
FOIOS ESCOLA DE TEATRE è
La memòria i la vivència d’un poble es mostren 
a través de les pràctiques quotidianes de la 
seua població, es transmeten generació darre-
re generació creant un espai on es guarden els 
costums i tradicions que sobreviuen al temps. 
I allí subsistixen, esperant que algú es recorde 
d’elles i les traga a passejar.

El teatre en Foios ha eixit del seu espai amb la 
força d’un llamp, massa temps amagat, massa 
temps esperat. Dues associacions del poble 
feren possible el seu retorn: l’Associació de 
Dones de Foios, impulsant l’activitat teatral en 
la seua gent; i Pacteatre, fent el mateix amb 
la joventut del poble. Des de l’Ajuntament, a 
través de Sergi Ruiz, es plantejà la possibili-
tat de crear una escola municipal de teatre. 
I així es feu. La primera obra de teatre que 
representà l’escola, i que inaugurà la primera 
mostra d’Escènia, fou “Penes d’amor perdu-
des” de William Shakespeare en juliol de 2001, 
dirigida per Mer Saurí amb la col·laboració de 
Gabi Pascual. A partir d’eixe moment inaugurà 
totes les mostres d’Escènia, excepte l’any del 
traspàs de la gestió (2008), quan l’Ajuntament 
va cedir la mateixa a membres de l’escola.

De l’escola han eixit actors que han arribat 
més lluny del que mai ens podríem imaginar: 
Ismael Carretero, Patricia Barrachina, el grup 
de teatre Stres de Quatre. Gran part d’este 
èxit és mèrit de la professionalitat i dedicació 
de tots els professors que han format part de 
l’escola i que sempre estaran: M. Saurí, G. 
Pascual, I. Aagaart, S. Caballero, M. Cerisuelo, 
P. Barrachina, I. Carretero, P. Pons, P. Iglesias 
i J. Cebrian.

Des de la junta treballem per aconseguir la 
consolidació d’una escola de teatre oberta a 
totes les edats: des dels menuts del poble, que 
jugant van aprenent què significa l’altre dins 
d’un grup, fins els adults, perquè no obliden 
que tindre responsabilitats i gaudir no són in-
compatibles. Però sobretot pel públic de Foios, 
que s’ho mereix tot i més. 



Cronograma

DIMECRES 6 | Inauguració | 22’30 h.

Des-esperant 
FET | Foios Escola de Teatre
Casa de Cultura
Després, vi d’honor inaugural.
Terrassa de Casa de Cultura

DIJOUS 7 | 22’30 h.

Reality
Azotea Cia de Teatro | València
Casa de Cultura

DIVENDRES 8 | 22’30 h.

Feísima enfermedad y muy 
triste muerte de la reina Isabel I
La Calórica | Barcelona
Casa de Cultura

Concert | 00’00 h.
Pop rock
Tinglao | València
Terrassa Casa de Cultura

DISSABTE 9 | 22’30 h.

Aburrimiento chair
Casual Teatro | Madrid
Casa de Cultura

DIMECRES 13 | 22’30 h.

La partida
La Partida Teatro | Barcelona
Casa de Cultura

DIJOUS 14 | 22’30 h.

La gota malaya (el maltrato invisible)
Abajofirmantes | Barcelona
Casa de Cultura

DIVENDRES 15 | 22’30 h.

Tenemos que hablar
Kolectivo Monstrenko | Vitoría-Gasteiz
Casa de Cultura

Concert | 00’00 h.
Octton Club (música a capella)
Octámbuli | València
Terrassa Casa de Cultura

DISSABTE 16 | Cloenda | 22’30 h.

Eufòria
L’Horta Teatre | València
Casa de Cultura

Enguany obrirà el teló d’Escènia Mamel Carretero



Entrades

també ens trobaràs en www.facebook.com/escenia • twitter.com/escenia • escenia.blogspot.com

PREUS

Entrades: 3 euros (2,5 euros CJ i jubilats) 
Bono-Escènia: 24 euros (20 euros CJ i ju-
bilats). Entrada per a tots els espectacles + 
1 samarreta.

DATES DE RESERVA

A partir del 27 de juny es reservaran exclusi-
vament els Bono-Escènia.
A partir de l’1 de juliol, es reservaran en-
trades (horari de reserva: de 12 a 14 h. al 
Departament de Cultura).

RECOLLIDA DE RESERVES

Durant la Mostra, exclusivament, a les taquilles 
de la Casa de Cultura, de 20 a 21’30, (passa-
des les 21’30 h., les reserves no recollides es 
posaran a la venda sense avisar).

VENDA D’ENTRADES

Durant la Mostra, a les taquilles de la Casa de 
la Cultura, de 20 a 22’25 h.

CONTACTE

Dept. Cultura, Pl. Espanya s/n, 46134 Foios 
(València), 96 148 00 28, cultura@foios.es No es poden fer fotografies ni gravacions dels espectacles

Pati de butaques



ES RECOMANA…

• sigueu puntuals
La taquilla tancarà 5 minuts abans de l’espectacle.
Per respecte a la companyia i al públic, la Casa de Cultura tancarà les 
seues portes en l’horari estipulat a la programació. Sobrepassada l’hora, 
no es podrà accedir a la sala.

• en taquilla
Planifiqueu la vostra assistència: reserveu totes les entrades que vos 
interessen amb antelació.
Recolliu totes les reserves alhora, estalviareu temps, cues i facilitarà les 
tasques al grup de voluntaris.

• recordeu
Silencieu els telèfons mòbils i qualsevol alarma.
No es pot menjar ni beure dins la sala.
No es poden fer fotografies ni gravacions amb càmeres de vídeo als 
espectacles.
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Tic-tac… Tic-tac… Una que vol que l’hi ho facen; una, la dona de Roberto, que està a punt 
de parir; unes germanes que es diuen de tot menys bonica; i una cristiana-cristiana que es 
resisteix a morir; una puta amb problemes de trànsit intestinal; una vella amb moltes cosines 
que s’ha escapat de casa; una sogra histèrica que frega, frega i frega; i una perduda fada 
“roja” amb ganetes de tirar els seus màgics polvets; una que plora perquè s’ha barallat amb 
“un puma”; i una a la que l’hi fan tant de mal els ulls de poll que les cames es vol amputar. 
Tic-tac… Tic-tac…

Totes dones, totes esperen i totes formen part d’esta esbojarrada comèdia on les úniques 
tranquil·les son les manetes -no les de porc- del constant “tic-tac” del rellotge.

Ja se sap que qui espera… ¡Desespera!… Tic-tac… Tic-tac… Tic-tac…

Text: Abel Zamora

Direcció i posada en escena: Sergio Caballero

Repartiment: Matilde: Paca, Anna: Mari Carmen, 
Magda: Maria José, Flora: Mónica, Carmina: Pilar, 
Teresa: Tere, Campaneta: Conxa, Amalia: Amparo, 
Betsy: Marina, Xari: Ros, Tina: Bibi

Escenografia i vestuari: FET Adults

Il·luminació: Yapadú

Muntatge so: Carlos Amador

Maquillatge: Mabel Soriano

Perruqueria: Carmen Ciudad

DIMECRES 6 | 22’30 h. | INAUGURACIÓ | CASA CULTURA

Des-esperant (60’)
FET | Foios Escola de Teatre



DIJOUS 7 | 22’30 h. | CASA CULTURA

Cinc personatges tancats en un concurs patrocinat per una important Parafarmacèutica 
internacional, competixen per un desitjat premi. Per a aconseguir els seus objectius hauran 
de passar diferents proves. Com reaccionaran davant situacions límits? Què seran capaços 
de fer per aconseguir el premi? Podran alliberar-se del control que exercix el programa sobre 
ells? Pactes, traïcions, desitjos ocults. Comèdia futurista o tragèdia de ciència ficció? Present 
o futur? Realitat o fantasia? T’agradaria participar en la pròxima edició?

Repartiment:
Skywalker: José Zamit, Mar: Marino Muñoz, Gliese: 
Begoña Navarro, Conchita: Marta Salinas, Davinia: 
Sonia Sahuquillo. Voz: Imma Sancho. Veu en Off: 
Juli Cantó

Autor: Jaume Policarpo

Versió: Joaquin Candeias, Imma Sancho y Azotea 
Teatro

Direcció: Imma Sancho

Disseny i realització espai escènic i vestuari:
Jaume Policarpo

Disseny d’il·luminació: Víctor Antón

Espai sonor: David Alarcón

Equip tècnic: Yapadú

Contacte: tdjproducciones@teresadejuan.com

Reality (90’)
Azotea Cia de Teatro | València

è



DIVENDRES 8 | 22’30 h. | CASA CULTURA

Després d’una vida de triomfs que l’han dut a convertir-se en la sobirana més temuda i 
poderosa de la cristiandat, la reina Isabel I viu els seus últims dies sense saber qui la succeirà 
en el tron. Tan solament queda un cap en la terra on es puga cenyir la corona de Castella, el 
cap pertorbat de la princesa Juana. Una explosió grotesca sobre l’home i les passions que 
duu dins. Una tragicomèdia sobre el poder i la vergonya, sobre la ridícula brevetat de la vida 
i l’evidència insuportable de la mort.

Dramatúrgia: Joan Yago

Direcció: Israel Solà

Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo, Esther 
López, Carla Rovira, Júlia Truyol, Marc Rius

Escenografia, vestuari i il·luminació: Gerard 
Orobitg, Carmen Padró, Albert Pascual, Marta Soto

Assessorament de veu: Matilde Miralles.

Contacte: lacalorica@gmail.com · T. 649 515 381

Feísima enfermedad y muy triste muerte
de la reina Isabel I (65’)
La Calòrica | Barcelona
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POP ROCK
Tinglao | València

Formació de pop rock fussió creada l’any 2004 per un grup de músics valencians.
Les influències musicals d’esta banda són principalment el rock, el pop i el latin divers, 
salsa, samba i rumba.

Vocalista i guitarra: Raúl Esteban García Ruiz

Saxo: Xema Gala Serra

Contrabaix: Marcos Álvaro Lorente Ins

Bateria: Jesús Canelles Tigel

Guitarra i cors: Ángel Martínez Izquierdo

DIVENDRES 8 | 00’00 h. | TERRASSA CASA CULTURA
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DISSABTE 9 | 22’30 h. | CASA CULTURA

La vista no té res a vore amb estar assegut en una cadira pensant. Pense i m’avorrisc, m’assec 
i m’avorrisc, apaguen la llum i ja no hi ha marxa arrere, m’avorrisc... Odie avorrir-me però 
m’avorrisc. Per què? Decidisc fer alguna cosa perquè desaparega la sensació de sopor que 
senc. Per això m’alce, agafe la cadira i la llance, m’arranque la roba, prenc foc a tot i balle 
al voltant de la foguera. En eixe moment cride i me n’adone que ja no m’avorrisc. Per què?.

Intèrprets: Maria José Utrera, Sara Párbole, Marjo 
Ikonen e Itziar Cabello

Text i direcció: Juan Gómez

Producció: Casual Teatre 

Música: Juan de la Fuente

Imatge i disseny: Juan Cañamero

Distribució: Mar Martin

Contacte: casualteatro@gmail.com · T. 678 427 871

Aburrimiento chair (65’)
Casual Teatro | Madrid
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DIMECRES 13 | 22’30 h. | CASA CULTURA

Tres amics de tota la vida es reunixen una vegada al mes amb l’excusa de jugar una parti-
da. David, Ricardo i Julio es coneixen des que anaven al col·legi, o almenys això és el que 
creuen. Contradiccions, enveges, hipocresia... A poc a poc veurem que són més les coses 
que els separen que les que els unixen. La partida d’esta nit donarà un gir inesperat, Julio 
té una cosa a dir-los.

Gènere: Comèdia

Autor i direcció: Oscar Sanz Cabrera

Actors: Jordi Cumellas, Jorge Cabrera i Rodo Gener

Assessorament a la direcció: Jordi Cumellas

Disseny de llums: Marc Duran

Escenografia: El Farol

Vestuari: Gloria Durán Shopic

Atrezzo: Anaglifos

Disseny gràfic: Jaume Jordana

Fotografia: Marc Duran

Vídeo: realització i muntatge: Andrés Bujardón

Director de fotografia: Marc Duran

Equip audiovisual: Goroka

Contacte: lapartidateatre@hotmail.com
T. 663 744 477

La partida (75’)
La Partida Teatre | Barcelona
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DIJOUS 14 | 22’30 h. | CASA CULTURA

Igual que una gota és aparentment inofensiva però la seua repetició constant sobre un cos 
la convertix en una tortura, en les relacions humanes existixen els xicotets actes perversos, 
tan quotidians que semblen normals. Comencen amb una senzilla falta de respecte i acaben 
amb la manipulació, destrucció i la ignorància. On està el límit? Quina foto pot prendre’s d’un 
maltractament que no deixa ferides ni cicatrius físiques? 

La gota malaya (el maltrato invisible) (60’)
Abajofirmantes | Barcelona

Text: Cía. Abajofirmantes

Direcció: Paula Fernández Ribelles

Ajud. Direcció: Teresa Cabello Morales

Actors: Teresa Cabello, Ángeles Castuera, Paula 
Fernández, Mireia Pàmies i Xavier Pàmies

Producció: Cía. Abajofirmantes, La Trama 
Produccions

Música: Josep Sánchez-Rico

Disseny d’il·luminació: Antonio Aguilar

So: Adolfo Sánchez, Antonio Aguilar

Escenografia: Montse Roa, Cía. Abajofirmantes

Vestuari: Cía. Abajofirmantes

Disseny gràfic: Xavier Pàmies

Contacte: abajofirmantes@gmail.com
T. 617 407 916

è



DIVENDRES 15 | 22’30 h. | CASA CULTURA

Prohibit dormir-se en el sofà (o fer-se el dormit). Prohibit contar la teua vida (en el saló). 
Prohibit fer “botelló” (en el saló). Prohibit parlar a la taula. Prohibit fer taitxí (en el saló). Prohibit 
fer coses sense trellat (en el saló). Prohibit cantar o tararejar (inclusivament xiular). Prohibit 
parlar de la TDT. Prohibit fer-se «el suec». Prohibit jugar als dards. Prohibit comprar loteria. 
Prohibit arreglar el món (en el saló). Prohibit esperar que bote la llebre (en el saló). Prohibit 
fer solitaris (en el saló). Prohibit tenir sempre la raó (en el saló). Prohibit parlar en anglès (ni 
Ok). Prohibit marejar la perdiu. No s’admeten visites (en el saló). Tres tipus d’interior en ple 
sacrifici per la convivència. 

Tenemos que hablar (80’)
Kolectivo Monstrenko | Vitoria-Gasteiz

Creació col·lectiva
Intèrprets: Txubio Fernández de Jauregi, Andrés 
Bezares, Jon Elola
Mirada exterior: Jasón Guerra
Disseny gràfic: www.eskumedia.com, Taupada 
Multimedia
Fotografia: Marta Vidanes, Fer Pérez
Grabació i edició de vídeo: Eman ekoizpenak, 
www.eskena.com
Producció: Kolectivo Monstrenko

Contacte: info@kolectivomonstrenko.com
www.kolectivomonstrenko.com · T. 659 721 221
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El grup vocal OCTÀMBULI posa en marxa el seu quart espectacle, Octton Club, consolidant 
així la seua particular visió de la música a capella: demostrar que amb la veu pot imitar-se 
qualsevol atmosfera, qualsevol instrument, qualsevol arreglament, qualsevol estil...

El mític local Octton Club obri les seues portes de nou per a reescriure la seua història i 
ser aparador dels estils musicals més representatius de tot el continent americà. Country, 
jazz, tangos, bossa-nova i les últimes novetats del pop tenen cabuda en este escenari, 
una recepta que combina la música amb una posada en escena en què prima l’humor i la 
complicitat amb el públic.

Sopranos: Maria Tamarit, Araceli Batalla

Contralts: Sara Lliso, Cristelle Pleyers

Tenors: Sergi Bosch, Jaume Del Corral

Baixos: Pedro Cruz, Iñaki Muñoz

Tècnic de so: Juan Casas

Directora d’escena: Núria Martín

DIVENDRES 15 | 00’00 h. | TERRASSA CASA CULTURA

OCTTON CLUB
Octambuli | València
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DISSABTE 16 | 22’30 h. | CLOENDA | CASA CULTURA

Eufòria (70’)
L’Horta Teatre | València

Eufòria és un espectable que, segurament, no donarà respostes a preguntes com: Amb la 
que està caent, vorem algun dia la llum al final del túnel? Anem directes al cataclisme? Eren 
els nibelungs hermafrodites?... A falta de resoldre satisfactòriament estes i altres qüestions 
importants el que si que podem fer es juntar-nos al teatre i viure una catarsi estúpidament 
intel·ligent. O intel·ligentment estúpida. I és que, siguem realistes, s’ha acabat l’alegria, s’ha 
acabat la tristesa, ara només queden la depressió... o l’eufòria.

Text, direcció, espai sonor i efectes sonors - ipad: 
Roberto García

Intèrprets: Xavo Jiménez i Pau blanco

Escenografia: l’Horta teatre

Vestuari: Cristina Perpinyà

Ajudant de direcció i llums – programació 
software sonor: Juan Pablo Mendiola

Disseny Gràfic: Assad Kasab

Fotografia: Laia Cárdenas

Música: Xavo Giménez i Roberto García

DVD: Salva Meseguer

Tècnic de gira: Juan Vicente Lairón

Realització gràfica: Imprempta Romeu

Administració: Bea López

Comunicació – distribució: Laura Marín

Producció executiva: Alfred Picó

Col·labora: 10diezyseis interiorismo





Jurat | Premis | Guardó

Guardó

L’URB, de Francesc Badia (Foios, 1907-2000), 
component de l’avantguarda valenciana dels anys 
trenta, un dels grans de l’escultura contemporània 
valenciana.

L’Ajuntament de Foios ha escollit una rèplica de 
l’escultura L’Urb, de Francesc Badia, per destacar 
el Premi del Jurat al millor muntatge teatral Escènia 
2011.

Organitza

Diputació de València (Servici d’Assistència i 
Recursos Culturals - SARC)

Ajuntament de Foios (Àrea de Cultura)

Components del jurat

Ana Ruiz (Regidora de Cultura de Foios)
Altea Tamarit (SARC-Diputació de València)
Rosa Martí (SARC-Diputació de València)

S’establixen dos premis:

Premi del Jurat
6.000 euros + inclusió al catàleg d’Arts Escèniques 
SARC 2012 + URB de Francesc Badia.

Premi del públic
3.000 euros 
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Equip de Gestió Tècnica

Gestió i coordinació tècnica
José Luis Pinotti
Rosa Martí
Raül Martí

Ajudant de coordinació tècnica
Patrícia Barrachina 

Imatge i comunicació
Javier Argilés. Proyecto Gráfico

Gabinet de premsa
Manuel Furió. Laboratorio de comunicación

Comunicació Institucional
Andreu Verdeguer

Cap tècnic
Pablo Fernández. Yapadú Produccions

Fotografia
Víctor Gimeno. tuDocumental

Agraïments 

Al públic Escènia.

A Mamel.

A Victor (tuDocumental).

A  Rafa i a Bea.

A tot l’equip de voluntaris.

Al Consell Municipal de Cultura: Maribel Burón, Pep 
Carceller, Carlos Luengo, José Luís Pradas, Sara Ruiz, 
Amparo Sánchez i Carmen Segura.

A FET (Foios Escola de Teatre).

A Ely i l’equip.

Als membres del Jurat: Rosa Martí, Ana Ruiz i Altea 
Tamarit.

A Tinglao i Octambuli.

A Orxata Sound System.

A acoFIP, La Caixa i Yapadú Produccions.

A Aduo.

A totes les companyies inscrites, per la seua partici-
pació, són l’esència d’Escènia.



Organitzen

Patrocinen

www.foios.es  |  www.sarc.es


