Juguem al joc de
l’amor...

És un joc clàssic.
Tan vell com l’ésser humà. Per això no és
estrany que fa cinc segles Shakespeare ja va
fer un dibuix tan proper als nostres dies.

En el joc de l’amor tot és possible: el fort pot convertir-se en el feble;
el noble, plebeu; l’amo, criat... els papers es reparteixen i canvien
com un ball de màscares.

M

Riurem de bona gana amb les estratègies, els rumors i les enginyoses maniobres d’aquests
personatges que juguen a enamorar-se.
Però... què passarà quan el joc, de sobte, es torne seriós?

El sí rotund
Quan Teatre de l’Abast em va telefonar per proposar-me la direcció d’aquesta nova aventura
teatral, no vaig dubtar ni un segon, ni tan sols
un segon. Va ser un “SÍ” rotund, sens dubte. L’única parada que hem fet ha sigut per mirar les dates de la producció: i ací és on el plaer del compromís es troba amb altres compromisos, altres
aventures teatrals... però dubtes, cap ni un!
Ja fa anys que ens buscàvem, recíprocament, i
ara, per fi, ja està. Conec molt bé a les xiques i els
xics de Teatre de l’Abast, m’encanta la seua vitalitat i l’energia viva que posen en les seues obres i
en el seu treball quotidià. Tenen el seu propi segell ja molt clar i a més, encara que siga en una
mínima part, jo també he contribuït a donar-li
forma, al segell vull dir, i per això, d’alguna manera... el seu estil em correspon.
Ens hem acostumat als clàssics de l’Abast. Però a
la seua manera. Ara tocarem el Shakespeare de
les seues comèdies, el teatre popular en el sentit més ampli, el que barreja nivells diferents de
comprensió, que fa somriure, riure i plorar alhora.
Ho farem amb una de les seues comèdies més
complicades pel seu embolic, la seua riquesa lingüística i la seua polisèmia.
Molt de soroll per no res barreja dos històries.
No és la primera vegada que Shakespeare utilitza aquest recurs estilístic: barreja les històries
per posar màscares a la història principal... més
aviat diríem que tota l’obra no és una altra cosa
que un continu joc de màscares, potser com a
única manera de protegir-se.

Subratllar
la paraula joc
Vull subratllar la paraula “joc”. No crec que calga
buscar necessàriament sempre significats foscos
i críptics en les comèdies shakesperianes. Més bé
crec que cal buscar per rellançar les dosis de profunda humanitat, diria que gairebé de salvatge
humanitat, que està allà, en la composició textual.
Shakespeare ens permet vore i jugar mitjançant el
seu dinamisme, buscant la seua cara amagada, i
just allà, trobar la mirada aguda i profunda de la societat. De qualsevol societat! Allà hi ha la grandesa
de ser un clàssic.

Què farem
nosaltres?
Nosaltres farem servir una versió de l’obra, una reducció més dinàmica, que ens permetrà recuperar
el ritme vital de l’obra mateixa. Sempre m’agrada
arribar dins del pensament rítmic de l’autor, ja que
aquesta és la seua clau, és la seua palpitació, és
un altre llenguatge que el públic percebrà si som
capaços de transmetre-ho. Nosaltres tenim com a
obligació enfront de l’autor, fer arribar la palpitació
del text, sempre. A això anem... a fer que el públic
respire amb nosaltres, a l’uníson, per una meravellosa festa teatral.

la Companyia
Teatre de l’Abast
Naix al 2012 com un projecte de formació, oferint un espai de treball a joves actors mitjançant un equip de professionals de les arts escèniques. Després de
tres anys de recorregut, Teatre de l’Abast
ha crescut en l’àmbit professional i els
seus membres combinen la feina als escenaris amb l’entrenament i la gestió de
la companyia. Des d’ella s’aposta pel teatre físic i multidisciplinari com ja es pot
veure en algunes de les seues propostes: L’ànima bona de Sezuan i el Tartuf,
dedicades a públic jove i adult, i Lluna,
dos i tres! dirigit al públic més menut.

Direcció

Fabio Mangolini
Autor, actor i director nascut a Roma. Es va graduar en Filosofia a la Universitat de Bolonya. El
1984, després de participar al Cantiere Internazionale di’Arte a Montepulciano, va ser convidat
per Marcel Marceau per prendre part en l’École
Internationale de Mimodrama de París Marcel
Marceau, on va completar un curs de tres anys.
En els últims anys es va especialitzar en direcció.
El 1986 es va incorporar a Les Scalzacani de Carlo
Boso com a jove arlequí i es va especialitzar en
papers de servitud en la Commedia dell’Arte i,
quan va deixar la companyia en 1991, va continuar recorrent el món fent conferències i cursos
per als aspirants a actors. Els seus estudis continuen amb Nomura Kosuke i amb Hideo Kanze
treballant el teatre Noh. L’ensenyament sempre
ha sigut una part important de l’obra teatral de
Mangolini i durant els anys, ha impartit cursos i
tallers en algunes de les principals acadèmies de
teatre del món, com el GITIS i MKAT a Moscou, el
Conservatori de Brussel·les, The Academie at the
National Drama Academy a Llemotges, les principals universitats d’Amèrica Llatina i els Estats
Units, i conferències, actuacions i direccions a la
RESAD de Madrid. Entre les obres que ha dirigit,
caldria destacar La Notte Appena Prima della Foreste de Bernard-Marie Koltès; Si o vello Sinbad
volveis as illas de A. Cunqueiro; Novecento de
A. Baricco produït pel Théâtre Le Public de Brusel·les (amb dues nominacions de Prix du Théâtre el 2000); Coppia aperta de Dario Fo i Franca
Rame, també produïts per The Théâtre Le Public
de Brusel·les; Enemigo de clase de Nigel Williams;
Escuela de Bufones y la Balada del Gran Macabro
de Michel de Ghelderode; Mi chiamano Garrincha obra pròpia de Fabio Mangolini; i Bancarrota,
que va obtindre el premi Gayarre 2015. Des de
desembre de 2011, és president de l’Associazione Scuola dell’Opera Italiana, on també és l’assessor artístic.

Nelo Gómez

Ramon Rodenas

Actor llicenciat en art dramàtic per l’ESAD València i màster en realització de televisió per la
UCM-Instituto RTVE. En televisió ha gravat en El
secreto de Puente Viejo (Antena 3) o en L’Alqueria
Blanca (Canal 9). Ha sigut part del repartiment de
sèries i tv-movies per a la televisió valenciana com
Singles, Negocis de Família o Tocant el mar. En cinema ha rodat en pel·lícules com Mil cosas que
haría por ti i diversos curtmetratges. Als escenaris actua amb espectacles multidisciplinars, teatre musical o teatre de carrer en companyies com
Maduixa Teatre, Bambalina Teatre, A tempo Dansa, L’Horta Teatre i Eventime. A més, és integrant
de la cia. Teatre de l’Abast. Davant del micròfon
locuta documentals o espots i dobla al castellà i
valencià llargmetratges, realitys o animació per a
cinema i televisió nacional. En publicitat ha sigut
la imatge de marques com Consum, Arròs Dacsa,
Carrefour, Bollo Fruits o Cerveza Alhambra. I com
a presentador ha conduït gales, programes i esdeveniments en directe de tot tipus.

Actor llicenciat en l’especialitat d’interpretació textual per la ESAD de València, cursant sis
mesos en la Rose Bruford College de Londres.
Complementa la seua formació amb estudis de música, cant, dansa i altres disciplines
del teatre físic com el mim corporal dramàtic
i l’acrobàcia. Alguns dels seus treballs han sigut el musical L’aneguet lleig d’Albena Teatre
dirigit per Carles Alberola, on representa a
Max, el personatge protagonista. També interpreta Mowgli en el musical El Libro de la Selva de Eventime produccions, dirigit per Isabel
Martín i de múltiples personatges a El Nou Tirant de la companyia Crit Teatre. També actua
en Les 3 porquetes de L’Horta Teatre, Gore,
L’Ànima Bona de Sezuan i el Tartuf, totes elles
de la companyia Teatre de l’Abast, la primera
dirigida per Xavier Puchades i les altres dues
per Ramón Moreno. És premi Crisàlide al Millor Actor Revelació de l’AAPV 2015. Durant la
seua estada a Londres va participar com a actor en obres de parla anglesa com Down The
Rabbits Hole.

Actors

Lucía Aibar

Laura Valero

Borja López Collado

Victoria Mínguez

Actriu, directora i professora de teatre, llicenciada en Art Dramàtic per l’ESAD de València. Actualment és cofundadora de Teatre de
l’Abast, companyia amb la qual s’especialitza
en teatre físic. Amb Teatre de l’Abast la companyia va guanyar el premi del jurat i públic
de Escènia 2013 per Tartuf i Escènia 2014 per
L’Ànima Bona de Sezuan i actualment porta a
escena l’infantil Lluna, dos i tres! La seua carrera també s’estén a la direcció teatral destacant les obres ¡Silencio! Ha llegado el extraño
i Motel Damm amb la companyia Volandera
Teatre. En el mitjà audiovisual, el seu treball
més important és Muffins, la sèrie, en la qual
és coprotagonista, i Numen, llargmetratge
que prompte veurà la llum. Actualment, també exerceix la seua vessant pedagògica sent
professora de teatre a l’Escola Municipal de
Teatre d’Alboraia (València).

Actriu, directora i dissenyadora, llicenciada en
Art Dramàtic per l’ESAD de València i en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València. Compta també amb un títol propi en Disseny Gràfic. Cofundadora de Teatre de l’Abast,
companyia de teatre físic amb la qual segueix
formant-se i amb la qual ha participat en muntatges com Gore, Tartuf (premi del jurat Escènia 2013) i L’Ànima Bona de Sezuan (premi del
jurat Escènia 2014), este últim espectacle li va
donar la nominació a Millor Actriu Revelació
en els Premis AAPV 2015. Ha treballat amb
altres companyies com Bramant Teatre en el
seu espectacle Tío Vania i amb l’Horta Teatre
en el seu espectacle infantil Martina i el Bosc
de Paper dirigit per Pau Pons . En l’àmbit de la
direcció ha participat com a ajudant de direcció de Ramón Moreno a l’Escola de Silla en el
seu espectacle Tronats i actualment ha dirigit
la nova producció infantil de Teatre de l’Abast
Lluna, dos i tres! Compta també amb una àmplia experiència en el disseny gràfic i il·lustració per a escoles i companyies de teatre com
Teatre de l’Abast, Bramant Teatre, l’ESAD de
València, EMT de Silla, Moveo Barcelona, Zero

en Conducta, Triangle Teatre, Volandera Teatre
i Teatro del Contrahecho.

Actor, autor, director i professor de teatre, llicenciat en art dramàtic per l’ESAD de València en
l’especialitat d’interpretació textual. És membre
fundador i actor de Teatre de l’Abast, on continua la seua formació en teatre físic destacant les
obres Tartuf, L’ànima bona de Sezuan i Gore. Així
mateix, realitza quantitat de cursos i tallers amb
professionals de l’àmbit nacional i internacional
com Stéphane Levy, Fabio Mangolini, Mar Navarro, Ximo Flores, Daniel Abreu, Amador Artiga,
Victòria Salvador o Merce Botiga, entre d’altres.
Cal destacar la seua participació en obres com
Edipo VLC de Ximo Flores, o El Conte Enrere de
l’Horta Teatre amb text i direcció de Roberto García. Compagina la seua faceta d’actor i director
d’escena amb la pedagogia teatral, des de 2013
imparteix el taller de teatre d’Alboraia i des del
2014 imparteix l’assignatura “La interpretació
actoral en els àmbits socioeducatius” per al postgrau de la Universitat de València “Diploma de
teatre en l’educació: Pedagogia teatral”, així com
el curs “Commedia dell’Arte, aproximació des del
teatre físic” al teatre Rialto. El 2015 crea la companyia Triangle Teatre com a plataforma de recerca i creació teatral, on exerceix les funcions d’autor, director escènic i actor.

Actriu i professora. Llicenciada en interpretació textual per la ESAD de València, cursant sis
mesos en Rose Bruford College de Londres.
Complementa la seua formació amb cant, manipulació de titelles, Commedia dell’Art, boxa
i dansa. Als seus 26 anys és cofundadora de la
companyia Teatre de l’Abast, la qual realitza
produccions de textos del repertori universal,
en valencià i des d’un vessant físic. Actualment
actua en les obres “Lluna, dos i tres!” i “Molt
de soroll per no res” de Teatre de l’Abast; “Les
3 porquetes” de L’Horta Teatre; “El nou Tirant”
de la companyia Crit; i “Cenicienta, la magia
del musical” de Eventime Producciones. Altres
treballs realitzats són “L’Aneguet lleig” (Guanyadora del Premi Max a millor espectacle musical 2015) de Albena teatre; “Gore” dirigida
per Xavier Puchades; “Tartuf” (guanyadora del
Festival Escènia 2013) i “L’Ànima bona de Sezuán” (guanyadora del Festival Escènia 2014)
dirigides per Ramón Moreno.

Il·luminació
Víctor Antón
Tècnic d’il·luminació en diverses empreses nacionals des de 1988. Soci fundador de l’empresa de
tècnics de llum i so Luzifer Tècnics, de la qual va
ser gerent i director tècnic durant dos anys. Imparteix cursos de disseny d’il·luminació a nivell
estatal en diverses comunitats. Va començar a
dissenyar al 1990. En l’actualitat té realitzats més
de 140 dissenys per a multitud de companyies i
posseeix quatre premis per les seues il·luminacions: Pasionaria de Bambalina Titelles, premi de
les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana
a la Millor Il·luminació (2001), nominació al Premi Max a la Millor il·luminació; Efektos de Ballet
Espanyol Fusión, premi abril a la Millor Il·luminació (2008); Mor-T de Krisis Teatro Dansa, premi de
les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana
a la Millor Il·luminació (2008); La Mujer Irreal, de
Bambalina Titelles, premi abril a la Millor Il·luminació (2009). En l’actualitat és director tècnic de
les companyies: La Dependent, Ballet Espanyol,
Fusió, Anem Anant, El Somriure de Caín i Bambalina Titelles.

Vestuari
Pascual Peris
Des de 1980 ha col·laborat en diferents projectes
dins de l’àmbit teatral com a ballarí, coreògraf,
escenògraf, director, actor, autor i figurinista. Els
seus figurins han servit per vestir espectacles de
dansa, teatre de sala i de carrer, cabaret, televisió,
cinema i publicitat a Espanya, Turquia i Mèxic. Ha
col·laborat amb María Ruiz, Antonio Díaz Zamora, Carmen Portaceli, Michael McCallion, Edison
Valls, Chema Cardeña, Jorge Picó, Juli Leal i Ramon Oller, entre d’altres directors. Ha sigut guardonat amb el Premi de les Arts Escèniques de la
Generalitat Valenciana al millor Vestuari pels següents títols: El mercader amante de Teatres de la
Generalitat (2010); La viuda valenciana de Teatres
de la Generalitat (2009); Amada Candela de Cia.
Cienfuegos U6-DT (2008); La bella durmiente, coreografia Goyo Montero (2007); El idiota en Versalles de Arden Producciones (2000). Ha obtingut
el premi del festival FETEN de Gijón al millor vestuari per El barón de Munchausen de la Cia. Cienfuegos U6-DT (2004). Al 2016 va guanyar el premi
MAX per millor disseny de vestuari per Pinoxxio.

Coreografia

Vicente A. Jiménez

Idoya Rossi
Titulada en Dansa Clàssica per l’Escola Superior
d’Art Dramàtic i Dansa de València i Llicenciada
en Geografia i Història - Història de l’Art per la
Universitat de València. Estudia la carrera d’Escriptura Audiovisual a la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de València i realitza estudis
de dansa a Nova York en diversos centres: Cunningham Dance Foundation, Nikolais and Louis
Foundation, Peridance Center, Howard Center. Va
pertànyer a la primera promoció del Centre coreogràfic de la Generalitat Valenciana. En dansa,
ha sigut seleccionada per a les classes magistrals
impartides per Karine Saporta i Fernando Bujones i per al taller a càrrec de la Trisha Brawn Company a València. Ha treballat en les Companyies:
Vianants Dansa (Gracel Meneu), Horror Vacui (J.
Bernardo Pineda), Antonia Andreu Cia. Dansa,

Fotografia

Ananda Dansa (Rosángeles i Edison Valls), Cia.
Miguel Brass (Music Hall Company), ... És cofundadora de Okrana Dansa; autora de les coreografies Plàncton i Ne me quitte pas (amb Rafael Linares); cocreadora de Las olas band (Music Hall).
Ha realitzat la coreografia del musical Merlin, el
retorno de la magia (Tono Berti), i la coreografia
i la direcció de La herencia quinqué. En l’àmbit
audiovisual ha treballat com a ballarina a El secreto de la porcelana i ha realitzat coreografies
per Cien maneres de acabar con el amor (llarg
de Vicente Pérez Herrero), treballs episòdics en A
flor de pell (Canal 9) i Parada (TVE1) . Ajudant de
direcció i coreografia en Como un blues (direcció
d’Amparo Urieta).

Tècnic Superior en Fotografia per l’Escola d’Arts
Aplicades de València. El 1985 s’inicia en la fotografia professional com a reporter gràfic per a diferents
publicacions i agències de comunicació d’àmbit nacional. Paral·lelament treballa com a fotògraf en el
camp de les arts escèniques i com a foto fixa en produccions cinematogràfiques, televisió i multimèdia.
Realitza treball de fotografia publicitària i industrial
per a diverses empreses i institucions. En l’àmbit escènic, des de 1986 i fins a l’actualitat treballa com a
fotògraf d’escena per Teatres de la Generalitat, Escalante Centre Teatral, Palau de les Arts Reina Sofia, l’Entaulat, Posidònia, Antara Teatre, La Pavana,
Bambalina, PTV Clown, Albena Teatre, EMT de Silla,
Zircus, l’Horta Teatroe Conta Conta, Cirque du Soleil,
etc. Ha treballat amb directors com Manel Cubedo,
Ramon Moreno, Carme Portaceli, John Strasberg, Antoni Tordera, Antonio Díaz Zamora, Vicent Vila, Rafael
Calatayud, Eduardo Vasco, Juli Leal, Roberto García,
Vicente Genovés, José Sancho, Carlos Marchena, Josep Maria Mestres i Esteve Ferrer, entre d’altres. Respecte a l’àmbit audiovisual, forma part dels equips
de rodatge de llargmetratges amb directors com JP
Simún, Luis G. Berlanga, Carlos Saura, Sergio Cabrera,
Pedro Rosado, Josetxu Sant Mateu, Norberto López i
Álex de l’Església, entre d’altres. I també intervé com
a foto fixa en sèries de televisió i TV Movies per a TVE,
Canal 9, TV3 i diverses productores, amb títols com
Ochoa, Max Aub, Negocis de família, Moreres, Matrimonios i Patrimonios, Socarrats, Da capo o L’Alqueria Blanca. A més, realitza i dirigeix el
 vídeo Santiago
Calatrava. Pintor i escultor i treballa com a fotògraf
en una producció audiovisual de ficció per al Museu
d’Història de València.

Música

Supervisió
Lingüística

Natxo Núñez

Neus Alborch

Comença els seus estudis de música amb set
anys fins a acabar el Grau Superior al Conservatori Superior de Música d’Alacant, en l’especialitat
de saxòfon, amb mestres com José Manuel Saragossa o Israel Mira. És llicenciat en Interpretació
Musical a l’ESAD de Múrcia, sota la direcció de
Sílvia Montesinos, José Antonio Sánchez o Encarna Illán. Ha treballat com a compositor en obres
de teatre com Casi casi i Cuando William era Will
de Enclavats Teatre, El que sé de Shakespeare de
Ribalta Teatre o Lluna, dos i tres! dels valencians
Teatre de l’Abast. A més ha participat com a músic
en els musicals Pippin, The Wild Party o Hedwig
and the Angry Inch.

És llicenciada en Interpretació per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Ha treballat en els espectacles Les aventures de T. Sawyer (2016-2017), de La
Teta Calva; L’aneguet lleig (2015-2016), d’Albena
Teatre, guanyadora del Premi Max 2016 al Millor
Espectacle Musical; El Libro de la Selva (20132016) i Cenicienta, el musical (2011-2016), d’Eventime Produccions; Pinocho, un cuento musical
(2009-2012), de Tempus Produccions, finalista als
Premis Max 2011 en la categoria de Millor Espectacle Infantil. Ha treballat en les peces breus La
antesala, d’EnClaude Teatre, estrenada el 2013 al
festival Russafa Escènica, i Un poquito más amable, de Víctor Sánchez Rodríguez, programada al
Microteatre València. És llicenciada en Filologia
Catalana per la Universitat de València i treballa
per al Servei de Política Lingüística i el Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València
(2010-2017).

Escenografia

Xavo Giménez
Xavo Giménez desenvolupa treballs d’actor,
escenògraf i direcció per a reconegudes companyies valencianes com La Pavana, Albena, La
Dependent, L’Horta Teatre, Teatre Micalet i CulturArts entre altres. Com a autor de companyia amb
La Teta Calva ha escrit cinc textos (Àrtic, Penev,
Llopis i L’Or de Jeremies i l’adaptació de Les aventures de T. Sawyer). El seu text Penev és publicat
per la revista Xarxa Escènica (Sept nº4/2015) i premiat en Escènia 2015 com a millor espectacle, en
la Fira Internacional de Teatre i Dansa de Huesca
com a millor espectacle així com finalista dels
Premis Max a millor espectacle revelació 2016.
Llopis ha estat seleccionat per les SGAE per a la
seua col·lecció Teatre Exprés 2016. Giménez ha
estat nominat per L’AAPV com a millor actor pel
seu treball Llopis. Estes dues últimes obres estan
publicades per l’editorial El Petit Editor.

Ajudant de
Direcció
Débora Esteve
FLAUTISTA, ACTRIU, COMPOSITORA
Llicenciada en Interpretació textual per l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de València, cursant sis
mesos a l’escola Rose Bruford College de Londres.
Formada com a Flautista al Conservatori José Iturbi de València.
Actriu, compositora i flautista a les obres teatrals:
Los Ciegos de Maeterlink, dirigida per Sefa Melió, Crowbar Hotel, dirigida per Steven Harper en
Rose Bruford College, Pages from de book of...,
dirigida per Andrzej Welminski al Festival FRINGE
d’Edimburg.
Al tornar a València amplia els seus coneixements en Teatre Físic dins de la Companyia Teatre
de l’Abast, perfeccionant disciplines com la dansa,
veu, cant i interpretació. Posteriorment s’especialitza en Commedia dell’Arte de la mà de directors
com Antonio Fava i Fabio Mangolini. Treballa a
la gira de Tartuf de Molière i de L’Ánima Bona de
Sezuan de Bertolt Brecht, ambdues dirigides per
Ramón Moreno a la companyia Teatre de l’Abast.
Com a docent imparteix monogràfics de Commedia dell’Arte i és professora de flauta de la “Yamaha School Music”.
Des de 2016 forma part del musical D’artagnan y
los tres mosqueteros i La vuelta al mundo en 80
melodías, produccions de Gobelins España.
Actualment ha treballat en la seua primera ajudantia de direcció a l’obra Molt soroll per no res,
producció de Teatre de l’Abast i dirigida per Fabio
Mangolini.
Al sector audiovisual destaca els seus treballs al
cine de xicotet format, publicitat i televisió.

Fitxa Artística

