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TIC-TAC és un musical sobre 
la necessitat de la ficció en 
la nostra vida, d’eixe territori 
màgic on els somnis es fan 
realitat.
TIC-TAC és també un viatge cap 
a la redempció entre un pare i 
un fill.
TIC-TAC és una comèdia 
musical sobre com la pintura, la 
música, el teatre, en definitiva 
l’art, ens parla de l’ànima de les 
persones i de com pot arribar a 
transformar les nostres vides i 
a omplir-les d’esperança.
TIC-TAC és el temps, el pas del 
temps i la història de 15 minuts 
que ho poden canviar tot.
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La creació del musical
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Toni Benavent: La producció de TIC-TAC
L’encàrrec de la creació en tots els sentits d’un espectacle musical des de 
la perspectiva de la producció, ve seguit d’una excitació sols comparable 
a parts iguals al vertigen que també ocasiona. Sabíem que per fer realitat 
un espectacle com Tic-Tac i tindre possibilitats d’èxit, tindríem que contar 
necessàriament-com així ha estat- amb un equip damunt de l’escenari i 
darrere d’ell (els creatius) de primeríssim ordre.
A això cal sumar un treball titànic. Hores i més hores. Primer marcar unes 
línies de treball des de l’autoria i la direcció en complicitat instantània 
amb música i lletra per fer les cançons que també formaran la trama d’una 
manera molt estreta. I amb la resta de departaments creatius, el tipus de 
coreografies i de treball físic que cal fer amb l’equip actoral; l’espai escènic 
i la il·luminació, que pot resultar més adient; el vestuari i la caracterització 
amb sintonia amb tota la resta i que permetra uns moviments sense 
problemes. En aquest cas a mes l’audiovisual, que per uns instants és clau 
en l’espectacle, la imatge del cartell…
I després fer el càsting el més ajustat possible a les necessitats d’un 
musical del tipus que volem crear. Uns actors i actrius entrarien de manera 
directa perquè els coneixem i sabem que el que ens donaran en l’escenari, 
és el que volem. I altres sortiren d’un complicadíssim procés de càsting, on 
per cert, passaren extraordinaris intèrprets. Finalment es prenen decisions 
de qui seran els que finalment estaran a l’espectacle.
I comencem els assajos de Tic-Tac. Un projecte apassionant, un gran 
repte, on tots i cadascú deu sentir-se part imprescindible, però part d’un 
tot, d’una gran producció on d’una manera natural deixe, amb el paper que 
desenvolupe, la seua empremta, dalt o fora dels escenaris, el seu talent, 
buscant eixa complicitat que l’equip autoral i directiu han marcat com a 
nord i guia a seguir. Tic-Tac és un projecte multidisciplinar i molt coral, 
d’una alta complexitat i exigència.
I ací és on entra l’equip de producció creativa. En coordinar i potenciar encerts i 
intentar previndre possibles problemes. En fer un treball molt pegat a l’equip 
de direcció. En coordinar recursos, infraestructures, economia, calendaris i 
persones. En ajudar a sortir quan abans dels moments complicats, que tota 
producció, per complexa, tindrà per naturalesa. En treballar perquè totes 
les àrees i departaments fem el mateix espectacle, amb la única direcció i 
línia -o almenys el més aproximat possible- que la que té el director al seu 
cap. Un treball pacient, invisible, apassionant, imprescindible i de vegades, 
perquè no, dur. Quan surt bé, és transparent. Quan surt mal, és un desastre.

Escènicament Tic-Tac és dels treballs més complexes que es poden dur 
a terme en l’escena. Que implica estar des dels inicis en la creació d’un 
musical totalment nou, on al punt de partida no hi ha més que una idea? Per 
que cal desenvolupar i crear el text, la música i les cançons, les coreografies, 
l’espai escènic, la llum, el vestuari, l’audiovisual. I crear sobre tot, un equip 
de confiança en el que tot ha d’avançar al mateix temps, en paral·lel. Si com 
en aquest cas, un dels autors és també el director, tot flueix més ràpid.
I comença la producció. Sempre anem amb un temps molt més curt del que 
seria desitjable. Si posar en peu un musical és complexe, un musical de 
nova creació lògicament, multiplica la complexitat.
I entrem de ple en el procés. Allò bo i millor és veure com les coses lenta 
però implacablement, van sortint. Amb molt d’esforç. Però cada cosa va 
encaixant al seu lloc.
Poc a poc tot va prenent la forma somniada. Més encara si la gent s’entrega 
en cos i ànima i no regategen hores ni esforços. Tots a una pinya amb un 
sol objectiu. Fer l’espectacle que volem. Donar el millor del que cadascú és 
capaç. Entrar a la sala d’assajos i descobrir l’energia desbordant dels actors 
i actrius, i vore dia a dia evolucionar el seu treball i el muntatge, espanta 
totes les pors i et dóna tranquil·litat. Enfrontar-te a la realitat i a limitacions, 
de nou per aflorar els nervis.
Però amb treball, treball i treball i una direcció clara d’on volem aplegar, quin 
muntatge volem fer i tenim al nostre cap i la decisió irrenunciable d’anar tots 
en bloc a fer-ho possible, tots els problemes troben solució i es van diluint. I 
la passió i la emoció comencen a aparèixer a escena, que és realment el que 
importa i pel que treballem, per entretindre i emocionar al públic.
Per acabar, diré que per a mi ha estat un plaer i un luxe treballar amb este 
extraordinari equip actoral, i de professionals de la resta de disciplines, uns 
fora sèrie, construint un musical per al Teatre del Poble Valencià. També 
diré que Carles Alberola, com sempre, ha sabut fer de gran capità de vaixell, 
amb una ampla i extraordinària tripulació. Finalment i com ja he dit, tot ho 
fem per al públic. Ell té l’última paraula i és el que jutja d’una manera simple 
però directa el nostre treball amb el seu veredicte. Si agrada o no.
El teatre té eixes dues parts, treballar dur per fer realitat un somni, una ficció 
i que a la fi el públic el puga fer seu. Jo crec intuir quin serà aquesta vegada 
el veredicte del públic. Quan escric aquestes paraules, queda poc per a 
l’estrena. Tic-Tac, Tic-Tac…
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Carles Alberola: Dirigir TIC-TAC
El teatre parla de l’ànima de les persones i pot arribar a canviar les nostres 
vides i omplir-les d’esperança. 
Eixa idea és un dels motors de la posada en escena de Tic-Tac. Pot realment 
la ficció modificar el comportament d’aquells que la gaudeixen? Pot fer la 
seua vida millor? I tant que sí. 
El viatge que proposa l’espectacle és un continu joc de nines ruses, on res 
és el que sembla i on els personatges continuament van creuant umbrals, 
endinsant-se, com l’Alicia de Carroll, en territoris desconeguts per tal 
d’arribar al mateix lloc de partida amb una visió totalment diferent de tot 
allò que creien haver viscut.
Que fariem si poguerem estar amb algú que ja està mort? Què fariem si 
tinguerem, tot i que només fora quinze minuts, per tornar a estar amb 
algú a qui estimavem? Sempre he volgut parlar d’açò perquè sempre he 
pensat que no tinc la patent d’este sentiment, d’esta necessitat que segur 
és compartida per molta gent. Nosaltres, amb la nostra feina, podem fer 
presents als absents. Som Deus, tot i que només siga per unes hores. I ho 
podem fer mitjançant les històries que contem i amb els diferents còdigs 
narratius que utilitzem. El gènere musical, les cançons i les coreografies, el 
text, l’audiovisual, son textures que en Tic-Tac ens permeten endinsar-nos 
en l’anima dels personatges, i tant de bo dels espectadors, no per mostrar-
los la seua vida si no per apropar-nos a la vida que desitjarien tindre.
Sempre he pensat que cada espectacle que he fet era l’últim. Que no hi 
havia cap altre després. I per això mateix, havia de fer eixe espectacle i 
no un altre, perquè era l’ùltim. Eixe misteri, eixe caminar per la corda fluixa 
com si forem un funambulista, és el que tracte de compartir amb els meus 
companys de viatge, actors, equip artistic i tècnic. Contem històries que no 
controlem. Així doncs, l’espectacle deu poder acabar en cada frase, en cada 
cançò, en cada moviment, en cada mirada. Després, no sabem el que hi ha. 
Si som capaços de transmetre-li eixa sensació a l’espectador, haura valgut 
la pena donar vida a Galatea i enamorar-se d’ella. 034
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El mite de Pigmalió, de 
l’autor enamorat de la seua 
obra fins al punt de donar-li 
vida, ha estat en la gènesi 
del projecte. Nosaltres, 
que no fem una altra cosa 
que convertir mentides en 
realitats, també ens hem 
enamorat dels nostres 
personatges als que hem 
donat discurs i vida dalt de 
l’escenari.
És per tot això que la ficció 
ens connecta amb allò que 
somiem. 

Carles Alberola: El text de TIC-TAC
La ficció és una part imprescindible de la meua vida. La capacitat de fabular 
de la meua família, les narracions dels meus germans, els llibres que vaig 
llegir, les obres de teatre i pel·licules que vaig veure, les cançons que vaig 
escoltar quan era menut, em van sumergir en un territori màgic del que, 
sincerament, crec que no he tornat.
És per això que crec que la ficció pot fer millor la nostra vida, ens pot ajudar 
a entendre els altres i, en última instancia, ens pot permetre reconeixer i 
esmenar els errors que hem comés en el passat.
Tic-Tac parla, entre altres coses, de la redenció entre un pare i un fill 
mitjançant la ficció. I és que, de vegades, alguns grans credors tenen 
una enorme incapacitat per relacionar-se amb els altres fora del seu món 
artistic. I són les seues obres, l’única manera que tenen per fer-se entendre. 
Siga com siga, l’important és aconseguir-ho o almenys intentar-ho abans 
que siga massa tard, perquè el temps passa inexorablement per a tots, i 
potser quan volem intentar-ho ja no podem.
El mite de Pigmalió, de l’autor enamorat de la seua obra fins al punt de 
donar-li vida, ha estat en la gènesi del projecte. Nosaltres, que no fem una 
altra cosa que convertir mentides en realitats, també ens hem enamorat 
dels nostres personatges als que hem donat discurs i vida dalt de l’escenari.
És per tot això que la ficció ens connecta amb allò que somiem. I donat que 
som el que desitgem, m’agrada pensar que mentre creguem en la ficció, mai 
no caminarem sols. 
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Pasqual Alapont: El text de TIC-TAC
Sempre que Carles Alberola em fa la proposta de col·laborar amb ell en un 
projecte teatral em fa l’efecte que m’està convidant a un viatge, em sent 
com l’Axel quan el professor Lidenbrock li diu d’acompanyar-lo al centre de 
la terra en el celebèrrim llibre de Verne. «On anem?» «No ho sé ben bé, però 
tinc un plànol!» «Ah, un plànol, això està bé. I què busquem exactament?» 
«Una cosa extraordinària que està en algun lloc meravellós.» «N’hi haurà 
perill?» «Tot el del món, i personatges foscos i nobles, i sorpreses i tota 
mena d’entrebancs. T’hi apuntes?»
En aquesta nova expedició, a l’equip dramatúrgic hi havia també Rodolf 
Sirera, un autor savi que ha recorregut tots els camins de la ficció i l’obra del 
qual ha obert bona cosa de vies als dramaturgs valencians. No vaig dubtar 
ni un segon, i tant que m’hi vaig apuntar, vaig agafar la meua vella motxilla i 
em vaig endinsar amb Carles i Rodolf per les terres ignotes de la comèdia i 
el drama. Sabia que el viatge mereixeria la pena i que a la tornada tindríem 
alguna història per contar. Han sigut molts dies i mesos d’estirar del fil 
per conéixer el rerefons d’uns personatges, d’investigar la seua manera de 
parlar, les seues emocions, de provocar els seus conflictes, de traure a la 
llum els seus desitjos i pors, dies i mesos d’inventar mecanismes teatrals, 
de resoldre mil perquès, dies i mesos de trescar per camins a vegades ja 
transitats i a vegades desconeguts fins que hem anat bastint la dramatúrgia 
del Tic-Tac.
Molta gent m’ha preguntat com era això d’escriure a sis mans, o a tres 
caps si ho preferiu. Diria que amb molt de respecte, però també amb tot el 
desvergonyiment de què érem capaços. Hi hem posat molt de nosaltres i 
ens hem exposat no poques vegades, així que hem hagut de tenir la ment 
ben oberta. En Tic-Tac es parla del temps i de la mort, de l’odi i el perdó, 
de l’amor i de la traïció, de la por i del desig. Per damunt de tot hi ha una 
aposta per la Ficció, d’eixe territori compartit que ens fa immortals i on tot 
és possible.
Ha sigut un viatge magnífic que no s’hauria pogut dur a terme sense tants 
creadors que s’han després amb generositat del millor de la seua obra, de 
bon començament amb els músics, companys també en la dramatúrgia, però 
també de la resta de persones que componen l’elenc d’aquest muntatge. 

034

1312



Així, aquest «Tic-Tac» ha 
estat per a mi tota una 
aventura. D’una banda per 
haver col·laborat amb altres 
dos dramaturgs, Carles 
Alberola i Pasqual Alapont, 
de llarguíssima trajectòria, tot 
i pertànyer a una generació 
posterior a la meua. D’altra 
perquè es tractava d’un 
desafiament molt gran: 
participar en la creació d’un 
musical, potser l’únic gènere 
teatral que, al llarg de la meua 
carrera, mai no havia assajat, i 
les regles del qual –que en té i 
moltes– no dominava. 

Rodolf Sirera: El text de TIC-TAC
Tot i que fins ara havia escrit nombroses obres teatrals en col·laboració, 
ho havia fet sempre amb el meu malguanyat germà Josep Lluís, mai amb 
altres autors. Això no m’ha passat, tanmateix, amb els molts guions que 
he inventat o escrit per al món audiovisual, perquè al món audiovisual és 
pràctica comuna el treball en equip. I com que a més normalment es crea 
i s’escriu sempre contra rellotge i amb una gran pressió, no queda massa 
temps per a que aflore l’ego de l’autoria. Així, aquest «Tic-Tac» ha estat per 
a mi tota una aventura. D’una banda per haver col·laborat amb altres dos 
dramaturgs, Carles Alberola i Pasqual Alapont, de llarguíssima trajectòria, 
tot i pertànyer a una generació posterior a la meua. D’altra perquè es tractava 
d’un desafiament molt gran: participar en la creació d’un musical, potser 
l’únic gènere teatral que, al llarg de la meua carrera, mai no havia assajat, i 
les regles del qual –que en té i moltes– no dominava. I m’he trobat amb un 
Carles Alberola absolutament enamorat del gènere, que ens ha subministrat 
moltíssims materials extrets de musicals clàssics i contemporanis per 
ajudar-nos a definir l’estructura de l’espectacle. Materials i saviesa que, ho 
confesse, em van deixar des del primer dia enlluernat. La meua modesta 
tasca dins l’equip ha consistit, doncs, en ajudar a desenvolupar l’argument 
de l’espectacle, a partir d’una idea matriu de Carles, i en preparar esborranys 
de situacions i diàlegs que, posteriorment reelaboràvem Pasqual i jo, i als 
quals Carles donava forma definitiva. Hem parlat, doncs, molt, hem assajat 
molts camins i hem buscat moltes solucions per als diferents problemes 
que ens anaven apareixent. No ha estat tan fàcil com jo, amb la immodèstia 
d’un autor molt bregat, potser massa, però desconeixedor del funcionament 
d’aquest gènere concret, havia imaginat: ha calgut dedicar-li temps, i acudir 
a cada sessió de treball amb la ment oberta. Però, en qualsevol cas, una 
cosa sí que tinc clara: ha valgut la pena. I no únicament pel resultat final 
de l’espectacle, que això ja no depèn únicament de nosaltres, sinó de molts 
altres creadors: la música i la coreografia i sobretot el treball de les actrius 
i els actors que hi participen. Ha valgut la pena, dic, perquè treballar amb 
Carles i Pasqual ha estat una experiència molt estimulant, i ha convertit en 
fàcil un camí complicat que ara em sent molt content d’haver transitat. 
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La música parla des de diversos planols  
i de la mateixa manera que t’obliga a anar  
a un ritme i a una afinació, et deixa volar i 
et permet explicar coses que només amb 
paraules seria impossible.

Noèlia Pérez i Josep Zapater: composició 
musical, lletres i direcció vocal i musical
Podríem dir que Tic-Tac ha tret el millor de nosaltres com a creadors. La 
primera vegada que Carles ens va parlar d’aquest projecte i ens va contar 
la història d’Enric, ens vam emocionar, van riure i plorar i això ha seguit 
passant en cada etapa del projecte. L’esperit de l’espectacle ens ha atrapat, 
cautivat i enamorat dia a dia, obligant-nos a ser molt exigents en nosaltres 
mateixos i volent donar el millor en cada cançó.
Hem begut d’una dramatúrgia meravellosa, i amb molt de respecte li hem 
donat un llenguatge musical al text de Carles, Pasqual i Rodolf. Hem intentat 
que les seues paraules quedaren reflectides en les nostres lletres i tractar 
les cançons, sempre, com a escenes.
La música parla des de diversos planols i de la mateixa manera que t’obliga 
a anar a un ritme i a una afinació, et deixa volar i et permet explicar coses 
que només amb paraules seria impossible. 
El gran avantatge de fer un espectacle de creació és poder fer a mida la 
partitura i poder centrar-nos en què necessita expressar cada personatge 
en cada moment.
Musicalment l’espectacle es mou en tres dimensions. La realitat, la ficció 
i el deliri. I hem arriscat en les tres. Al món real li hem donat surrealisme 
dins de les direccions de cada escena, a la ficció li hem donat frescura 
i divertimento, fugint de qualsevol estil costumista per evocar un món 
contundent i gamberro on passem del liric al tecno sense cap pudor i amb 
tota naturalitat, per posar un exemple. I el deliri, què difícil i gratificant va ser 
crear-lo. Màgia, lluita, anyorança, creativitat, amor… un món ple de fantasia 
on havíem d’aconseguir que l’espectador descobrisca tot un imaginari irreal 
i que alhora el puga sentir propi.
Remarcar de tot cor que treballar colze a colze amb l’equip creatiu ha sigut 
imprescindible i absolutament enriquidor i cada intèrpret de l’espectacle ha 
estat un regal i una musa per a nosaltres. En aquest sentit portar la direcció 
vocal i musical era una responsabilitat molt gustosa, amb uns companys 
que ens han regalat veu, ànima i professionalitat. Mil gràcies.

Per a nosaltres el camí ha estat meravellós i mai ens hem sentit sols 
composant-lo, com el nostre Enric. 
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Cristina Fernández: Coreografía
Han sigut moltes reunions, molts dies, molts mesos, escoltant, debatent, 
entenent, olorant, sentint cada idea, cada paraula, cada nota. Un procés 
de trobada entre la dramatúrgia, la direcció, la composició musical i la 
creació coreogràfica. En el meu cas es requereix un temps d’espera, en el 
qual es forgen sensacions, moviments i dibuixos mentre el castell on t’has 
de recolzar es va construint de la mà de professionals que admires i en 
els quals confies. Quan arriba el moment d’oferir la meua part de solidesa 
a aquesta construcció comença el treball del present, en el qual cada 
moviment es fa real i s’alimenta del cos de cada actriu i de cada actor, on 
tot creix o entra en conflicte, on fas o desfàs per a tornar a refer, on busques 
crear línies d’aquesta història sense paraules, amb moviment, amb espai, 
fusionant estils que s’abracen a la composició musical i s’agafen de la mà 
de la direcció per a crear dos plans que, crec, que són fonamentals en Tic-
Tac: realitat i ficció. Dos plans que necessiten tractaments diferents i en 
això s’ha centrat la cerca i la investigació coreogràfica per a trobar l’equilibri 
entre el meu dibuix i la llibertat de cada actor per a fer-lo créixer i deixar-me 
aprendre. Gràcies per la confiança. 

En el meu cas es requereix un temps d’espera, 
en el qual es forgen sensacions, moviments i 
dibuixos mentre el castell on t’has de recolzar 
es va construint de la mà de professionals que 
admires i en els quals confies.
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Rafa Piqueras: Audiovisual
El repte de l’audiovisual ha sigut trobar un vocabulari visual concorde a 
la proposta escènica. Construir un univers al·lusiu, metafòric, de collage, 
que reflectira els retalls de la memòria del protagonista i que protegira la 
història en harmonia amb els elements físics del disseny escenogràfic. 
L’audiovisual s’endinsa literalment en la ment del protagonista, en el seu 
deliri, i aquest entorn d’idees inconnexes, que tenen el seu origen en 
centenars de referències de la ficció (literatura, cinema, teatre, pintura…, 
vida), l’hem intentat traduir a una juxtaposició de textures, de materials, que 
conformen les imatges dels seus records. Concretar l’interior d’una ment 
malalta. I que en el caos hi haja el país de Mai Més.
Mai haguérem trobat aquesta illa de Peter Pan sense els companys de viatge 
adequats, i en aquest viatge ha estat una bona representació del firmament 
interpretatiu valencià. Quina sort que hem tingut. Més de quaranta actors 
interpretant Mary Poppins, el capità Ahab, John Silver o la dama de les 
Camèlies. Sempre vaig voler veure Groucho Marx convidant a un puro el bo 
de Braveheart, mentre Rosaura és infidel a Cyrano de Bergerac. Un somni 
somiat dins del cap d’Enric malalt, el lloc on cap tot l’univers imaginat. I de 
fons, la mar. 
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Els personatges de l’obra
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Noèlia Pérez #RAQUEL
Hi ha espectacles que et marquen un abans i 
un després. TIC-TAC és eixe tipus d’espectacle. 
Una explosió d’emocions!

Josep Zapater #EDU
Tic-tac passa el temps, tic-tac com si res. 

Ramón Rodenas #MARC I FREDDY
La vida és convenient o inconvenient, però no 
és mai un error.

Carles Alberola #ENRIC I HENRY
Enric i Henry són mentiders, seductors i grans 
narradors d’històries. S’estimen la vida. 
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Silvia Rico #CAROL
No sabràs tot el que valc fins que no puga ser 
tot el que sóc al teu costat. Gregorio Marañón

Carol és una actriu amb un prestigi reconegut 
que professionalment ha aconseguit tot el que 
desitjava, però en la vida potser no. Es troba en 
el moment de la maduresa en el qual pot dir tot 
el que pensa sense que es jutge. 

Noemí Lira #LIZZA I SANDRA
La infinita, la immensa,
amb la seua glòria i el seu pes,
vida, tota redona,
tota la vida pot
viure's en un 'potser'.
Però hi han ànimes que mai
descansen ja ni esperen,
assentades a la vora
de la delgada veu
amb la qual la ja impossible
benaurança els diu sempre:
'vaig poder ser, vaig poder ser'. Pedro Salinas
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Mary Porcar #TINA
El meu personatge representa a tots els jóvens 
talents que encara no se'ls ha donat la seua 
oportunitat.

Carmen Peinado #LOLI
Amb treball i persistència aconseguirem la 
presència.

Manuel Maestro #GUILLEM
Guillem és un actor que patix, i no de la millor 
manera, les conseqüències, precisament, de ser 
actor. La seua passió descontrolada i explosiva 
el convertix en un company complicat. Però ell 
només vol què Enric i el món veja tot el que pot 
donar com actor.
És un caramelet que estic asaborint amb molt 
de gust. 
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Víctor Lucas #LLUÍS
Lluís és un personatge ple 
d’idees que mai ha trobat el 
moment de demostrar-les. 
Contagia seguretat i creativitat. 
Sempre ha sigut el perfecte 
substitut del protagonista, que 
per a desgràcia seua és… el fill 
del director.

Ana Burguet #MERXE
En aquesta obra represente 
a gran part de la professió 
valenciana la qual està 
molt preparada pero MAI té 
l’oportunidat de demostrar el seu 
talent al prosceni d’un escenari. 
Represente als grans invisibles 
‘desconeguts’ que saben brillar 
fins i tot al fons de l’escenari, 
d’esquenes.
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Álvaro Baguena #TOMÁS
Tomàs és una d’aquestes persones que viu per 
la seua parella i per a la seua parella. Capaç de 
deixar-ho tot per a cuidar el seu ésser estimat. 
Actor de la 'vella escola', de varietats, de music-
hall… Molt professional, divertit i amant de la 
professió i dels companys que l’habiten.

Tony River #RAMON
Tinc tots els mals del món, però estime 
l'escenari.

Cristina Fernández #VICKY
Un vertader premi és ser capaç de mirar 
la persona que estimes als ulls i demanar 
perdó, ja siga per a començar de nou o per 
a dir adéu, perquè el temps passa… Tic-Tac… 
inevitablement… i un dia t’adones que el que 
importa realment era simplement… això…  
la vida. 
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RODOLF SIRERA #CO-AUTOR
Nascut a València el 1948 i llicenciat en Història, va partici-
par des de finals de la dècada dels seixanta al moviment del 
teatre independent, col·laborant com a crític teatral en diferents 
publicacions periòdiques i va assumir, entre 1979 i 1993, com 
a gestor teatral, llocs de responsabilitat a la Comunitat Valen-
ciana. És autor de més de quaranta obres de teatre, algunes 
d’elles escrites en col·laboració amb el seu germà Josep Lluís, 
amb les que ha obtingut diversos premis, entre ells el Ciutat de 
Barcelona, el Born, el Sanchis Guarner i el Nacional de Teatre 
de la Generalitat de Catalunya. Té obres traduïdes i estrenades 
en més d’una dotzena d’idiomes i ha traduït, adaptat i estrenat textos d’autors, clàssics 
i contemporanis. Des de 1995 es dedica al guionatge de televisió, i ha estat coordinador 
de diverses sèries, emeses, entre altres, a TV3, Canal 9, Tele 5, TVE1 i Antena 3.

JOSEP ZAPATER #ACTOR (EDU, PERSONATGES QUADRE), 
MÚSIC MULTIINSTRUMENTISTA I COMPOSITOR
Ha composat la música d’espectacles com Temporada 
Baja de Teatres de la Generalitat, Els contes dels Grimm 
d’Anem Anant (Guardó a millor B.S.O. Premis Abril) Carmen 
i la Dona Irreal de Bambalina, Les Dones de Lockerbie i 

Rèquiem de La Dependent, entre d’altres. En molts d’estos espectacles també intervé  
com actor.
Músic a diverses produccions discogràfiques que van des de la música del segle X fins 
la música actual; Capella de Ministrers, Sokolov, Peepshow, Supermosca. Cantant de 
l’Almodí Cor de Cambra i del Cor de la Generalitat Valenciana amb qui ha participat en 
nombroses produccións operístiques al Reina Sofia i al Teatro Real, entre elles Turandot, 
Cyrano de Bergerac, Aida entre d’altres…

CARLES ALBEROLA #AUTOR, ACTOR (ENRIC/HENRY)  
I DIRECTOR
És llicenciat en Art Dramàtic per l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
i Dansa de València (1983/86).
Autor, actor i director teatral, comparteix amb Toni Benavent la 
direcció artística d’Albena Produccions des de l’any 1994. 
Entre les seues obres teatrals destaca Mandíbula afilada (1997), 
Premi Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana i de la Crítica de València al millor text, Besos (1999, coes-
crita amb Roberto García), Premi Max al millor autor teatral en 
català, Almenys no és Nadal (2003), Premi de la Crítica de València al millor text i direc-
ció, Que tinguem sort! (2010), Premi de l’Associació d’Escriptors Valencians al millor text, 
Ficció (2013, coescrita amb Pasqual Alapont), Premi Cartelera Turia al millor espectacle 
teatral, M’esperaràs? (2014), Premi de Teatre Ciutat d’Alzira, i L’aneguet lleig (2015), Premi 
Max al millor espectacle musical, coescrita amb Ernest J. Sorrentino. 
En televisió (Canal 9) ha escrit, dirigit i interpretat els programes d’humor Autoindefinits 
(2005-2006), Socarrats (2008) i Check-in hotel! (2009), i la comèdia de situació Maniàtics 
(2007-2008).
En cinema ha escrit, dirigit i interpretat M’esperaràs? (2017), adaptació de la seua obra 
de teatre. 

PASQUAL ALAPONT #CO-AUTOR
En internet diu que sóc escriptor, editor, actor, traductor, guionis-
ta, actor i no sé quantes coses més. De tot això he fet un poc, 
però no al mateix temps, així que no cal fer massa cas. En el 
meu currículum hauria de dir, en canvi, que sóc asmàtic i al·lèr-
gic a no sé quantes coses, això m’explica millor, però els editors 
prefereixen escriure a les contracobertes que alguns dels meus 
llibres s’han traduït al castellà, l’èuscar, el gallec, el portugués, 
l’anglés i l’eslové. Fa més distingit. El fet cert és que ja fa molts 
anys que escric, dec haver publicat una quarantena de llibres 
entre novel·les per a adults i narracions per a infants, i també 
he estrenat una quinzena d’obres de teatre. Però això són xifres, 

m’agrada sobretot recordar-ne alguns dels noms: Beatrius, L’infern de Marta, És complicat, 
Pell de corder, El racó de Penèlope, L’ovella negra, Bultaco 74 o Demà podries morir. En 
les meues obres solc transitar pels camins de la comèdia, però no defuig, si molt convé, 
endinsar-me en el territori del drama. 
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Junt a Noèlia Pérez crea Cashalada cia. i junts han composat la musica i lletra de Tic- Tac, 
L'Aneguet Lleig (guanyador del Max a Millor Musical 2016), Merlín la Leyenda de Trencadís 
protagonitzat per Javier Gurruchaga, la Gala dels XX Aniversari dels premis Max i han 
creat espectacles com Two Ladies or not Two Ladies, Res i Tal. 

NOÈLIA PÉREZ #ACTRIU (RAQUEL, PERSONATGES QUADRE), 
MÚSIC, MULTIINSTRUMENTISTA I COMPOSITOR
Artista polifacètica, va debutar a Barcelona amb el musical 
De Montmartre al Paral.lel i des d’aleshores alterna el teatre i 
la televisió. Crea Cashalada cia. junt a Josep Zapater, on junts 
han composat la musica i lletra de L'Aneguet Lleig (guanyador 
del Max a Millor Musical 2016), Merlín la Leyenda de Trencadís 
protagonitzat per Javier Gurruchaga, la Gala dels XX Aniversari 
dels premis Max i han creat espectacles com Two Ladies or not 
Two Ladies, Res i Tal o diferents gales i events.
Guanya el Premi Unnim a Millor Actriu per Carmela Lili Amanda. 
Protagonitza musicals i obres com La Nit de Sant Joan de Dagoll 
Dagom, La Gran Vía Esquina Chueca de Paco Mir, Master Class de Mario Gas, West Side 
Story de Focus, Hello Dolly de Concha Velasco, Besos, Spot i Perfect d’ Albena Teatre…
En televisió treballa en sèries com Autoindefinits, Socarrats, 39+1. També intervé en films 
com Atrapados, Martini il Valenciano, El Dios de la Madera… o el videoclip El Alma al Aire 
d’ Alejandro Sanz. 

CRISTINA FERNÁNDEZ PINTADO #COREOGRAFIA, ACTRIU 
(COR CABARET, PERSONATGES QUADRE, VICKY)
Llicenciada en art dramàtic per la ESADV, i diplomada en dansa 
contemporània en el conservatori de València, àmplia els seus 
estudis en el Theatre School (Holanda) i a Toronto (Canadà) al 
costat de Miko Sobreira.

# 
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Crea la companyia Krisis teatre dansa on investiga la fusió de llenguatges i amb la qual 
rep diversos premis i nominacions treballant també com a ballarina al costat d’Ananda 
Dansa o Toni Aparisi entre uns altres. Desenvolupa la seua carrera com a coreògrafa i 
assessora corporal al costat de nombroses companyies, entre les quals es troben La 
Pavana, Pérez & Disla, L’Horta Teatre, Panic Map o Albena Teatre (Premi Max a millor 
musical).
Desenvolupa també projectes com a directora i coreògrafa per a Arts Cultura y Desarrollo 
a nivell nacional i internacional. Paral·lelament continua la seua carrera com a actriu sota 
la direcció de Carol López (987 Díes), Cristina Clemente (Tibidavo), J. Pablo Mendiola 
(Harket Protocolo, treball pel qual va guanyar el Premi a la millor actriu BBVA Catalu-
nya i Dystopia), Joaquim Candeias (Cuentos de los bosques de Viena) Pep Ricart (Fent 
cua i L’Hoste Perfecte) José Manuel Casany (Pànic) Sergio Caballero (La Gata) o Víctor 
Sanchez (Cuzco) entre uns altres. En cinema i televisió des taquen els seus treballs en 
l’Alqueria Blanca, Amar es para siempre, Cuatro estaciones, Martini el Valenciano o For-
mentera Lady. 
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CARLES ALFARO #DISSENY ILUMINACIÓ
1960 València. Director, actor, dramaturgista, escenògraf, disse-
nyador de llums i fundador de Moma Teatre en 1982. Es forma 
com actor a València, Madrid, Oslo, Nova York, i es diploma en 
Direcció Escènica al British Theatre Association Directors de 
Londres. Ha dirigit, dissenyat les llums i l'espai escènic en més 
de 45 produccions. En altres 21 produccions també ha dissenyat 
les llums i/o l'espai escènic.
Ha dirigit per al Teatro de La Abadía, Centro Dramático Nacio-
nal, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro de la Zarzue-
la, Teatro Español, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, 
Festival Temporada Alta i per a diferents productores privades. 
Premis: ADE (Asociación Directores de Escena) 1993 Direcció El cas Woyzeck; SGAE 
1996; MAX 2001 Espectáculo Revelación Nacidos culpables; MAX 2003 Escenografía La 
caída; ADE 2010 Direcció El arte de la comedia; MAX 2014 Direcció El lindo Don Diego; 
MAX 2014 Adaptació L'estranger; CERES 2015 Direcció Atchúusss; i Premis Teatres de la 
Generalitat Valenciana, Premis de la Crítica de València, de Barcelona, de Madrid; Premio 
Ojo Crítico RNE; Premis Finalista Max en Direcció, Il·luminació i Escenografía. 

MARIA ALMUDÉVER #AJUDANT DE DIRECCIÓ
Va estudiar Art Dramàtic a l’Escola de l’Actor de València, i el seu 
primer muntatge professional ve de la mà d’Albena amb Joan el 
Cendrós, l’any 1998, companyia amb la qual repeteix amb Parau-
les en penombra, (Carles Alberola). A ras de cielo, (Rafa Cala-
tayud), El temps i els Conway, (Joan Peris), Psyke, (Pep Ricart), 
Questi fantasmi, (Juanjo Prats), Educando a Rita, (Alexander 
Herold) o Chicharras, són alguns dels treballs que ha fet, i ha 
protagonitzat més recentment Aquiles y Pentesilea per al Centre 
Dramàtic Nacional.
En televisió ha participat en nombroses sèries i telefilms com 
Génesis. En la mente del asesino, 700 euros, Quart, Aquí no 

hay quien viva, Policías, Socarrats, Desátate (Jesús Font), Comida para gatos (Carles 
Pastor), La torre de Babel (Giovanna Ribes) o Arroz y tartana (José Antonio Escrivá). I 
en cinema destaca la seua interpretació en Cien maneras de acabar con el amor (Vicente 
Pérez Herrero), Three Stories About Sleeplessness (Tomislav Radic), Bestezuelas (Carles 
Pastor), El amor no es lo que era (Gabi Ochoa) o La Maleza (Iván Fernández de Córdoba).
Així mateix combina el seu treball com a actriu amb el d’artista encarregada del disseny 
del vestuari per a diversos muntatges teatrals en els últims anys, com ara Querencia, 
Dystopia, L’últim viatge de Cary Grant, Pánico, Lúcid o Vives. 

MONTSE AMENÓS #ESCENÒGRAFA
Llicenciada en Arts Escèniques per l’Institut del Teatre de Bar-
celona, on actualment és Cap d’Especialitat d’Escenografia. La 
seua activitat professional comença el 1973 i entre el 1975 i 
1995 forma equip amb Isidre Prunés.
Ha dissenyat més de cent escenografies i vestuaris per al teatre 
amb els directors Joan Lluís Bozzo, Adolfo Marsillach, Joan Ollé, 
Pere Planella, Carme Portaceli, Josep Ma Mestres, Ariel García 
Valdés, Konrad Zschiedrich, Rafel Duran, Carles Alberola, Rosa 
Ma Sardà, Abel Folk, Xavier Albertí i Carles Santos entre d’altres.
La seua trajectòria ha anat molt lligada amb la de la companyia 
Dagoll Dagom, amb la qual ha creat les escenografies i els ves-
tuaris d’Antaviana, La nit de Sant Joan, Glups, El Mikado, Mar i Cel, Flor de nit, Historietes, 
T’odio amor meu, Aloma, l’escenografia de La Perritxola. Amb Albena ha col·laborat des 
d’els seus inicis dissenyant les escenografies de molts dels seus muntatges. Entre els 
seus treballs més recents destaca el disseny de vestuari del musical Scaramouche.
El seu treball també s’ha desenvolupat en els àmbits del cinema, la publicitat i el disseny 
d’exposicions i museografia. I per tota aquesta trajectòria ha rebut molts reconeixements 
amb premis de la crítica, premi Max, el Goya de cinema, els Butaca i el Premi Nacional de 
Teatre de la Generalitat de Catalunya. 

ÁLVARO BÁGUENA #ACTOR (COR CABARET, PERSONATGES 
QUADRE, TOMÀS)
Amb un recorregut professional que comença a principis dels 
anys 80, inicia la seua carrera llicenciant-se en l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de València. En prolonga la formació en diferents 
centres i amb professionals d’un prestigi reconegut com L’escola 
laboratori de William Layton, Michael McCallion, la Companyia 
Nacional de Teatre Clàssic, Emilio Gutiérrez Caba, Lluís Pascual, 
John Strasberg, Will Keen o Pedro Casablanc, entre d’altres.
En teatre ha treballat en muntatges com La señorita de Tre-
vélez o Don Juan Tenorio, els dos dirigits per John Strasberg. 
Cándido i Nacidos culpables, dirigits per Carles Alfaro. Un 

enemigo del pueblo, sota la direcció de Carmen Portaceli, per citar alguns dels seus 
treballs. L’any 2012 crea la companyia Bonanza T. i produeix els muntatges Perverti-
mento de Sanchis Sinisterra i Querencia de Paco Zarzoso i direcció de Carles Sanjaime, 
per la interpretació del qual rep el Premi de l’AAPV 2013 (sindicat d’actors de València)  
al millor actor. A més, ha participat en diverses sèries de televisió com ara Hospi-
tal Central, Aquí no hay quien viva, Génesis, Sin tetas no hay paraíso, Los misterios de  
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Laura, Amar es para siempre, Sin identidad, Cuéntame cómo pasó, El secreto de Puente 
Viejo, etc. 

TONI BENAVENT #PRODUCTOR
Actualment és productor d’Albena Produccions que funda al 1994 junt a Carles Alberola. 
De 1990 a 1996 va dur la gestió, producció i distribució de Moma Teatre. Ha treballat 
com a productor de teatre, cinema i televisió. Va ser director del departament comercial 
i productor de Tornaveu, gestionant amb esta societat, la programació del TEM (Teatre El 

Musical de València), durant 7 anys. Vicepresident d’AVETID (As-
sociació Valenciana companyies de Teatre, Dansa i Circ) de la 
qual també va ser president. Ha estat president de FAETEDA (Fe-
deració que agrupa a la majoria de companyies i sales privades 
de l’estat espanyol). Membre fundador de la Academia de las 
Artes Escénicas d’Espanya. Va ser professor i tutor del postgrau 
de gestió escènica en Esadib (Escola Superior Art Dramàtic Illes 
Balears). Ha impartit classes de gestió, producció i màrqueting 
d’Arts Escèniques.
En Albena Produccions a produït 24 espectacles teatrals,  
7 sèries de TV, diversos curts i un llargmetratge M’esperaràs?,  
actualment pendent d’estrena. 

MANUEL BOIX #CARTELL
Manuel Boix (l’Alcúdia, 1942) és un dels insòlits creadors contemporanis capaç d’abraçar 
amb la mateixa força, rigor i excel·lència les diferents vessants de la plàstica: pintura, 
escultura, calcografia, serigrafia, cartellística, bibliofília, il·lustració de llibres i de premsa 
escrita, etc.
Les seues sèries pictòriques i escultòriques dels tres últims decennis (El punt dins el 
moviment,·El joc de pilota, Otó, Els Borja, El rostre o La Nau) han estat amplament exposa-
des i han rebut els elogis tant de la crítica especialitzada com del públic. També són ben 
recognoscibles els seus prop a dos-cents cartells per a esdeveniments diversos, així com 
les il·lustracions que ha fet per a més d’un centenar de llibres. 
Ha rebut nombrosos premis pel seu treball pictòric i —també— per la seua tasca humana 
i de compromís amb el seu país i la seua llengua: Premio Nacional de Artes Plásticas, el 
1980, pel conjunt de la seua obra; dos Golden Apple de la Biennal Internacional de Bratis-
lava; Premio Lazarillo d’il·lustració infantil; Premio Nacional de Ilustración; Porrot d’Honor 
de les Lletres Valencianes; Premi Micalet d’Honor; i —entre d’altres— la Distinció al Mèrit 
Cultural de la Generalitat Valenciana, el 2016.
El cartell de Tic-Tac de Manuel Boix s’incorpora a la seua llarga llista d’espectaculars 
i recordats cartells amb que ha presentat d’altres esdeveniments teatrals, com ara les 

46



+ 
Eq

ui
p 

ar
tís

tic
 i 

re
pa

rti
me

nt

obres Sang i ceba i Dona’m la Lluna, de Pluja Teatre; Quatre històries d’amor per a la Reina 
Germana, per al Grup 49; La Croisade, per al Centre Dramatique Occitan; La Mandràgora, 
per a Teatres de la Generalitat; Vodevil, per a Cia. Posidònia; El Tartuf, per a Teatre de 
l’Abast; Ficció, per a Albena Teatre; la 2a Campanya de Música i Teatre del País Valencià, II 
Festival de Teatre i Música Medievals d’Elx, IV Mostra de Teatre d’Alcoi, i —entre d’altres— 
el celebrat del Dia Mundial del Teatre, l’escultura del qual esdevingué el Premi de les Arts 
Escèniques de la Generalitat Valenciana. 
Amb el cartell de Tic-Tac, amb la decidida intenció d’atraure el públic que ha de tenir tot 
cartell, Boix fa un «més difícil encara» conjuminant en una mateixa obra algunes de les 
diverses i diferents tècniques que domina i que estan presents en la seua trajectòria: 
les lletres del títol ens remeten clarament a les seues pintures de la sèrie Trama-Ordit 
(iniciada els anys ’70), mentre les figuracions del guix ens apropen als llenços de la més 
recent col·lecció El rostre (ja en aquest segle XXI); el dibuix dels protagonistes segueix el 
seu pulcre treball a carbonet amb que ha retratat —i, fins i tot, inventat— les cares de Roís 
de Corella, Ausiàs March, Joanot Martorell, el general Basset, Ovidi Montllor, Joan Fuster, 
tots els personatges del Tirant lo Blanc i —entre d’altres— les il·lustracions publicades al 
The New York Times, mentre que el peu preciosista i colorista del cartell, amb tots els 
personatges de Tic-Tac, està treballat a l’aquarel·la, tal qual els milers d’il·lustracions 
boixianes de mítics llibres com Jo sóc el foc, Tirant lo Blanc, Quixote, Sócrates, La serp, el 
riu, i —entre d’altres— Les faldilles de l’àvia, editats a Europa, Amèrica i Àsia. 

ANA BURGUET #ACTRIZ (COR CABARET, PERSONATGES 
QUADRE, MERXE)
Llicenciada en Art Dramátic a l’Escalante Centre Teatral. Ana 
es destaca especialment per la seua jove i llarga trajectòria al 
teatre musical en valencià.
Va començar a treballar profesionalment en la companyia Màgic 
6 de Julio Martí on va arrancar la seua trajectòria. Ha estat di-
rigida, entre altres, per Pep Cortés i Carles Alberola, amb qui es 
retrova un altra vegada després de haver format part de l’Ane-
guet Lleig de Albena Teatre, premiat als MAX com a millor espec-
tacle musical en 2016.
Destaca la seua colaboració al curtmetratje Extraterrestres de 
Simón Fariza i compagina la seua professió teatral amb el doblatje.
Habitualment treballa al Teatre La Estrella on a banda de interpretar desde el personatje 
treballa la manipulació de titelles i el clown.
En aquesta obra represente a gran part de la professió valenciana la qual està molt prepa-
rada pero MAI té l’oportunidat de demostrar el seu talent al prosceni d’un escenari.
Represente als grans invisibles ‘desconeguts’ que saben brillar fins i tot al fons de l’esce-
nari, d’esquenes. 

VICENTE A. JIMÉNEZ #FOTOGRAFIA
Fotògraf professional des de 1985. Estudià Tècnic superior en 
imatge, està especialitzat en fotografia artística. Treballa com a 
fotògraf d’escena per a companyies teatrals públiques (Centre 
Dramàtic de la Generalitat Valenciana i Teatres de la Generali-
tat) i companyies privades dins i fora de la Comunitat Valenci-
ana, i també en nombroses produccions de música, cinema i 
televisió. Paral·lelament col·labora com a reporter gràfic per a 
diferents publicacions de premsa impresa i digital, juntament 
amb tasques de fotògraf artístic per a importants empreses 
editores de comunicació i publicitat d’àmbit estatal. 

NOEMÍ LIRA #ACTRIU (SANDRA/LIZZA)
Poliglota i mestissa, de mare canadenca i pare mexicà, Noemí és definitivament una 
artista internacional. Llicenciada en Art dramàtic per l'École Supérieure de Théâtre de 
l’UQAM (Montreal) i la ESAD (València), ha complementat la seua formació en mim cor-
poral en Omnibus (Montreal) i folclor mexicà en l’Escuela de Danza Folklórica Macuilxoc-
hitl (Tepic). La seua plasticitat artística l’ha dut a endinsar-se en projectes de música, 
cant, ball o direcció. S’interessa especialment pel teatre físic i la barreja de formes. De 
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les seues realitzacions, és poden destacar Trash (Alejandro 
Jornet), Plywood (Réal Bossé) i Lamelles (Cédric Delorme-Bouc-
hard) en teatre, i Faillir (Sophie Dupuis) al món del cinema, paper 
pel qual va guanyar el Premi a la Millor Interpretació Femenina al 
Festival Fantasia (Montreal). Tic-Tac és el seu primer gran repte 
en llengua valenciana des que es va donar a conéixer a la escena 
valenciana amb un muntatge teatral de la mà d’Alejandro Jornet 
a l’any 2013. 

LUIS LÓPEZ DE SEGOVIA #DISSENYADOR DE SO
Format a Madrid, Berklee, Berlín AFMG i Londres en diferents escoles 
relacionades amb el món del so i l’acústica, diplomat per la UAM en 
Educació Musical i membre de l’ASD (Association of Sound Desig-
ners) de Londres. 
Ha desenvolupat la seua activitat professional en festivals internaci-
onals i teatres com el Festival d’Avignon, Just for laughs (Montreal), 
Fringe (Edimburg), Macao Arts Festival (Xina), Piccolo Teatro (Milà), 
New Victory Theater (Nova York), Tokyo Opera City Concert Hall, Tipi 
(Berlín) o el Teatro Apolo de Buenos Aires.
Ha dissenyat entre d’altres La Vida es Sueño (Carles Alfaro), L’aneguet lleig (Carles Albe-
rola), Pica, Ratlla, Tritura (Roberto García), Cuento de invierno (Magüi Mira), Las Sillas i 
Mujeres frente al espejo (Joaquim Candeias), El burlador de Sevilla (Hadi Kurich), Paganini 
de Yllana i Ara Malikian, Brokers, Zoo (Yllana), Pandoras Night (Florida Retiro), Trágala, 
Trágala (Juan Ramos), Glorius, la peor cantante del mundo (Joe O’Curneen), Una pareja de 
miedo (Jaime Azpilicueta), Inés desabrochada (Antonio Gala), Stradivarias, Bubble Bross, 
Bubble sister, Evolution live show, The lord of the bubbles, A perfect Crime… 

VÍCTOR LUCAS #ACTOR (COR CABARET, PERSONATGES QUADRE, LLUÍS)
Víctor Lucas. Actor, músic, compositor i cantant.
Ha estudiat interpretació en l’ESAD de València i piano i cant al conservatori de Villena.

Ha treballat en desenes de muntatges amb diverses companyi-
es com ara L’om Imprebis, La Pavana, Tempus producciones, 
Trencadís produccions, Ornitorincs, Teatres de la Generalitat, 
Scénica… entre d’altres.
Ha treballat amb diversos directors com a actor i músic, com 
Rafa Calatayud, Jaume Pérez, Jaime Pujol, Santiago Sánchez, 
José Tomás…
Ha compost i exercit com a director musical en musicals a nivell 
nacional com Malos y malditos, Crisis de identidad, Tío Vania, 
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Sherlock Holmes y el cuadro mágico, Pinocho, un musical para soñar, Macbeth, La mejor 
canción del mundo… 
Col·laborador en el programa de ràdio A vivir que son dos días, en la Cadena SER, com a 
compositor i improvisador en directe a nivell nacional. 

MERCHE LUJÁN #MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ
Vaig començar la meua trajectòria professional l’any 90 i és 
l’any 2000, per casualitat, quan descobrisc el món audiovisual 
i m’atrapa de tal manera que decidisc enfocar la meua carrera 
i especialitzar-me en caracterització i posticeria a Barcelona, 
Madrid i Londres. He col·laborat en diferents projectes tant en tv, 
cinema, teatre, òpera, com en moda i publicitat. Roberto García, 
Carles Alberola, Antonio Hernández, Salva Bolta, Carles Sanjai-
me, Jaime Pujol, César Martí, Didac Cervera, Santiago Sánchez, 
Jaume Balagueró, Hunter and Gatti, José Luis Abad, Enric Pérez, 
Sergi Pons són alguns dels directors i fotògrafs amb els quals he 
tingut la sort de treballar i seguir aprenent. 

MANUEL MAESTRO #ACTOR (COR CABARET, PERSONATGES 
QUADRE, GUILLEM)
Llicenciat en Art Dramàtic per l'ESAD de València. Complementa 
la seua formació en cant, dansa, improvissació e interpretació 
de clàsics i comèdia en diferents cursos i tallers. Amb l'exitós 
espectacle Ballant, Ballant comença la seua carrera profesi-
onal que continua amb diferents companyies i espectacles 
com Sopa de pollastre amb ordi, Les Variacions Goldberg, Es-
capa’t amb mi Monstre, Enrique IV, Dies d'ensalada, Bienvenido 
Mr. Marshall, Pollo e Hijos, Jaleo, Chicharras, Fent Cua, Chao 
Chochin… dirigits entre altres per Carme Portaceli, Josep Maria 
Mestres, Rafa Calatayud, José Sancho… Els seus darrers treballs 

han estat al Teatro Español de Madrid amb l'espectacle Trágala, Trágala, el reconegut 
musical El cabaret de los Hombres Perdidos i el premiat amb el Max al Millor Espec-
tacle Musical L'Aneguet Lleig d'Albena Teatre i C.T. Escalante. A la TV va interpretar un 
dels personatges de la coneguda sèrie L’Alqueria Blanca i en la seua versió cinemato-
gràfica Benidorm, Mon Amour. També ha treballat en sèries com Socarrats, Negocis  
de Familia, Per Nadal Torrons i en TV Movies com Adrenalina, Tocando el Mar o Entre  
Dos Reinos. 

XIMO OLCINA #DISSENY D'IL·LUMINACIÓ
Tècnic i dissenyador de llums des de 1989.Realització de dis-
senys per a compañias com L’Hongaresade teatre (Viajeras, Hún-
garos, Aquel aire infinito, Ilusionistas, Exilio, Conozca usted el 
mundo, Umbral, El mal de Holanda, AdeuEncara/ Adiós todavía); 
Albena Producciones (Spot, Artefactes,La teua vida en 65 minuts, 
Perfect, 13, Gosses, El museo deltiempo, Mans quietes, Que 
tinguem sort, Art, Ficció, M’espera-ras, L’aneguet lleig); l’Horta 
Teatre (Cyrano de Bergerac, Lil-liput,Las tres cerditas); Tornaveu 
S.L. (Los cuentos de los Bosques deViena, Metrosexual Asesino, 
Mujeres frente al espejo, Las Sillas); Maduixa creacions (Mania-
tics); Zircó producciones i T’estimeTeatre (Trio) i Nacho Diago 
cía (Viaje a la Luna). 

CARMEN PEINADO #ACTRIU (COR CABARET, PERSONATGES QUADRE, LOLI)
Vaig començar als 14 anys en el món del cant líric amb la gran professora Mireia Marí; 
ella em va ensenyar a expressar-me amb el cant. Un any després em vaig endinsar en 
el món del teatre musical de la mà del director Facundo Insaurralde i vaig decidir que-
dar-m’hi per a sempre.
Vaig fer la carrera d’Art Dramàtic a l’Escola de l’Actor de València i posteriorment vaig 
estudiar teatre musical a Off. Escola de Teatre i Cinema.
Sóc titulada en nivell 1i 2 de Voice Craft per Helen Rowson i actualment continue for-
mant-me en tècnica vocal amb els professors Víctor Lucas i Felipe Forastiere.
Vaig formar part de l’elenc de La Cenicienta Rockera al Teatre Olympia i La magia de la 
navidad, vaig ser Rizzo en el musical Grease (adaptació de Facundo Insaurralde), d’Algo 

im presionante de Jaume Pérez i Juli Disla, d’El Aprendiz de Brujo 
de Plan B Teatre, de Valentina Sagaç i el lladre de siluetes (direc-
ció d’Andrés Poveda), del micromusical El mejor cumpleaños de 
mi vida de Santiago Tadeo.
En Off. Escola de Teatre i Cinema vaig debutar amb el paper de 
Glinda en el musical de Wicked i vaig interpretar el paper de Bella 
en el musical La Bella y la Bestia. 

034

5352



+ 
Eq

ui
p 

ar
tís

tic
 i 

re
pa

rti
me

nt

PASCUAL PERIS #DISSENY I REALLITZACIÓ VESTUARI
Va començar la seua trajectòria professional en 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 a vestir espectacles de dansa, 
teatre, cabaret, teatre de calle, tv, cinema i publicitat a Espanya, 
Itàlia, Turquia i Mèxic. Col·laborant amb María Ruiz, Antonio 
Díaz Zamora, Carme Portaceli, Michael McCallion, Edison Valls, 
Chema Cardeña, Jorge Picó, Eduardo Vasco, Roberto García, 
Ramón Oller, entre altres directors.

Premi Max al millor disseny de vestuari 2016. Premi de la Generalitat a les Arts Escèni-
ques al millor vestuari en 2010, 2009, 2008, 2007 i 2000. Premi FETEN 2004. 

RAFA PIQUERAS #DISSENY AUDIOVISUAL
Llicenciat en CC de la Informació, Imatge Visual i Auditiva. Director de cinema i sèries de 
ficció, realitzador i director de programes, sèries documentals, divulgatius i especials.
Ha dirigit les sèries de ficció Senyor Retor i Unió Musical Da Capo. També ha dirigit els 
sketch-shows AutoINdefinits, Socarrats, Evolució o Check-in Hotel; l’especial nadalenc Un 
viatge al Nadal, amb Arturo Valls, i el documental Gavarda Casc 
Antic, premi Iberautor 2004 al millor documental de creació. Ha 
treballat per a TVE, Mediaset, RTVV, Telemadrid i CityTV, entre 
altres.
Ha treballat també en altres formats per a televisió, des del re-
allity fins a programes de divulgació científica, per a cadenes 
autonòmiques i nacionals. 
Ha dirigit publicitat i videoclips per a Sole Giménez, Sokolov, o 
Presuntos Implicados, entre altres. També ha realitzat documen-
tals i curtmetratges, l’últim al 2011,Vanuatu o la felicitat.
Des del 2014 és productor executiu y co-fundador de Famazing 
Entertainment, des d’on desenvolupa nous formats televisius. 

MARY PORCAR #ACTRIU (COR CABARET, PERSONATGES 
QUADRE, TINA)
Estudia teatre musical a l'Escola Off de teatre i cine de València. 
En la disciplina de cant obté el nivell 1 y 2 de Estill Voice Craft 
amb Helen Rowson. Ha treballat en musicals com Pinocho, un 
musical para soñar de Trencadis Produccions, Al desnudo, el Full 
Monty más divertido de Funky Angels, Combinados, un musical 
interactivo de Plan B teatre i Tinoni creaciones. Aquest últim any 
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ha sigut concursant al programa d'Antena 3 Tu cara no me suena todavia de Gestmu-
sic. També es la lletrista i directora vocal del musical El Aprendiz de Brujo, una aventura 
musical de Plan B Teatre. 

SILVIA RICO #ACTRIU (COR CABARET, PERSONATGES 
QUADRE, CAROL)
Estudia música al conservatori i Dret a la Universitat de València. 
Guanya el festival de Benidorm l’any 1995 amb Tábata Ley, i edita 
tres discos a nivell nacional.
Titulada en Art Dramàtic per l’Escola de Teatre Escalante, com 
a actriu de televisió destaca el seu treball com a protagonista 
de la sèrie Negocis de família. En teatre, ha treballat en mun-
tatges com C’est la vie!, San Blas café, Confesiones de siete 
mujeres pecando solas, Medea, Concierto sentido, Chao Chochín 
i en espectacles amb Orchestra Sinfonica com The Beatles i 
Los siete pecados capitales amb directors com Joan Bozzo, 

Esteve Ferrer, Juli Leal, Jerónimo Cornelles, Vicente Genovés, Nacho López Murria i  
M. José Peris.
A nivell escènic dirigeix El árbol de Navidad i The working.
També és directora musical i vocal de sèries i capçaleres de televisió com ara One peace 
o Sherezade, de publicitat i de teatre com La flauta mágica de Vicent Vila o Las tres cer-
ditas de Roberto García.
La seua veu es pot escoltar en múltiples anuncis, documentals i sèries de televisió. 

TONY RIVER #ACTOR (RAMON)
Es va criar entre bastidors, les seues cançons de bressol eren temes de sarsuela, gènere 
al qual es dedicaven els seus pares i germanes, Marcos Redondo, Antón Navarro, J. La 
cárcel de Palomares, José Tamayo, van ser algunes de les com-
panyies amb les quals va debutar fent papers de veu blanca que 
fins aleshores eren interpretats per tiples vestides de xiquet.
Artista multidisciplinari, teatre clàssic, sarsuela, revista, 
comèdia musical, music-hall, cabaret, cinema, televisió… es di-
verteix quan el qualifiquen com a «un tot terreny» o «rata d’es-
cenari».
Ha fet quasi tots els autors, quasi tots els gèneres, però ell con-
tinua somiant amb el paper de la seua vida.
Emilio Laguna, actor al qual estima i admira, ha escrit sobre ell 
en les seues memòries recents: «No és un gran actor, però és 
un artista incommensurable, un 'home espectacle' que porta el 

teatre a les venes. És admirable, incansable i eficaç. Vaig fer amb ell per tot Amèrica 
l’opereta La Corte de Faraón. Vaig ser feliç treballant amb ell. Estic orgullós de tindre’l 
com a amic. L’admire i l’estime.» 

RAMÓN RODENAS #ACTOR (MARC/FREDDY)
Ramón Rodenas és un actor llicenciat en l’especialitat d’interpre-
tació textual per la ESAD de València, cursant sis mesos en la 
Rose Bruford College de Londres. Complementa la seua forma-
ció amb estudis de música, cant, dansa i altres disciplines del 
Teatre Físic com el mim corporal dramàtic.
També ha realitzat estudis sobre Commedia dell’Arte, dins dels 
quals cal destacar els cursos impartits per Victòria Salvador i 
Fábio Mangolini.
Darrerament, l’hem pogut veure en l’espectacle musical Las tres 
Cerditas de la companyia l’Horta Teatre coproduït amb Eventime 
produccions, dirigit per Roberto García i Idoya Rossi. Al musical 
L’aneguet lleig d’Albena Teatre dirigit per Carles Alberola. També El nou Tirant de la com-
panyia Crit dirigit per Anna Marí i a l’obra de Teatre de l’Abast Molt de soroll per no res 
dirigida per Fábio Mangolini, entre altres.
Va participar com a actor en la XX Gala dels premis Max, dirigida per Joan Font de la 
companyia Els Comediants.
Entre els seus projectes personals destaca Tant de bo dirigida per José Puchades, una 
obra que fusiona teatre, dansa i mim, i que va ser representada 28ª Mostra internacional 
de MIM a Sueca. 
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