VI Certamen de Teatre Amateur d’Oliva
De l’11 de maig al 14 de juny de 2019
Teatre Olímpia. Entrada lliure

Programa

El que es despulla i es torna a
vestir, el que disposa el fil de
banda a banda.
La cistella o la safa o el poal, i
bona cosa de pinces.
L’espai ample i obert a les
mirades.
Tot hi serà a punt.
Aleshores, arribaran les mans
que coneixen ben bé la feina i
s’iniciarà la cerimònia.
Ara un cor, ara un altre, i un
tercer... tots estesos al vent del
món, exposats impúdicament
i amerats d’aigua clara,
embriagats per la llum del sol.
Com els llençols blancs, com la
roba vella i nova que s’alterna
indistintament i
ompli de colors i festa el terrat.
Així, amigues i amics, ens

oferiran un escenari a punt i
aparellat on bategaran
persones i personatges, paraules
i silencis, llums i ombres... i, en
essència, seran un bon grapat
de cors compassats, organitzats
i il•lusionats. Sí, han armat
l’estenedor,
i tenen la cistella i les pinces...
però en la seua estesa no hi ha la
roba de cada dia: hi
ha la joia d’allò que els ha costat
hores de feina, sense escatimar
el temps lliure i de
descans, perquè només elles i
ells tenen i ens regalen el seu
“cor d’aMat”.

Des dels Serveis Culturals de l’Ajuntament d’Oliva, obrim
les portes a la sisena edició del Certamen ‘aMat’ de Teatre
Amateur d’Oliva, així com a la segona convocatòria del
Repte ‘micro-aMat’. És la nostra voluntat continuar difonent
els valors d’aquest vessant de la nostra cultura més arrelada
i popular. Tanmateix, amb el Repte, obrim una finestra a
l’esperit creatiu i estimulant que traspua els locals d’assaig
de les companyies valencianes.
Any rere any hem anat sumant espectadors i hem pogut
ser testimoni de l’esforç dels nostres aMat per oferir-nos
espectacles de major qualitat.
Enguany, al llarg de 6 representacions, gaudirem de l’estima
i la vàlua de l’afició pel teatre en valencià com una estesa de

cors, exposats en un fil, agafats senzillament per les pinces
de la voluntarietat, creant i recreant una imatge divertida,
amable o dramàtica, i sempre, generosa. Per això els
esperem de nou, per això ho hem enllestit tot una vegada
més, per rebre-vos i per rebre’ls.
Però res tindrà sentit, si en acabar l’obra i encendre’s els
llums, no hi som al públic.
El treball s’ha de vore recompensat amb els nostres
aplaudiments que, de ben cert, cada vegada sonen més fort.
Moltes gràcies a totes i tots per ser i per estar, als de dalt, als
de baix, als de darrere i als de davant!
Estem preparats? Doncs que comence la funció!

VI Certamen de Teatre Amateur d’Oliva

Programa
Dissabte 11 de maig - 19 h
L’ÚLTIM VIATGE A TREBLINKA
Lletraferits & Comediants. Gandia
Dissabte 18 de maig - 19 h
UN CADÀVER A LES POSTRES
Grup de Teatre El Rebollit. Oliva
Divendres 31 de maig - 22 h
ENCADENAR PARAULES
Xinglot Teatre. Beniarbeig
Diumenge 2 de juny - 19 h
FILLS D’UN DÉU SALVATGE
Kasiopea Teatre. La Pobla de Vallbona
Divendres 7 de juny - 22 h
ESTIMADA ANUCHKA
Ambfiteatre. Gandia
Divendres 14 de juny - 21 h
Festa de cloenda i lliurament de premis
HOMES, DONES I CRIATURES
Escola Municipal de Teatre d'Oliva

L’ÚLTIM VIATGE A TREBLINKA
Autor: Ignasi Moreno

Lletraferits & Comediants. Gandia
Dissabte 11 de maig - 19 h
Drama – Adults
90'

Sinopsi

8

“L’últim viatge a Treblinka” ens
parla dels últims mesos viscuts a
un orfenat jueu de Varsòvia, abans
que els seus 200 xiquets siguen
portats al camp d’extermini de
Treblinka. Basada en la vida real de
Janusz Korczak, pedagog, pediatra
i escriptor polonès director del
centre i que, juntament amb la
seua inseparable companya Stefa
i la resta d’educadors faran tot el
possible per mantindre el benestar
dels xiquets i evitar-los sofriments.

Repartiment i
fitxa tècnica
Intèrprets:
Doctor Janus Korczak /
Mariano Velázquez
Stefa / Espe Pecoraro
Heniek-Samuel-Oficial SS /
Jordi Grau
Cecylia-Sra. Nowak-Anna /
Marisaro Martí
Sarah-Esther / Vanessa Llinares
Adam Czerniaków-Director
Oficial SS / Joan Banyuls
Geppner-Bufat-Oficial SS
Guerriller jueu / Xavier Ferrer
Direcció / Ignasi Moreno
Escenografia i decorats /
Antoni Albors, J.L. Martí (Fino)
Disseny il•luminació /
J.L. Martí (Fino)
Tècnic il•luminació /
José Moreno
Vestuari / Amparo Gallego
Fotografia / Laura Bosch
Gravació vídeo / Lluís Moncho
Material gràfic / Cut & paste

UN CADÀVER A LES POSTRES
Autor: Neil Simon

Grup de Teatre El Rebollit. Oliva
Dissabte 18 de maig – 19 h
Comèdia - Juvenil
90'

Sinopsi

10

Un misteriós personatge convoca
als cinc millors detectius del
món a un sopar en la seua
mansió. Aquest sopar amaga
moltes sorpreses, incloent-hi un
assassinat, que els detectius han
de resoldre.
L’obra recull, en to humorístic, tots
els elements de les novel•les de
misteri de principi de segle XX, i
de les pel•lícules d’aquest gènere.
En “Un cadàver a les postres”
es pot trobar luxe, mort, un
majordom cec i els personatges
més estrafolaris.

Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Sam Diamond /
Ricardo Peris Sanchez
Dick Charleston /
Carlos Alemany Cots
Dora Charleston /
Esther Pérez Enguix
Milo Perrier /
Juanjo Sanchis Garcia
Lia Twain /
Laura Martín Pérez
Miss Withers / Esther
Moll Santos-Juanes

Tess Skeffington /
Ana Sanchis Verdú
Marcela Cassete /
María Gaspar Díaz
Majordom /
Francesc Peris Sanchez
Jessica Marbles /
Gràcia Martínez Costa
Inspectora Wang /
Mònica Montilla Vidal
Wilma Wang /
Lucia Estrugo Andrés

Cuinera /
Victòria Climent
Direcció /
Ricardo Peris Sanchez
Escenografia /
Grup de Teatre El
Rebollit
Tècnics de llums i so /
Salvador Escrivà i Àlex
Fuster Verdú

ENCADENAR PARAULES
Autor: Jordi Galceran
Xinglot Teatre. Pego
Divendres 31 de maig - 22 h
Thriller psicològic – Adults
95'

Sinopsi
Una dona retinguda per un
psicòpata arriba a un pacte
amb el seu segrestador: si ella
guanya al joc de les paraules
encadenades, la deixarà marxar.
Si no, la matarà. L’obra està
plena de sorpreses i manté
l’espectador molt clavat
en la història durant tota la
representació.
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Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
César Monzonís
Carolina Ferrer
Direcció / César Monzonís
Versió / Farfullit Teatre

FILLS D’UN DÉU SALVATGE
Autora: Yasmina Reza

Kasiopea Teatre. La Pobla de Vallbona
Diumenge 2 de juny – 19 h
Comèdia – Adults
70'

Sinopsi

14

Dos matrimonis es reuneixen per
tractar un incident protagonitzat
pels seus fills xicotets: un d’ells
li va partir dos dents a l’altre en
una baralla a la plaça. En una
atmosfera cordial i tolerant, el que
comença amb una conversació
civilitzada entre adults, es
transforma en una discussió on es
dissecciona amb molt de sentit de
l’humor la societat contemporània,
la parella, l’educació, la
competència, però sobretot,
l’excés de correcció política.

Repartiment i fitxa tècnica
Intèrprets:
Edu Burguete
Yarima Osuna
Emilio Giordano
Clara Giordano

Direcció / Emilio Giordamo
Il•luminació / Ximo Tortajada
So / Héctor González Martí
Escenografia i vestuari /
Kasiopea Teatre
Cartell / Daniel Amar

ESTIMADA ANUCHKA
Autor: Carles Alberola
Ambfiteatre. Gandia
Divendres 7 de juny – 22 h
Comèdia - Adults
90'

Sinopsi

16

La història ens situa a un xalet a
Benimodo, el setembre de 1995….
Sota el cel d’una nit estrellada,
cinc amics es retroben després
del casament d’un amic comú. Al
llarg de la vetllada, la manifestació
dels seus desitjos anhelats, dels
seus temors ocults i de la mala
consciència dels uns envers
els altres, posarà en evidència
cadascun dels protagonistes i, al
mateix temps, els mostrarà que
mai s’han atrevit a afrontar els seus
vertaders desitjos.

Repartiment i
fitxa tècnica
Intèrprets:
Pepa Rovira
Berna Ramos
Joana Estruch
Adri Sanz
Maria Lloret
Sergi Bono		
Direcció / Sergi Bono
Il•luminació i so /
Mariano Lloret
Vestuari / Ambfiteatre
Assessorament lingüístic /
Laia Estruch
Disseny gràfic / Monica Prado
Impressió gràfica / Publimania
Fotografia / Juan José Todolí i
Sergi Bono
Regidoria / Laia Estruch, Oscar
Guavita i Adri Vila
Transport / Domingo Lloret

Festa de cloenda i
lliurament de premis

HOMES, DONES I
CRIATURES

Estrena, fora de concurs
Escola de Teatre d’Oliva
Divendres 14 de juny – 21 h
Comèdia familiar
60'

Sinopsi

18

Successió d’esquetxos de diferents
autors teatrals sobre el tema, sempre
conflictiu, de la masculinitat. Amb un to
irònic, àcid i directe les diferents dones
que fan aparició disseccionen sense
pudor, però amb tocs de tendresa, la
seua relació amb els homes i el resultat
que de vegades això comporta: els fills.

Repartiment i
fitxa tècnica
Intèrprets:
Candelaria Mezcua Ruiz
Araceli Oltra Ponzoda
Maria José Morató Canet
Domingo Morell Colomar
Ramona Pérez Cots
Juan Jesús Gómez
Silvia Catalán González
Enrique Maurí Roig
Rosa Gilabert Rodríguez
Sandra Gilabert Berrio
Laura Canet Fuster
Mónica Castillo Solera
Vero Barreres Ocónavier Ferrer
Direcció / Cèsar Monzonís
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