
Raül Llopis i Palmer, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi

Alcoi és una ciutat amb moltes iniciatives culturals, per això des del 
nostre govern vam dur endavant la creació del Consell de Cultura, un 
òrgan de participació, on totes les entitats culturals de la ciutat tenen veu, 
per tindre encara una millor oferta cultural i dur endavant projectes 
transversals. En la nostra ciutat tenim i hem tingut grandíssimes 
persones pintores de molts estils, escultors, arquitectes, músics, 
cantants, actors i actrius, així com directors, tècnics de tota mena i molta 
gent que ha fet de la Cultura, la seua forma de vida i d'altres que tot i ser la 
seua passió, per diversos motius no s'han pogut dedicar 
professionalment, però han posat la seua ànima per l'art, el cinema, el 
teatre o qualsevol iniciativa cultural de la mateixa manera o inclús més 
que alguns professionals.
I és a eixes persones són a qui els devem un reconeixement, la nostra 
ciutat ja té una Mostra de Teatre Professional i Fira d'Arts Escèniques del 
País Valencià, consolidada de la que l'any que ve celebrarem l'edició 
XXX. També portem ja tres edicions, cadascuna amb més èxit que 
l'anterior, de la Mostra de Teatre Escolar. Per això naix el Teatram, el 
Festival de Teatre Amateur d'Alcoi, perquè totes les persones que s'han 
dedicat i es dediquen al teatre amb cos i ànima, però no de forma 
professional, tinguen l'oportunitat de mostrar tot el seu treball.
Tindrem 6 companyies de teatre alcoianes, en tres espais escènics on 
duran endavant un total de 10 representacions, començant el 5 d'octubre 
i acabant el 7 de desembre, tres mesos de teatre en Alcoi. Com abans 
comentava, tenim grans artistes en la nostra ciutat i un d'ells, Ignacio 
Trelis ha estat l'autor del logotip d'aquest projecte que naix de la 
Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura, i que es durà 
endavant per primera ocasió amb pressupost del mateix Consell.
Així que ja no queda res més que dir, que s'alce el teló!

Adolfo Mataix, president de la Comissió d'Arts Escèniques del 
Consell de Cultura d'Alcoi

De sempre el teatre amateur ha tingut un espai destacat en la vida 
cultural d’Alcoi. La societat alcoiana ha impulsat, des de diferents 
àmbits socials, grups teatrals per a promoure estes pràctiques 
artístiques. Associacions de veïns, recreatives, religioses, col·legis i 
grups d'adults, amants del teatre, comparteixen la passió per les arts 
escèniques i es llancen amb il·lusió a la creació artística topant-se 
amb diferents dificultats depenent del tipus d'associació i de les 
finalitats de cadascuna.
El teatre amateur representa una oferta d'expressió i de comunicació 
social oberta, per què l'aficionat és al temps públic i actor i la seua 
integració amb les necessitats de l'audiència sempre són estretes i 
íntimes. Podem parlar del teatre amateur com d'una de les més 
eficients formes de democratització de la cultura i de cohesió social, 
on l'interès de l'actor i del públic van junts i la necessitat de 
transmissió de sentiments i problemàtiques socials prevalen sobre 
l'interès econòmic reforçant així el seu valor social.
TEATRAM vol donar a conéixer les diferents propostes que ens 
ofereixen les companyies amateurs, enguany totes alcoianes, i també 
pretén ser un lloc de trobada on puguen intercanviar opinions i 
experiències per a millorar el seu treball.
Volem agrair la confiança del Consell de Cultura en aprovar aquest 
projecte, l'ajuda que ens ha dispensat l'Àrea de Cultura del nostre 
Ajuntament, i a l'Ajuntament d'Alcoi el seu finançament.

OCTUBRE

Teatre Circ
“Una cita con Anton Chéjov”

Dissabte 5, 20 hores 

Diumenge 6, 19 hores

Teatre Principal d'Alcoi

NOVEMBRE

Bolos Teatre
“Los milagros del desprecio”

Divendres 8, 20:30 hores 

Dissabte 9, 19:30 hores 

Divendres 15, 20.30 hores.

Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi

Tesalín AA.AA
'Un funeral para morirse de risa'

Dissabte 9, 19:30 hores

Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi

La Sardina Grup de Teatre
“Tots a la cuina”

Dissabte 23, 19:30 hores

Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi

Grup Escènic del GARA
“Els dies de la nit”

Divendres 29, 19:30 hores 

Dissabte 30, 20 hores.

Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi

DESEMBRE

Teatro Clásico “El Trabajo”
“Historia de una escalera”

Dissabte 7, 18 i 20:30 hores
Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi

 Fes ival 
eatre    mateur

OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE



Preu de les entrades: 10 euros, 8 euros amb el descompte del Club de l'Espectador. A 
la venda a la taquilla del Teatre Calderón, a Internet a través de TicketAlcoi i a la taquilla 
del Centre Cultural el mateix dia de la representació.

OCTUBRE

Teatre Circ
“Una cita con Anton Chéjov” 

Les dues obres que hui presentem són un obert homenatge a l'autor 
rus Antón Chejov. Afterplay relata la trobada, vint anys després, de 
dos personatges trets de dues obres de Chejov. Sonia de "Tío Vania" i 
Andrei de "Tres hermanas". L'espectador serà testimoni del futur 
d'aquests entranyables personatges. En El oso un home rude es 
presenta, a la casa del difunt Nikolai Mijáilovich, per a reclamar a la 
seua refinada vídua un deute contret pel seu espòs abans de morir. 
L'enfrontament entre tots dos farà canviar les seues intencions 
inicials, despertant sentiments i emocions oblidats pels 
protagonistes.

Dissabte 5 a les 20 hores i 
diumenge 6 a les 19 hores.
Teatre Principal d'Alcoi.

Durada: 120 minuts
Direcció: Adolfo Mataix
Idioma: Castellà

Preu de les entrades: 10 euros, 8 euros amb el descompte del Club de l'Espectador. A 
la venda a la taquilla del Teatre Calderón, a Internet a través de TicketAlcoi i en la 
taquilla del Teatre Principal el mateix dia de la representació.

 Ajuntament d'Alcoi
ALCOI  CULTURA

NOVEMBRE

És una història de soledat, la soledat compartida i imposada 
d'una parella d'ancians als quals només els queda la 
companyia mútua i la dels records, tot i que els records, de 
vegades, són tan agres que seria millor acomiadar-se'n 
definitivament. Tendresa, humor, tristesa: la vida mateixa. Pep 
Cortés, Neus Agulló, Xavier Monzón, Elena Candela Alemán, 
Iván Jiménez Lorenzo, Joanmi Reig, Sergio Ramírez Ruiz...

Jeremías, registrador de la propiedad, un tipo bastante soso, ha 
muerto inesperadamente. Toda la familia asiste a su sepelio: su 
desconsolada mujer, su hermano, sus dos hijos, una señorita un 
poco rara... pero todos esconden algo.

Tot es rebolica a la cuina del restaurant “Els fogons” el dia que 
un crític demana taula per a avaluar l'establiment.

“Historia de una escalera” refleja una época de la historia de 
España fácilmente parecida a la actual. Antonio Buero 
Vallejo cuenta, a través de los vecinos de una escalera, sus 
vidas, sus sueños y sus ilusiones que nunca llegan a 
cumplirse. Habla del éxito, del fracaso, del amor, de la 
riqueza pero sobre todo de la pobreza.

Lope de Vega escribió esta comedia en torno a 1620, en plena 
apoteosis creativa del más apoteósico autor teatral en lengua 
castellana. Una comedia de enredo amoroso-maduro, deberíamos 
añadir, llena de ironía, comicidad, crítica, sarcasmo o poesía con 
destellos sublimes. Siempre es osado atreverse con un clásico 
monumental. Más osado es, si cabe, en un grupo aficionado, que aún 
consciente de sus limitaciones se pone en esa faena. Así pues, 
pardiez, con toda la humildad y el mayor de los respetos, 
presentamos esta joya en verso, con el propósito y la intención de 
acercarles a ustedes a Don Félix, Lope de Vega y Carpio, fénix de los 
ingenieros, monstruo de la creación.

Bolos Teatre
“Los milagros del desprecio” 

de Lope de Vega

Divendres 8 a les 20:30 hores, 
dissabte 9 a les 19:30 hores i 
divendres 15 a les 20.30 hores.
C. C. Mario Silvestre d'Alcoi.

Durada: 80 minuts
Direcció: Ximo Llorens
Idioma: Castellà

NOVEMBRE

Tesalín AA.AA

“Un funeral para morirse de risa”
 de Juan José Martín Ucena

Dissabte 9 a les 19:30 hores.
Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi.

Durada: 75 minuts
Direcció: Rafael Jorge García Ruiz
Idioma: Castellà

NOVEMBRE

La Sardina Grup de Teatre

“Tots a la cuina”
 d'Enrique Monerris

Dissabte 23 a les 19:30 hores.
Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi.

Durada: 75 minuts
Direcció: Enrique Monerris
Idioma: Valencià

Preu de les entrades: 8 euros al pati de butaques, 5 euros a l'amfiteatre. A la 
venda a la seu d'Asfial, a l'AAVV Font Roja i a la taquilla el dia de la 
representació. * A benefici d'Asfial.

NOVEMBRE

“Els dies de la nit”
de Joan Lluís Moreno

Grup Escènic del GARA
 amb Neus Agulló i 
Tomàs Mestre

Divendres 29 a les 19:30 hores 
i dissabte 30 a les 20 hores.

C. C. Mario Silvestre d'Alcoi.

Durada: 70 minuts
Direcció: Pep Cortés
Idioma: Valencià

Preu de les entrades: 10 euros, 8 euros amb el descompte del Club de 
l'Espectador. A la venda a la taquilla del Teatre Calderón, a Internet a través de 
TicketAlcoi i a la taquilla del Centre Cultural el mateix dia de la representació.

DESEMBRE

Teatro Clásico 'El Trabajo’

“Historia de una escalera”
de Antonio Buero Vallejo

Dissabte 7 a les 18 i 20:30 hores.
Teatre Col·legi Salesià d'Alcoi.

Durada: 85 minuts
Direcció: Enrique González
Idioma: Castellà

Preu de les entrades: 10 euros, 8 euros amb el descompte del Club de 
l'Espectador. A la venda a la taquilla del Teatre Calderón, a Internet a través de 
TicketAlcoi i a la taquilla del Teatre Salesià el mateix dia de la representació.

Preu de les entrades: 8 euros. Venda de localitats a partir del 16 d'octubre, 
dimecres i dijous de 19 a 20 hores en la Societat d'Antics Alumnes Salesians.
* Representació a benefici de PAE.


