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1. Fragment
de text

Saps el que vull ensenyar-te?
Vull ensenyar-te a derrocar un règim amb la guerra de 
guerrilles.
A  plorar amb l’art.
A demanar perdó.
A caminar trista per la platja.
A que no t’importe la teua aparença física.
A donar consells inútils.
A pensar coses profundes a partir de coses quotidianes.
A insultar i fer mal als qui més estimes.
A amagar el dolor.
A viure en el passat.
A donar besos llargs.
A tallar melons i pastissos d’aniversari.
A plantar alfàbega i menta al balcó.
A que t’odies.
A enamorar-te de nou.
I de nou.
I de nou.
Tot això vull ensenyar-te.
Però no sé si em donarà temps. 

“

”

2.  

Fitxa artística
CLASSE
de Guillermo Calderón

amb
Maria Andrés i Àngel Fígols
 
Disseny de llums: Marc Gonzalo
Vestuari: Estíbaliz Gonzalo
Disseny cartell: Ana Penyas
Disseny espai: Xavier Puchades
 
Traducció i adaptació: Xavier Puchades
Assessorament lingüístic: Ramon X. Roselló
 
Entrenament actoral: Amparo Urieta 
Ajudant de direcció: Sònia Alejo
Direcció: Xavier Puchades
 
Producció: 
Teatrencompanyia + La Medusa
Residència de creació Carme Teatre. 

Agraïments:
Ana Perpiñán, Anna Moret, Luis Crespo, Nel Diago, Arianne 
Algarra, Laia Lloret, Sherezade Soriano, Carmen Díaz, María 
Asensi, Ángela Verdugo, Espai Lupa, El Pont Flotant, Agua
Piscina, Cristina Sapiña, Jéssica Martínez, Laura Valero.
 



3. Sinopsi

4. Sobre CLASSE
Notes soltes de direcció

 Últim curs de batxillerat en un institut. Els estudiants es manifesten i deixen les 
aules buides, però una alumna prefereix assistir a classe, vol exposar un treball que ha 
preparat.
 Quan arriba el professor, este aprofita que només té una alumna per donar-li 
una classe especial abans que siga massa tard. Són la minoria.

Poder. El poder de l’home està directament relacionat amb la seua capacitat de silen-
ciar les dones. Tota definició de masculinitat depèn del silenciament actiu de la dona.
 

Revolució. És possible hui fer una revolució quan, ara per ara, no som capaços de veure 
els altres? Vivim una època de conformisme radical. La lluita de classes s’ha transfor-
mat en una lluita interna amb un mateix.  
 
La tragèdia. Definició: quan no aconseguim trobar les paraules necessàries que ens 
salvarien i les llancem com si es tractaren de joguets trencats.
 
Poesia. Quan plou, plou.

Nota 1: Memòria personal. Tots hem tingut algun professor que ens ha canviat la vida. 
En realitat, si fem memòria, potser van ser alguns més. El que no acostumem 
a pensar és com vam canviar nosaltres les seues vides.

Memòria col·lectiva. L’obra original parteix d’una reflexió sobre l’anomenada 
Revolució dels pingüins a Xile en 2006. Tot al llarg d’uns mesos, els estudiants 
de secundària es van alçar contra la privatització del sistema educatiu xilè i 
la derogació del sistema educatiu que havia signat Pinochet abans de deixar 
el poder. A mitjans dels huitanta, entre 1986 i 1987, a Espanya va passar una 
reacció pareguda contra els primers passos del que després seria la LOGSE. Va 
haver vagues, assemblees, tancaments en col·legis, talls de trànsit, càrregues 
policials brutals... Aquell va ser una espècie de 15M que va contagiar després 
altres sectors, el que hui s’anomenaria “marees”. CLASSE es contextualitza 
en l’actualitat, però sense oblidar el passat: la Transició i la Dictadura. L’obra 
ressonarà en la memòria de gent que va viure totes eixes lluites i també les 
més recents com, per exemple, la realitzada contra el procés de Bolonya. Úl-
tim moviment d’una lenta introducció del nostre sistema educatiu al lliure 
mercat, a la seua dissimulada i progressiva privatització. Un sistema educatiu 
cada vegada més classista.

Nota 2:

Nota 3: Ensenyança. El sistema educatiu actual en primària i secundària en lloc de dotar d’au-
tonomia als alumnes, proporcionar-los una veu pròpia amb competències democrà-
tiques, emocionals i crítiques, els converteix en engranatges per a la maquinària capi-
talista. El mateix passa amb la universitat, ara no té estudiants, té clients. Una fàbrica 
d’aturats i de futurs precaris. Què significa voler una educació millor?
 

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Nota 7:

>>

SOBRE CLASSE



 A l’obra, es contraposen dos visions ideològiques 
i vitals marcades generacionalment. D’una part, el profe-
ssor, nascut durant el franquisme, va participar en les llui-
tes socials que van convertir la Transició en democràcia 
i frustració. Amb l’arribada de qualsevol democràcia, es 
sacrifiquen moltes coses. En realitat, suposa dirigir el país 
cap al neoliberalisme, al consumisme i a l’individualisme. 
D’altra part, l’alumna ha nascut ja en democràcia, quan 
el neoliberalisme muta i es fa cada vegada més agressiu 
amb cada crisi econòmica que dissenya. Filla d’un sistema 
educatiu que ha desactivat, pràcticament, l’acció social 
des de l’aplicació de la LOGSE i les seues actualitzacións 
posteriors (LOPEG, LOCE o LOE). Així i tot, el joves torna-
ran de nou a eixir al carrer des de la indignació. Potser la 
diferència és que estes accions ja no es plantegen com 
a una  possible revolució, com va pensar el professor als 
anys huitanta, encara hereu ideològic d’aquells que van 
lluitar contra el franquisme. Ara, la revolució va per dins. 
En el procés de desmemòria històrica i col·lectiva, les llui-
tes socials són les primeres víctimes de l’oblit. Per això, 
potser, les errades i les frustracions, a escala generacional, 
es repeteixen cada cert temps. La absència de comunica-
ció generacional afavoreix el bucle de derrotes. Resulta 
sorprenent les similituds entre els processos de confron-
tació ideològica i lluita social en el context d’un canvi polí-
tic com el que suposa passar d’una dictadura a una demo-
cràcia. Com si el poder coneguera perfectament quines 
fórmules aplicar en qualsevol país i en qualsevol període 
per a evitar importants canvis en l’estructura social.

5.Reflexió



 Teatrencompanyia és un projecte impulsat 
per Xavier Puchades que, des de 2012, ha comptat 
amb la complicitat de diversos companys i compan-
yes de viatge com Begoña Tena, Mercè Tienda, Àngels 
Fígols, Verònica Andrés, Pau Pons, Guada Sáez, Lucía 
Sáez, Álvaro Báguena, Àlex Cantó o Arantzazu Pastor. 
El seu objectiu és promoure projectes escènics fets a 
foc lent amb la intenció d’aprofundir, sobretot, en la 
paraula i la interpretació on, pensem, resideix la força 
del teatre. Per tot això, és necessari l’existència d’una 
complicitat fruit de molts anys d’experiència compar-
tida.
 
                  Fins ara, teatrencompanyia ha realitzat projec-
tes d’escriptura a partir de la creació compartida amb 
intèrprets. D’aquest procés d’investigació, han nascut 
peces com Una indígena els va guiar a través de 
les muntanyes (2012), El mentider (2012), Recor-
dis (2012) o ÈXIT (abans de les eleccions) (2015). 

L’altra línia de treball consisteix és donar a conèixer al 
nostre país dramatúrgies d’altres llocs del món que te-
nen una projecció internacional i que són poc o gens 
conegudes al nostre territori. Per això, ens centrem en 
dramaturgs de referència mundial com Rafael Spregel-
burd  (Lúcid, 2013) o, ara, Guillermo Calderón (Clas-
se, 2018). Aquesta particular línia ha estat desenvo-
lupada, prèviament o paral·lela, pel mateix Puchades 
amb propostes com Bésame mucho (2007), de Javier 
Daulte; Ansia (2008), de Sarah Kane; El pánico (2009), 
de Rafael Spregelburd; o Gore (2014), de Javier Daul-
te.  A partir de 2014, aquestes peces comencen a ser 
traduïdes al valencià i adaptades al nostre context so-
cial amb la intenció d’explorar la tensió entre realitats 
i poètiques, aparentment, distants. A l’últim projecte, 
CLASSE, de Guillermo Calderón, hem comptat amb la 
complicitat de Sònia Alejo i la seua companyia La Me-
dusa. D’aquesta manera, Alejo ja forma part de la nos-
tra particular família i nosaltres de la seua.
 
                  Precisament, La Medusa va nàixer al 2010 
com un projecte amb l’objectiu d’entendre el sentit de 
“companyia” i fer-la extensiva a creadors amb els quals 
existira afinitats. Per això, a més d’explorar propostes 
d’autoria pròpia, on la presència de la paraula és cen-
tral, s’interessa per apropar-se a altres autories textuals. 
Una paraula que també transita per l’espai públic junt 
amb la companyia Visitants Teatre. Un projecte impul-

TEATRENCOMPANYIA 
– LA MEDUSA

sat per Sònia Alejo, obrera del teatre, qui, després de 
vint anys com a actriu, decideix començar a escriure 
i posar en marxa propostes personals com Cendres 
(2010), Duel de tastavins (2015), Tanatos Show (2015) 
o La vida inventada de Godofredo Villa (2017). Esta 
última peça, que s’estrenarà en 2018, és un exemple 
de l’interés  de l’autora i de La Medusa per un teatre 
de memòria història com exemplifiquen també les di-
ferents edicions de les rutes de teatre document de 
Memòria Històrica que ha organitzat i creat des de 
2014 fins a l’actualitat.
 
                  Per tant, dos projectes que s’uneixen per a 
fer teatre en companyia, per a  pensar el teatre com un 
espai de trobada on poder fer-nos companyia i traslla-
dar aquest sentiment, tant necessari en l’actualitat, a 
tots aquells que s’acosten encuriosits a veure i sentir 
el que fem.

6.
TEATRENCOMPANYIA

 – LA MEDUSA



 Nascut al 1971, estudia teatre a la Universitat 
de Xile i completa la seua formació a l’Escola de Tea-
tre Físic Dell’Arte de Califòrnia. Després, realitza un 
postgrau a l’Actor Studio i estudis de cinema a la City 
University of New YorK, ciutat en la que resideix actual-
ment.
 
 A partir de 2006, amb la seua primera compan-
yia, Teatro el Blanco, desenvolupa la seua manera de 
treballar: la creació col·lectiva amb la participació ac-
tiva dels intèrprets en la producció textual. El primer 
resultat va ser Neva (2006), una reflexió sobre el com-
promís de l’art davant els conflictes socials. D’aquesta 
manera, l’obra marcarà un estil propi, caracteritzat per 
tractar temes actuals, però sense oblidar una dialèctica 
amb el passat recent i la memòria històrica, amb l’ima-
ginari tant individual com col·lectiu.
 
 En Diciembre (2008), però, parteix d’una si-
tuació de ciència-ficció on Xile ha entrat en guerra 
amb Perú; Clase (2008) proposa una reflexió sobre 

l’ensenyament, té el seu origen en l’anomenada Revo-
lució dels Pingüins de 2006; Villa + Discurso (2011) 
reflexiona sobre els centres de tortura sota el règim 
de Pinochet com a necessaris espais de memòria; Be-
ben (2012) s’aproxima al paper que desenvolupen 
les ONG després d’una catàstrofe natural; en Escuela 
(2013) trobem un grup guerriller que es prepara per a 
derrocar a Pinochet als anys 80; Feos (2015) es tracta 
d’un encàrrec inspirat en el conte de Mario Benedetti, 
La noche de los feos; i Mateluna (2016), segona part 
d’Escuela, on planteja les múltiples injustícies que han 
rebut aquells que van lluitar contra la dictadura xilena 
a partir d’un cas concret.  Recentment, l’any passat, ha 
estrenat al Royal Court Theatre de Londres, B.

 A més a més, com a guionista de cinema ha 
col·laborat amb el director Andrés Wood – Violeta se 
fue a los cielos (2011) i la sèrie de televisió Ramona 
(2017) - , i amb el director Pablo Larrain ha coescrit: El 
club (2015) i Neruda (2016). 

 Les seues obres han sigut estrenades en més 
de trenta països. 

GUILLERMO CALDERÓN
L’Autor

7.
GUILLERMO CALDERÓN



8. L’Equip

XAVIER
PUCHADES

València, 1973)

 Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat 
de València, especialitzat en teatre modern i contempora-
ni. Beca d’investigació del Ministeri, beca d’Humanitats i 
de la Université Paris III Sorbonne Nouevelle (1999-2005). 
Ha publicat nombrosos estudis i format part de projectes 
d’investigació teatral com: Stichomythia (revista digital 
de teatro contemporáneo), Teatre Valencià contempo-
rani (AVL), Enciclopèdia de les arts escèniques catalanes 
(PRAEC) o Dramatea (IVC). Com a pedagog ha impartit 
assignatures de Història del Teatre, anàlisi i escriptura de 
textos dramàtics a la Universitat de València i a diverses 
escoles d’interpretació privades. Assisteix a diversos cur-
sos d’escriptura dramàtica i direcció d’escena impartits 
per Rodolf Sirera, Paco Zarzoso, Jose Sanchis Sinisterra, 
Rodrigo García, Juan Cavestany, Andrés Lima, Eusebio 
Calonge, Rafael Spregelburd, entre altres. Des de 2005, 
treballa també com a guionista en diferents formats de 
ficció televisiva per a TV3, TVE, RTVV o IB3.

>>

L’EQUIP



O B R A  E S T R E N A D A
C O M  A  D I R E C T O R  D ’ E S C E N A

(Nota: a més de les obres pròpies dirigides pel mateix 
autor).

 2017 La vida inventada de Godofredo Villa, 
de Sonia Alejo. Lectura dramatitzada. Residencia SGAE- 
Sala Ultramar. Sala Ultramar, València.
2014 Gore, de Javier Daulte. Traducció, adaptació i di-
recció. Teatre de l’Abast. Teatre Micalet, València. 2013 
El genet blau, de Tadeus Calinca. Cicle Lectures drama-
titzades SGAE. Sala Ultramar, València.
2013 Lúcid, de Rafael Spregelburd. Traducció, adap-
tació i direc-ció. Teatrencompanyia – Lupa Teatre. Sala 
Ultramar, València.
2010 En esta crisis no saltaremos por la ventana, 
de P. Montalbán-Kröebel. Direcció i adaptació. Dársena 
Producciones. Teatre l’Agrícola, València
2009 El pánico, de R. Spregelburd. Adaptació i direc-
ció. Escuela del Actor, Sala Zirco, València. 2008 Ansia, 
de Sarah Kane. Adaptació i direcció. Festival Escena 
Contemporánea VEO, València. 2007 Bésame mucho, 
de Javier Daulte. Direcció i adaptació. Teatre Escalante, 
València.

XAVIER PUCHADES

 2017. Hasta que el infierno se congele. Di-
recció Arturo Bernat. Lectura dramatitzada. Sala Mira-
dor, Madrid. 2017. Bandejats, autor del material tex-
tual, direcció Gustavo Ramiro Sansano. Titoyaya Dansa, 
L’Escorxador, Elx. 2017 I tornarem a sopar al carrer. 
Coautoria amb Begoña Tena. Producció Festival Caban-
yal Íntim – Las Naves – GVA Institut Valencià de Cultura. 
Teatre El Musical, València.
2017 A-normal o la oveja errante. Coautoria amb Án-
gela Verdugo. La Siamesa. Carme Teatre, València. 2015 
Sospechosos. Dramatúrgia i direcció. La Coja Dansa. 
Sala Inestable, València.
2015 Èxit (abans de les eleccions). Autoria i direcció. 
Teatrencompanyia. Sala Inestable, València.
2015 M i les balenes. Coautoria i codirecció. Lupa Tea-
tre. Festival de Marionetas de Logroño. 2012 El men-
tider + Recordis. Autor i direcció. Teatrencompanyia. 
Teatro La Rambleta, València. 2012 L’enderrocament. 
Autor i direcció. Obra col·lectiva Valèntia. Veus. Sala 
Inestable, València. 2012 El escondite. Autor i direcció. 
Teatrencompanyia. Espai La Llavoreta, València. 
2012 Una indígena els va guiar a través de les mun-
tanyes. Coautoria amb Begoña Tena i direcció. Festival 
Cabanyal Íntim, València.
2011 Azotea. Direcció J. Tomás Angola. La Máquina 
Teatro. El Haltillo, Caracas. 
2010 Tanca els ulls i abraça’t a la nòmina. Coautoria 
amb A. Sánchez i direcció. Obra col·lectiva Zero Res-
ponsables. Sala Matilde Salvador, València.
2010 Dobrobyt. Lectura dramatitzada. Dir. Reda Had-
dad. Instituto Cervantes - Cykloza, Varsòvia. 2008 Bien-
estar. Lectura dramatitzada dirigida per J. Reiz. Teatro 
del Astillero, Madrid.
2006 El cel dins una estança, coautoria. Dir. Jaume Po-
licarpo. Bambalina Teatre. L’Altre Espai, València. 2006 
Desaparecer. Direcció J. R. Cruz. Teatro UDLA, Puebla, 
Méxic.
2006 Desidia. Autoria i direcció. Teatro de los Manan-
tiales. València.
2005 Galgos. Coautoria amb A. Sánchez Velasco. Di-

O B R A  E S T R E N A D A recció Eva Zapico. Copia Izquierda, Teatro de los Ma-
nantiales, València. 2004 Ácaros. Direcció X. Flores. 
Teatro de los Manantiales, Auditori d’Alaquàs, València.
2002 Terrat. Direcció I. Aaagaard. Ex-voto Produccio-
nes. Mostra de Teatre d’Alcoi.
2002 Morir debería ser tan simple como perder el 
equilibrio. Coautoria amb A. Sánchez. Direcció X. Flo-
res. Teatro de los Manantiales. València.
2001 Desapercibir. Obra col·lectiva Ecos y silencios. 
Direcció J. Cracio. Casa de América, Madrid. 2001 Tem-
poral. Obra col·lectiva Dies d’ensalada. Direcció P. San-
chis. GTUV. Sala Matilde Salvador, València.
2001 Caer. Direcció I. Aagaard. Teatre Escalante, Valèn-
cia. 2000 Escoptofilia. Coautoria con A. Sánchez. Di-
recció X. Flores. Teatro de los Manantiales, València. 
1999 Desaparecer. Lectura dramatitzada. Dir. P. Zarzo-
so. Sala SGAE, València.

L’EQUIP XAVIER PUCHADES

O B R A  P R E M I A D A

 2017 Premi a la millor obra teatral de la Críti-
ca dels Escriptors Valencians, per Saqueig. 2016 Premi 
Teatre Ciutat d’Alzira, per Saqueig.
2010 Premi AAPV a la millor aportació teatral, per Zero 
Responsables.
2007. Nominació a millor direcció i millor text als Pre-
mis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, 
per Desidia. 2006 Premi a la millor aportació dramatúr-
gica Mostra de Titelles Vall d’Albaida, per El cel dins una 
estança. 2005 Premi Max Aub de les Arts Escèniques de 
la Generalitat Valenciana, per Ácaros. 2003 Premi Cas-
tell d’Alaquàs, per Ácaros. 2003 Finalista al premi Teatro 
Radiofónico Margarita Xirgu, per Sima.
2002 Premi Teatro Ciudad de Requena i Premi Especial 
Festival Escènia, per Azotea.
2003 Premi de la Crítica Valenciana al milor text dramà-
tic, per Morir debería ser tan simple como perder el 
equilibrio.
2000 Premi de la Crítica valenciana al millor espectacle, 
per Escoptofilia.
1998 Accèsit Premi Marqués de Bradomín, per Desa-
parecer.

L’EQUIP



ÀNGEL FÍGOLS

L’EQUIP

(València, 1976)

 Llicenciat en Art Dramàtic per la Universitat 
Politècnica de València (1996-2000). Doctorat Filolo-
gia inacabat a la Universitat de València, dirigit per 
Antonio Tordera i Diploma de gestió d’arts escèni-
ques (2002). Cursos de Belles Arts a la Universitat 
Politècnica de València (2004-2005).

>>

E X P E R I È N C I A  C O M  A  A C T O R

 2017 Pedro y el Lobo, de Serguei Prokofieff. 
Orquestra de València. 2016 Vania, d’Anton Chejov. Di-
recció Carles Alfaro. Cia. Moma Teatre. 2016 Dystopia, 
autoria i direcció de Juan Pablo Mendiola. Cia. Panicmap. 
2015 Hecatombe, de Jordi Pla. Cia. Lagartera Teatro. 
2015 Serenata para un país sin serenos, de Lluïsa Cu-
nillé i Paco Zarzoso. Cia Hongaresa de Teatre. 2014 Mr. 
Kid, cocreació d’Eva Zapico, Pau Gregori i Àngel Fígols, 
Cia. Bambalina. 2014 Legado de C, d’Arturo Sánchez Ve-
lasco. Direcció Jaume Pérez. 2013 Deja el amor de lado, 
de José Sanchis Sinisterra. Direcció Lola López. Lectura 

 2013 El gran arco, codirigit i cocreat amb Eva 
Zapico. 2008 ¿A quiém buscáis? Autoria. 2006 No me 
dices nunca nada, autoria. Cia Industria. 2005 Habita-
ciones a precio de saldo, autoria. Cia Industria. 2003 
Nada, coautoría amb Miguel Labastida, cia Taiat Dansa. 
2001 Taller de terapias de Irene Corbalán, de Josep 
Igual, direcció. 2000 Buru, autoria. Cia Buru Fluvial de 
Teatro. 2000 Tragos, autoria. 

P R E M I S

 2014 Premi AAPV al millor actor de teatre. 
2011 i 2010, nominat al Premi AAPV al millor actor 
audiovisual. 2008, nominat a millor ballarí als Premis 
de Teatres de la Generalitat Valenciana. 2007 Premi al 
millor actor de repartiment dels Premis de Teatres de 
la Generalitat Valenciana. 2003 Premi al millor actor al 
Festival Alicante a Escena.
 

Dramatitzada. 2013 El genet blau, de Tadeus Calinca. 
Direcció Xavier Puchades. Lectura dramatitzada. 2013 
Cerca, autoria i dirección de Marc Artigau. Cia. Aprop-
teatre. 2013 El gran arco, cocreació amb Eva Zapico. 
Cia. Eva Zapico. 2013 Historia de un soldado, de I. 
Stravinski. Direcció Toni Aparici. Orquesta Llíria. 2013 
El mentiroso, autoria i dirección de Xavier Puchades. 
Teatrencompanyia. 2012 El rey Lear, de W. Shakes-
peare. Direcció Ximo Flores. Teatres de la Generalitat 
Valenciana. 2012 Fer-li l’amor al despropòsit, de Pa-
trícia Pardo, dirección Eva Zapico i Jaume Policarpo. 
Cabanyal Íntim. 2012 El zoo de cristal, de T. Williams. 
Direcció José Saiz. Circó i Saga producciones. 2011 
Abismo, a partir de la novel·la El lobo estepario de H. 
Hesse. Direcció Eva Zapico. 2011 Poemas de amor, 
d’Albéniz. Orquestra de la Ciutat de Llíria. 2011 Cos-
mos, de Jaume Policarpo. Cia Bambalina. 2010 Defen-
sa de dama, de Isabel Carmona. Lectura dramatitzada. 
2010 Hamlet, de William Shakespeare. Direcció de 
Ximo Flores. Teatres de la Generalitat valenciana. 2010 
Larra, para que empiece..., d’Alejandro Jornet. Esad. 
2009 Las habitaciones cerradas, de Samuel Sebas-
tián. Lectura Dramatitzada. 2009 68, autoria i direcció 
de Ismael Berg. Cia Camí de Nora. 2009 Antígona,  dra-
matúrgia d’Aureli Delgado. Carme Teatre. 2009 Yo os 
declaro, d’Eva Zapico. Cia Copia Izquierda. 2008 Reset 
y castañuelas, d’Anna Albaladejo. Cia La Imposible. 
2008 La cenerentola, de Rossini. Direcció de Jaume 
Policarpo. Cia. Bambalina. 2008 Howie y el Rockie, de 
Mark O’rowe. Direcció Toni Tordera. Cia Germinal. 2007 
Laika. Direcció Joan Miquel Reig. Cia. Combinats i Taiat 
Dansa. 2007 Mertouil. Direcció Eva Zapico. Cia. Copia 
Izquierda. 2006 El cel dins una estança, de Jaume Po-
licarpo, Xavier Puchades i Paco Zarzoso. Direcció J. Poi-
carpo. Cia. Bambalina. 2006 Que le corten la cabeza! 
Direcció Ángela Verdugo. La Siamesa. 2006 Carácter 
mediterráneo. Dirección Jaume Policarpo. 2006 Me-
moria azul. Cia. Taiat Dansa. 2005 Ubú, d’Alfred Jarry. 
Coproducció Bambalina i Teatres de la Generalitat Va-
lenciana. 2005 Shopping & fucking, de Mark Ravenhi-
ll. Cia Industria. 2005 Habitaciones a precio de saldo, 
d’Àngel Fígols i Alfons Tadeo. Cia Industria. 2004 Como 
un blues. Direcció Amparo Urieta. 2004 Quixot. Direc-
ció Carles Alfaro. Cia Bambalina. 2004 Amor fou, de 
Taiat Dansa. 2003 Poética, de Javier López. Cia Teatro 

L’EQUIPÁNGEL FÍGOLS

A U T O R  I  D I R E C T O R  D ’ E S C E N A

del verbo. 2003 Nada, de Taiat Dansa. 2003 Aladino y 
el genio de la lámpara. Direcció Gemma Miralles. Cia 
La Caixeta. 2002 Azotea, de Xavier Puchades. Direcció 
Ita Aagaard. Cia Exvoto. 2002 El camaleón, de J. Gil 
Albors. Direcció Juli Leal. Teatres de la Generalitat Va-
lenciana. 2001 Fuera de juego, de Toni Misó. Direcció 
Alejadro Jornet. Cia Dramatúrgia 2000. 2000 Palmire-
no, de J. Ll. Sirera. Direcció J. Leal. GTUV. 2000 Buru, 
d’Àngel Fígols i Rubén Rodríguez. Cia Buru Fluvial de 
Teatro. 2000 Tragos, d’Àngel Fígols i A. Tadeo. 1997 
Eloisa està debajo de un almendro, de J. Poncela. 
Cia. Teatro de Guardia. 1996 Las bicicletas son para el 
verano. Cia Teatro de Guardia.



(Almassora, 1972)

 Comença la seua formació com actriu als 16 anys 
en l’Escola Municipal de Teatre d’Almassora, on es tro-
barà amb professors com Pep Cortés, Carles Pons, Mont-
se Anfrúns, Cesca Salazar, Tian Gombau i Joan Raga. Tres 
anys més tard, entra a formar part de VISITANTS i, a partir 
d’aquest moment, compagina la seua tasca com a actriu 
en la companyia amb l’aprenentatge d’idiomes (anglès 
i francés) en l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló i cur-
sos regulars d’interpretació, tècnica vocal, lluita actoral i 
esgrima, teatre físic, trapezi fixe i dansa contemporània. 
Ha col·laborat, també com actriu, amb altres companyies 
com la Inestable (companyia de titelles), La Medusa i en 
diferents curtmetratges de cinema i vídeo.

SÒNIA ALEJO

>>

L’EQUIP

 En 2005 comença a formar-se en dramatúrgia 
i, fins a l’actualitat, assisteix a diversos cursos i tallers 
amb Pazo Zarzoso, Jordi Galcerán,  Roberto García, José 
Sanchis Sinisterra, Patrícia Pardo, Eusebio Calonge, Al-
berto Conejero, Vicent Usó o Angel Gil Cheza. A més, ha 
participat en les tres darreres edicions de les residèn-
cies de Creadores amb Gabi Ochoa, Edgar Chias, Romi-
na Paula i Santiago Loza. Màster en Teatro aplicado a la 
Educación de la Fundación Universidad y Empresa de la 
UJI. Des de 2017, coordina activitats sobre la Memòria 
Històrica col·laborant amb grups d’ investigació per a la 
creació i  posada en escena  de teatre document.
Com a docent, ha organitzat i participat en jornades 
teòriques sobre les arts de carrer en el Fit Carrer Vila-re-
al i en el TAC de Valladolid. Ha impartit tallers de dra-
matúrgia per  espais públics en el Festival Internacional 
de Teatro Callejero de Matanzas (Cuba) en 2017  i en el 
Festival Santiago Off de Chile en gener de 2018.

C O M  A U T O R A  I / O  D I R E C T O R A

 2017. La vida inventada de Godofredo Vi-
lla. Residència SGAE-Sala Ultramar, València. 2015. 
Thanatos show, autoria i direcció. La Medusa, Car-
me Teatre, València. 2013. Abelles, creació col·lecti-
va. Direcció Pep Sanchis. GTUV. Sala Matilde Salvador, 
València. 2012. El comedor. 2011. La entrañas del 
Paraíso. 2011. La ronda del miedo, creación col·lec-
tiva. Direcció Javier Sahuquillo. Sala Ultramar, València. 
2010. Máquina salvaje, autoria col·lectiva. Lectura 
dramatitzada. Sala Escalante, València. 2010. El último 
final. Creació col·lectiva. Lectura dramatitzada, Sala 
Escalante. 2009. Cendres, premi Evarist García d’Ala-
cant. Peces destinades a l’espai públic: Rutes de teatre 
document sobre la Memòria Històrica de Vila-real, de 
2014 a l’actualitat amb la companyia La Medusa. 2016. 
Tempus, coautora amb Tomás Ibáñez, Visitants. 2016. 
Olea, coautora amb Tomás Ibáñez, Visitants.

L’EQUIP



(València, 1991)

 Diplomada en Art Dramàtic pel Centre Teatral Es-
calante en 2012 i Mim Corporal Dramàtic i Teatre Físic a 
MOVEO (Barcelona), en 2017. Ha assistit a cursos d’entre-
nament actoral segons Grotowsky (Javier Cárcel) i d’en-
trenament físic amb Cage Companie; de creació escènica 
amb Eva Zapico i d’escriptura amb Paco Zarzoso; i d’im-
provisació (Omar Argentino) i teatre foro (Natalia Sanz 
Miguel). Ha aprofundit en la seua formació de clown en 
diverses escoles i amb professional com Sergi Claramunt, 
Quique Lastras, Carlos Mahugo, Fanfi García, Jesús Jara 
o Koldovika G. Vío. I ha complementat la seua formació 
com a intèrpret amb tallers impartits per Jesús Muñoz, 
Lydia Wellintong o Josep Manuel Casany.

E X P E R I È N C I A  C O M  A  A C T R I U

2017. Diferències clowntastròfiques. L’Esglai Teatre, 
València. 2017. La casa de Bernarda Alba, La Coquera, 
Barcelona. 2017. Prostíbulo poético, Barcelona. 2016. 
Això era i no era, de Pasqual Alapont. L’Esglai Teatre, 
València. 2016. Tàndem. Escenoart Vila-real. 2016. Res-

MARIA ANDRÉS

L’EQUIP

>>

plandor en la editorial, de Marc Egea, Microteatre 
València. 2016. Requisitos para ser una pareja nor-
mal, Microteatre València.  2015. Jedi por amor, mi-
croteatre València. 2015. ECO 21, La Banda del Drac 
(Scura). 2015. A l’abordatge!, La Banda del Drac (Scu-
ra). 2015. Trasgos, La Banda del Drac (Scura). 2015. 
Macroscopi, Scura Splats. 2015. La selva, Scura Splats. 
2015. Teatro. Interior. Noche. Spin Off ficción, Gran 
Canaria. 2014. Night Circus. La Granuja Producciones, 
Gran Canaria. 2013. Las sillas, de E. Ionesco, Teatro 
Orgón, Gran canaria. 2013. A-mar. Andenes de Agua, 
Gran Canaria. 2013. El país de las moscas, Andenes de 
Agua, Gran Canaria (Gira per Llatinoamèrica). 2012. En 
el arca a las 8. L’esgai Teatre. 2012. Música Femella, 
Centre Teatral Escalante. 2010. Los mendigos – Somni 
d’una nit d’estiu, Nosaltres, Escola Municipal de Tea-
tre d’Aldaia. 2010. Matx d’improvisació. Improu. Cir-
cuit cafè-teatre de València i Castelló.

E X P E R I È N C I A  C O M  A  C R E A D O R A

2017. Fràgil. Autora i intèrpret. Barcelona. 2016. La 
llamada. Autora i intèrpret.  2015. Improesfera, coau-
tor.

L’EQUIPMARIA ANDRÉS



Las Provincias. 10 de març. 

“Sí hablaré en 
clase”
J.V. Peiró. 

Xavier Puchades adapta y dirige “Classe” 
(2008), obra del autor chileno Guillermo Calde-
rón (1971), conocido también como guionista 
de cine por películas como “Neruda” (2016). 
Y con mucho acierto, con su estilo reflexivo, in-
timista, subrayando incoherencias sorpresivas, 
y ubicando la historia en Valencia para implicar 
al espectador en el planteamiento. 

“Classe” es un duelo de un professor y una 
alumna. Mientras sus compañeros están en 
una manifestación para pedir mejoras en el 
sistema educativo, ella decide assistir a clas-
se y realitzar su exposición preparada sobre 
la vida de Buda. La entrada del professor abre 
un debate sonde se vislumbra la diferencia ge-
neracional entre los utópicos antifranquistas y 
los jóvenes actuales, y una reflexión sobre la 
educación y la vida. 

El professor ha caído en el escepticismo políti-
co con el paso de los años. Una classe sobre la 
tragèdia da pie a su discurso entre la extrañe-
za, giros, toques de humor y la profundidad de 
ideas desde su posición dominante frente a la 
desconcertada y sumisa alumna, que escucha 
la perorata desmoralizadora de un docente a 
priori admirable. Pero tiene respuesta con una 
dureza insólita para su edad - quizá demasiado 
para una chica de bachillerato - al iniciar su ex-
posición. ¿Concienciará a la alumna un profes-
sor tan decepcionado con los ideales? 

El diálogo, salpicado de soliloquios, se desa-
rrolla en el espacio de un aula, con sillas, libros 
y apuntes esparcidos. El dúo de actores es po-
tente, con gestos y movimientos muy marca-
dos. La interpretación de Àngel Fígols es subli-
me, expresiva y coherente con la psicologia de 
su personaje desencantado. No le queda lejos 
Maria Andrés, llena de energia comunicativa, 
precisa y convincente con sus silenciós duran-
te el alegato de su antagonista, con un colofón 
inolvidable. La iluminación de Marc Gonzalo 
da juego a la ambientación que deja en primer 
plano la palabra y el contenido. Un pulso dialéctico 
sobre el escepticismo y el compromiso. Teatro de 
ideas que merece la pena. Un gran texto muy bien 
escenificado por la vigorosa versión de Puchades

9. Recepció Crítica
CARTELERA TURIA. 22 de marzo

“El malestar de la 
educación”
Inma Garín

Inspirada en la Marcha de los Pingüinos de Chile, 
el movimiento estudiantil que en 2006 denunció la 
desigualdad en la educación chilena, Classe (2008) 
constituye el segundo trabajo de Guillermo Calde-
rón (Santiago de Chile, 1971), una de las voces más 
interesantes de la dramaturgia contemporánea. 
Classe ha sido oportunamente adaptada y tradu-
cida al valenciano por su director, Xavier Puchades. 
(...) El texto, interpretado por María Andrés y Àngel 
Fígols, es una secuencia de monólogos que sucede 
en un aula entre el profesor y alumna, mientras el 
resto de los alumnos está en la calle denunciando 
las deficiencias del sistema educativo. 

El espectáculo gana en eficacia en su tercio final, 
cuando el segundo personaje es capaz de articu-
lar un enérgico mensaje de rebeldía, confrontando 
así su visión a la del escéptico y quemado profesor, 
hasta entonces la única voz cantante de la pieza. 
Con su dominante discurso el profesor parece un 
alma caída en desgracia, un habitante solitario del 
aula, el único espacio que le otorga identidad. (…) 
Además de un interesante texto, con un potente 
lenguaje pletórico de imágenes, la puesta en es-
cena cuenta con dos excelentes interpretaciones 
de Andrés y Fígols. (…) Classe se perfila como una 
invitación al debate sobre el malestar de la educa-
ción, y es en esa dirección donde cosechará sus me-
jores frutos.



Supongo que es una cuestión de edad notar 
cómo se agiganta esa brecha entre la juventud 
de ayer y la actual. Entre los asquerosos arreba-
tos de nostalgia de un tiempo pasado y la vita-
lidad con la que un adolescente emprende sus 
primeros pasos por el mundo. Lo fascinante de 
la juventud es que aún no tiene que borrar nada 
de su memoria. Tiene derecho a equivocarse, a 
la rebelión o a la vergüenza, como instantes de 
un despertar a la madurez que, puede ser, lo 
trastoque todo. O lo barnice con ese molesto 
sentido común que hoy en día puede pasar por 
abrazar al capitalismo a la desesperada, poner-
se el traje de los domingos para ir al trabajo y 
esquivar, con bastante indiferencia, esa porción 
de instancia crítica que la realidad nos exige si 
no queremos convertirnos en unos perfectos 
gilipollas.

Al comienzo de Classe, una barricada construi-
da con libros y materiales de estudio separa al 
público del escenario; lo que sucede entre el 
profesor y su alumna y esa revuelta estudian-
til en tiempos del Plan Bolonia que tiene lugar 
fuera del aulario. Entre el grupo de estudiantes 
que sale a la calle para reclamar una educación 
mejor y, quizá, la alumna que quiere explorar 
con un poco más de profundidad esa exigencia. 
Que encuentra en su profesor el lugar, más que 
la persona, desde el cuál reflexionar sobre la 
educación, la juventud y el porvenir. Lo que se 
gana y lo que se pierde. Lo que se vive y lo que 
se trunca con la experiencia de vivir. Lo que po-
demos esperar y lo que, a pesar de todo, nunca 
conseguiremos atrapar.

Profesor y alumna se sumergen en un combate de 
monólogos y silencios (y estos últimos, en ocasio-
nes, acaban convirtiéndose en un diálogo secreto 
entre los actores, entre sus cuerpos y miradas), en 
el que el texto de Guillermo Calderón pone en liza 
algunos de los aspectos comentados: ¿Qué se tra-
ta de defender cuando acudimos al rescate de la 
educación? ¿El futuro? ¿El derecho a poder equi-
vocarnos en la vida? ¿La vitalidad a la que renun-
ciamos a medida que penetramos en el mercado 
laboral, en el oficio de ser adultos? Todo eso, y un 
poco más. Pero, sobre todo, la energía y el ardor 
con el que sostenemos una causa. La falta de apa-
tía, la falta de respeto, la falta de miedos y el deseo 
de devorar cada brizna de vida. Sentimientos que 
tantas veces expresan Àngel Figols y Maria Andrés 
a través de unos personajes con fondo y dimen-
sión, en continua evolución sobre el escenario, 
construyéndose en cada palabra, en cada monó-
logo, en cada gesto. Sin interrupción alguna. Con-
fiando en que el espectador quedará atrapado en 
la naturalidad con la que se va hilando esa hora de 
clase. A medida que surgen los fragmentos del pa-
sado, las confidencias, los miedos, los futuros que 
no fueron y los que quién sabe si llegarán a ser.

A un dramaturgo como Xavi Puchades, siempre 
cuidadoso con los diálogos y la escritura de per-
sonajes (desde el monólogo con Begoña Tena Una 
indígena els va guiar a través de les muntanyes 
hasta el teatro escrito en Saqueig), el texto de Gui-
llermo Calderón le viene que ni pintado. Classe 
bien podría ser un monólogo larguísimo contra-
punteado por pequeñas intervenciones que en-
garzan las diferentes partes de este (la exposición 
brutal del maestro a la experiencia de la vida), pero 
el atento trabajo sobre los personajes concede 
una fluidez a las palabras de Calderón que hacen 
que, incluso en los silencios, el hilo entre profesor 
y alumna nunca parezca detenerse. Al contrario, 
puesto que, poco a poco, va in crescendo hasta el 
hermoso cara a cara final en el que la amargura de 
una juventud del pasado se enfrenta a la vitalidad 
del presente. Al derecho de rebelión, aunque fra-
case. Al optimismo antropológico. A la utopía. A 
cualquier cosa que se pueda vivir, porque se tiene 
que poder vivir. O sentir.  O exprimir hasta que se 

quede seca. Porque, más que de pasados o de fu-
turos, Classe parece hablarnos de la energía que 
hace falta para construirlos. Porque, sí, siempre 
guardaremos una fascinación, pública o secreta, 
por la juventud y cada primera vez que hicimos 
algo. Pero lo que es innegociable es esa voluntad, 
ese bloque de posibilidades, esa pasión enarde-
cida, con la que hay que defender la sociedad. O 
la educación. O el futuro. La revuelta antes que la 
resignación.

El mérito de esta adaptación de Classe es que 
todo funciona con una limpieza, con una claridad, 
con una frescura encomiables. Cada cosa está en 
su sitio y se podría decir que cada elemento traído 
a escena cumple su propósito: crear en el público 
ese enardecimiento, esa excitación, ante una vida 
que, aunque sea en una pequeña escala (o en una 
grande, no nos engañemos), hemos traicionado. 
A la que hemos renunciado con ideas cómodas o 
porque se nos quitaron las ganas de sufrir.  Remo-
ver, pero también conmover. Lanzar una tormenta 
de mierda, como hace el profesor cuando barre 
todos los fantasmas que le han hecho un nudo en 
el estómago, y plantar una semilla para confiar en 
el futuro. Hablar de tú a tú, sin quedar superficial, 
sabiendo cómo trasladar el ardor político de la 
vida sin, precisamente, hacer política ni campaña 
(y qué buenos son los autores latinoamericanos en 
eso, ya sea Calderón o el Santiago Mitre de El estu-
diante). Manifestando, en definitiva, un derecho a 
rebelión. Contra el conformismo. Contra la indife-
rencia. Por muchos fracasos que vengan. Porque 
con ellos, en cierto modo, es como aprendemos a 
estar vivos. Y es ahí donde empieza todo.

“Derecho de 
rebelión” 
Óscar Brox

>>

Détour. 13 de marzo.
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