


Benvolgut professorat, alumnat, gent que estima el teatre...

Arriba una nova edició de la Mostra de Teatre Escolar: la vint-i-una. La 
Mostra continua!!! Enguany, seran quinze grups escolars! Uns, públics; 
altres, concertats; infantils, d’educació especial, de primària, d’instituts, 
d’extraescolars... El nostre Ajuntament i l’associació Cucurucú Teatre, 
que impulsa des de 1997 el teatre en totes les seues vessants (l’artística, 
la creativa i la pedagògica), continuen prioritzant aquest programa tan 
consolidat com reconegut.

La Mostra presenta un teatre fet per escolars i estudiants i adreçat a aquest 
públic definit com l’ideal per a portar els valors educatius d’aquesta 
manifestació artística.

Per primera vegada el valencià, la nostra llengua, serà el vehicle 
lingüístic de la majoria de les obres i treballs que oferirem al llarg dels 
mesos d’abril i maig.

Actualment, aquesta Mostra és un programa de les regidories 
de Transparència, Activitats Lúdiques i Tradicionals i d’Educació 
i Dinamització Lingüística del nostre Ajuntament, que compten 
amb Cucurucú Teatre com a agent responsable per a organitzar-la.

Així doncs, novament, la sala d’actes de l’Ajuntament s’omplirà 
d’històries i acollirà els milers de xiquets i xiquetes, adolescents, joves o 
adults que vindran a veure i escoltar el treball generós i creatiu d’uns grups 
encapçalats per un professorat que creu fermament en el potencial educatiu 
i socialitzador del teatre escolar.

Augusto Boal, el gran dramaturg, manté que “la transgressió des del teatre 
és una via per a conquerir la pau”. 

Les funcions seran a les 10.30 h del matí 

Mireu bé l’oferta i el calendari i feu les reserves com més aviat 
millor! 
Us hi esperem!!

Ompliu la sala de l’ajuntament amb el vostre alumnat!

Amunt el teló!!!

XXI 
MOSTRA 
DE TEATRE 
ESCOLAR
PROGRAMA GENERAL  

Del 17 d’abril
al 9 de juny de 2018
Sala d’actes de 
l’Ajuntament de Torrent



ESPECTACLE Durada Llengua Edats Data

La mar en vers 30’ Valencià 2 anys/Esp. 17 d’abril

Edelmira II y el dragón Gutiérrez 45’ Castellà Primària 18 d’abril

Cenicientaaaaaaaa! 55’ Castellà Primària 19 d’abril

Juliet and Romeo are dead 35’ Anglés ESO/BATX 24d’abril

Tragicomèdia del deliri 60’ Pluriling. 12-18 25 d’abril

Horacios y Curiáceos 60’ Castellà ESO/BATX 26 d’abril

La sireneta rebel 75’ Valencià 6-10 2 de maig

Trobaràs el teu poema? 40’ Valencià 4-9 3 de maig

¡Aquí estoy yo! 35’ Castellà Inf./Espec. 8 de maig

D’on vénen el superherois? 50’ Valencià Primària 9 de maig

Blasco & C, TV show. 60’ Valencià 10 -18 10 de maig

No és una altra història de prínceps i princeses 50’ Valencià Primària 16 de maig

¡Te he cogido, Caperucita! 40’ Castellà 6-9 17 de maig

Què hauria passat si els valencians hagueren arribat 
abans a la Lluna?

50’ Valencià 8-12 22 de maig

Momo 60’ Valencià 8-13 23 de maig

SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA

Centre escolar:

Adreça:

Població: 

Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Responsables del grup:

Espectacle escollit:

Data de representació de l’espectacle:

Nombre d’alumnes:

Feu un word d’aquesta sol·licitud, ompliu-la a l’ordinador amb l’espectacle desitjat i envieu-la per correu 
electrònic a: marculfo@hotmail.com (no s’admeten sol·licituds emplenades a mà)

La capacitat de la sala és de 240 butaques i les reserves seran ateses per ordre rigorós d’arribada dels 
correus. No s’atendran reserves telefòniques ni enviades a altres correus.



Relació 
de les obres
---------------------------------------------------
1. Dimarts, 17 d’abril
---------------------------------------------------
Grup VEO VEO
de l’Escola infantil VEO VEO de Torrent
Presenta
LA MAR EN VERS
de M. Carmen Ribelles.

Nadant entre poemes, ens embarcarem en 
una aventura marina i junts descobrirem 
en un sorprenent món ple de vida: colors, 
aromes, misteris, tresors, curiosos personatges 
aquàtics, cants de vent, somnis....o veo veo!

Espectacle en valencià per a públic 
infantil i d’educació especial.

---------------------------------------------------
2. Dimecres, 18 d’abril
---------------------------------------------------
Grup ECLIPSE
del Col·legi Pléyade del Vedat de Torrent
Presenta
EDELMIRA Y EL DRAGÓN 
GUTIÉRREZ
de Fernando Lalana.

El país de Fofa busca un nou rei per a ajudar-
los a destruir el malvat dragó que viu en les 
seues terres. Edelmira, una reina en l’atur, 
s’ofereix per a aquesta tasca i convoca tots 
els valents que creguen que poden véncer el 
dragó, i ofereix una gran quantitat d’or a qui 
ho aconseguisca. En veure que ningú no és 
capaç de véncer-lo, ella mateixa anirà a la 
recerca del terrorífic animal i el que trobarà 
serà una gran lliçó: les aparences enganyen i 
abans de jutjar, hem de conéixer.”

Espectacle en castellà de 45’ per a 
alumnat de primària. 

--------------------------------------------------- 
3. Dijous, 19 d’abril
---------------------------------------------------
Grup TEATRHELIOS
del Col·legi Helios de l’Eliana
Presenta
CENICIENTAAAAAAAAAA!!!
Versió lliure de l’obra de Carles Cano.

Tots coneixem Cenicienta, una pobra 
xica que sempre està treballant com una 
esclava. Ella té un somni: poder casar-se 
amb el príncep, ah! i alliberar-se de la seua 
madrastra, germanastres i aviastra. Les seues 
amigues les rates i els ratolins l’ajudaran fins 
i tot amb idees un poc extravagants. Però el 
príncep no vol casar-se amb ningú, només vol 
viure aventures, viatjar... Llavors, apareix la 
màgia, encara que és un poc cara si ve de 
les fades. Però si la fan unes bruixes, la cosa 
canvia. Però, quin embolic! Aquest no és un 
conte molt comú. Com acabarà tot?

Espectacle en castellà de 55’ per a 
alumnat de primària.

---------------------------------------------------
4. Dimarts, 24 d’abril
---------------------------------------------------
Grup DRAMA TEENS’
del Club d’Idiomes Torrent
Presenta
JULIET AND ROMEO ARE 
DEAD 
(Romeu i Julieta estan morts)
de W. Shakespeare, Sarah Kane i creació 
pròpia. 

Julieta va ser l’esposa de Romeu i ell va ser 
el seu marit. Van morir molt joves a causa del 
desterrament de Romeu i de la impossibilitat 
del seu amor. Tot això ja ho coneixem. 
Però, què va passar després de la mort? 
Com es van sentir les amigues i els amics de 
Julieta i Romeu? Tots som Julieta, totes som 
Romeu. El grup d’amics de Julieta i Romeu 
es reuneixen després de la mort per a parlar 
del que ha passat, de l’amor, el plaer, la 
mort, la frustració, la tristesa i en definitiva, 
de com ser adolescent. Totes són Romeu, tots 
són Julieta, i reinterpretant en carn pròpia 
les escenes d’enamorament i desterrament, 
intentaran comprendre el que va passar.

Espectacle en anglés de 35’ per a 
alumnat de 14 a 18 anys. 

---------------------------------------------------
5. Dimecres, 25 d’abril
---------------------------------------------------
Grup DEIMOS
de l’Escola de Teatre de Cucurucú en Sant 
Marc
Presenta
TRAGICOMÈDIA DEL DELIRI
de Matheus Silveira, Javier Poveda i Tatiana 
Llopis.

En un món dominat per les corporacions, 
la màgia ha deixat de ser cosa de llibres 
i pel·lícules; la màgia està al carrer i està 
en perill. Les fades i els seus aliats humans 
resisteixen a la dominació de l’Alpha Corps 
que, disfressada de corder, tracta d’imposar 
la seua visió a tot el món, amagant la veritat. 
Ara més que mai, el futur està en les nostres 
mans.

Espectacle bilingüe en castellà i 
valencià de 60’ per a alumnat de 12 
a 18 anys. 

---------------------------------------------------
6. Dijous, 26 d’abril
---------------------------------------------------
Grup LOS DEL CLARA
de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs
Presenta
HORACIOS I CURIÁCEOS
B. Brecht/versió de La Abadía.

Horacis i Curiacis entren en guerra desigual, 
però els Horacis utilitzaran l’astúcia en lloc de 
la força. Com serà el final? Tot açò es juga 
amb el llenguatge de clown (amb nas roig). 
Tot ve a ser una reflexió sobre la condició 
humana.

Espectacle en castellà de 60’ per a 
alumnat de 14 a 18 anys.

---------------------------------------------------
7. Dimecres, 2 de maig
---------------------------------------------------
Grup DRAO
de l’IES Rodrigo Botet de Manises
Presenta
LA SIRENETA REBEL
Versió musical de l’obra de Hans Christian 
Andersen.

Aquesta és la història de la Sireneta, una jove 
adolescent somiadora que té molta inquietud 
per conéixer com és el món fora de la mar. 
Un dia, té una forta discussió amb son pare 
i és aleshores quan decideix visitar la bruixa 
del mar perquè li proporcione unes cames 
per a poder estar fora del mar i relacionar-se 
amb els humans, però... 

Espectacle musical en valencià de 75’ 
per a alumnat de 6 a 10 anys.



--------------------------------------------------- 
8. Dijous, 3 de maig
---------------------------------------------------
Grup ALFA CENTAURI
de l’Escola de Teatre de Cucurucú en Sant 
Marc
Presenta
TROBARÀS EL TEU POEMA?
de Tatiana Llopis amb poemes de Cristina 
Carrasco i Mari Carmen Ribelles.

La poesia ha desaparegut de la Terra i amb 
ella han desaparegut també els sentiments. La 
humanitat ha perdut la capacitat de reconéixer i 
expressar, no només els sentiments, sinó també 
la bellesa i la bondat. Un grup de personatges 
ben diversos tindrà la missió d’endinsar-se en la 
poesia per tal de retornar-la al món. 

Espectacle en valencià de 40’ per a 
alumnat de 4 a 9 anys.

---------------------------------------------------
9. Dimarts, 8 de maig
---------------------------------------------------
Grup Patracolà d’Adisto de Torrent
Presenta
¡AQUÍ ESTOY YO!
de Beni Córdoba.

La història conta com una jove amb síndrome 
de Down entra a formar part de l’alumnat d’un 
institut. Allí troba moltes dificultats, burles... 
però a la fi ella amb l’afecte ho supera i la 
resta dels seus companys s’adonen del que val 
i li atorguen el lloc que es mereix.L’objectiu de 
l’obra és apoderar la dona amb discapacitat.

Espectacle en castellà de 35’ per 
a alumnat d’infantil i d’educació 
especial.

---------------------------------------------------
10. Dimecres, 9 de maig
---------------------------------------------------
Grup CASIOPEA
del CP Lope de Vega, taller de teatre de 
Cucurucú
Presenta
D’ON VENEN EL 
SUPERHEROIS?
de Tatiana Llopis.

Els bombers, eixos herois del poble que salven 
vides, apaguen incendis o rescaten animals 
en perill, s’han passat al costat fosc i ara es 
dediquen a la destrucció de tot allò que una 
vegada defensaren. En aquest món naixeran 
alguns superherois que hauran de descobrir 
què significa ser un heroi i que faran tot el 
possible perquè la memòria de tot allò que ens 
fa sentir orgullosos de ser humans no es perda.

Espectacle en valencià de 50’ per a 
alumnat de primària.

---------------------------------------------------
11. Dijous, 10 de maig
---------------------------------------------------
Grup TEATRE TOTAL
de l’Escola Gavina de Picanya.
Presenta
Blasco & CO, TV show.
de Francesc Raga.

Vicente Blasco Ibáñez ha estat el valencià 
més conegut de tots els temps. Va viure 
entre apassionades aventures amoroses, 
persecucions polítiques i el luxe i la vanitat 
dels multimilionaris (ja que ell ho era). L’autor 
del primer best-seller de la història, Els quatre 
genets de l’Apocalipsi, i de multitud de 
novel·les d’èxit era un home captivador, estimat 
i odiat; adés i ara. En la nostra obra, gràcies 
a noves i avançades tecnologies, el polèmic 
polític, periodista i escriptor és entrevistat en 
un divertit night-show. Com en tots els nostres 
muntatges, fem una presentació senzilla, 
adobada amb molt d’humor. Amb recursos 
escènics honestos (sense amagar-nos amb 
subterfugis) i múltiples llenguatges escènics 
(cant, mim i pantomima, clown modern, 
manipulacions...). Un complet espectacle en 
el qual, per descomptat, no faltarà el rigor 
documental que aquest personatge mereix. 
Un espectacle que permet una lectura a 
diversos nivells de profunditat perquè també 
els més jovenets coneguen Blasco Ibáñez. Una 
peça teatral perfecta per a qui vol descobrir 
l’irresistible personatge que va superar, amb 
el seu estil de vida, els llindars del que era 
possible aconseguir per als valencians.

Espectacle en valencià de 60’ per a 
alumnat de 8 a 16 anys.

---------------------------------------------------
12. Dimecres, 16 de maig
---------------------------------------------------
Grup ELS COMETES
del CEIP el Grau de València, taller de teatre 
de Cucurucú
Presenta
NO ÉS UNA ALTRA 
HISTÒRIA DE PRÍNCEPS I 
PRINCESES
de Tatiana Llopis.

El regne dels prínceps i el de les princeses 
estan enfrontats; fa segles que estan en guerra 
permanent i han oblidat el que significa liderar 
un regne, per la qual cosa el poble ho està 
passant malament. La profecia diu que un bon 
dia arribarà una xiqueta molt especial: Momo, 
una xiqueta que pot sentir fins i tot les pedres. 
Momo donarà veu i vida al príncep Feliç i la 
princesa Alegria i entre tots buscaran el camí 
envers la pau i la utopia.

Espectacle en valencià de 50’ per a 
alumnat de primària. 

---------------------------------------------------
13. Dijous, 17 de maig
---------------------------------------------------
Grup LENEAS
del CEIP Sant Joan Baptista de Torrent
Presenta
TE HE COGIDO, CAPERUCITA
de Carles Cano.

Ei! Vés amb compte! Perquè ací dins hi ha 
caputxetes ferotges, porcs armats fins a les 
dents, gats atracadors, vampirs, Frankensteins 
i, fins i tot, un llop una mica bleda de qui no 
et pots refiar massa. A més d’un altre grapat 
de coses que descobriràs així que s’òbriga 
el teló.

Espectacle en castellà de 40’ per a 
alumnat de 6 a 10 anys. 

--------------------------------------------------- 
14. Dimarts, 22 de maig
---------------------------------------------------
Grup Sociedad de la Alegría
del Col·legi María Auxiliadora de Torrent
Presenta
QUÈ HAURIA PASSAT SI ELS 
VALENCIANS HAGUEREN 
ARRIBAT ABANS A LA 
LLUNA?
de Juanjo Montesinos.

“Un xicotet pas per a l’home, un gran pas 
per a la humanitat” va dir l’astronauta nord-
americà Neil Armstrong en xafar per primera 
vegada la Lluna. Però... i si la primera 
persona a posar un peu a la Lluna haguera 
sigut un valencià?
Hauria portat una carmanyola de paella a 
la nau?
O hauria ballat Paquito, el xocolater sobre 
un cràter?
Viu l’apassionant aventura d’uns particulars 
astronautes en la missió espacial més 
divertida.

Espectacle en valencià de 50’ per a 
alumnat de 8 a 12 anys.



--------------------------------------------------- 
15. Dimecres, 23 de maig
---------------------------------------------------
Grup MIZAR
de l’Escola de Teatre de Cucurucú en Sant 
Marc
Presenta
MOMO
de Michael Ende, adaptació de Tatiana 
Llopis.

Momo és una xiqueta que té una 
característica ben particular: Momo sap 
escoltar com cap altra persona sap. Això li 
ha valgut l’estima de la gent del seu voltant. 
Però un bon dia, a la ciutat on viu Momo, 
comencen a passar coses molt estranyes. 
La gent ja no té temps d’escoltar-se, jugar o 
simplement passar l’estona. La gent comença 
a canviar, l’única cosa que els importa és la 
productivitat, la competitivitat i estalviar més 
i més temps. Podrà Momo descobrir què està 
passant i ajudar els seus amics? 

Espectacle en valencià de 60’ per a 
alumnat de 8 a 13 anys. 

--------------------------------------------------- 
9 de juny, dissabte, a les 11.00 h
CLOENDA
---------------------------------------------------
Acte de lliurament de diplodrames i altres 
sorpreses.
 

Centres i participants per ordre 
d’actuació:

Grup VEO VEO
Escola infantil VEO VEO de Torrent

Grup ECLIPSE
Col·legi Pléyade del Vedat.

Grup TEATRHELIOS 
Col·legi Helios de l’Eliana.

Grup DRAMA TEENS
Club d’Idiomes Torrent.

Grup DEIMOS
Escola de Teatre de Cucurucú, Sant Marc.

Grup LOS DEL CLARA
IES Clara Campoamor d’Alaquàs.

Grup DRAO
IES Rodrigo Botet de Manises.

Grup ALFA CENTAURI
Escola de Teatre de Cucurucú, Sant Marc.

Grup PATRACOLÀ
Col·lectiu Adisto de Torrent.

Grup CASIOPEA
CEIP Lope de Vega de Torrent. 

Grup TEATRE TOTAL
Escola Gavina de Picanya.

Grup ELS COMETES
CEIP el Grau de València.

Grup LENEAS
CEIP Sant Joan Baptista de Torrent.

Grup SOCIEDAD DE LA ALEGRÍA 
 Col·legi María Auxiliadora de Torrent.

Grup MIZAR
Escola de Teatre de Cucurucú en Sant Marc.

Decàleg del bon 
espectador
Per a treballar amb l’alumnat abans 
d’assistir al teatre

1. Informeu-vos bé de l’espectacle, a 
vegades el que u imagina no coincideix amb 
la realitat.

2. Heu de ser puntuals. Arribeu-hi 
almenys 15 minuts abans i tindreu temps de 
trobar el seient sense molestar.

3. No abandoneu el seient una vegada 
comença l’espectacle. Si voleu anar al 
lavabo, feu-ho abans o després de la 
representació.

4. El silenci és indispensable. Els actors 
treballen per a vosaltres, no els destorbeu 
parlant o fent comentaris.

5. Aneu alerta amb els esternuts, la 
tos i altres sorolls. 

6. Apagueu els mòbils abans de 
començar la representació perquè els llums 
i les alarmes poden també molestar els actors 
i la resta del públic.

7. No heu de menjar durant la 
representació per respecte als actors i al 
públic.

8. No molesteu la resta del públic si 
l’obra no us agrada malgrat els esforços 
dels actors i els creadors. Guardeu silenci 
per respecte als companys i als que han fet 
possible la representació.

9. Només una causa urgent pot fer-vos 
abandonar la sala. En aquest cas, procureu 
no fer soroll ni molestar.
10. L’aplaudiment, no els xiulits ni els crits, 
és la millor recompensa per als actors que vos 
han fet passar una estona agradable.

Agraïments a l’Ajuntament de Torrent i a totes 
les persones i institucions que fan possible 
que la Mostra de Teatre Escolar continue 
ininterrompudament el treball iniciat l’any 
1997. 

Més de vint 
anys educant 
espectadors
Cucurucú Teatre


