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¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando te das cuenta de que todo lo que has hecho 
en esta vida no ha servido para nada? 
Penev cuenta la venganza de Antonio tras la muerte de su madre al tropezar con un 
adoquín en una calle olvidada. Esto le lleva a cambiar el rumbo de las cosas, el destino de 
su vida y el de quien se ponga por delante: caiga quien caiga. 
Teatro y fútbol se unen en esta historia llena de ironía y frustración. Penev era un 
delantero búlgaro que se hizo conocido tras su llegada al Valencia. Después pasó por el 
Atlético de Madrid y finalmente por el Celta de Vigo. Era un gigante con cara de niño que 
hizo creer a muchos que esos equipos algún día ganarían algo. Pero el triunfo siempre 
suele ser de los mismos. De los que dejan los adoquines sueltos para tropezar con ellos. 
Penev es el partido amañado de nuestras vidas. 
 



 

FITXA ARTÍSTICA     
        
Autor: Xavo Giménez  Il·luminació: Martín Crespo 
Direcció: Xavo Giménez i Toni Agustí    Distribució: a+ soluciones culturales  
 
Intèrprets: Xavo Giménez i Toni Agustí Durada: 60 minuts 
 
Escenografia: Xavo Giménez    
Vestuari: Toni Agustí    Una producció de La teta calva 
  

 
L’AUTOR: XAVO GIMÉNEZ 
Xavo Giménez duu a escena Penev, la seva sisena 
obra, després de diversos textos que es nodreixen de 
la sàtira com a element principal del seu llenguatge. 
Escriu per a la companyia valenciana Purna Teatre 
els seus quatre primers textos (Trifàsic, Yes We 
camps, Star Farts i Spaña). En aquests textos ja es 
dibuixen clars elements de crítica social i política, 
però és des de la fundació de la seva pròpia 
companyia, juntament amb la dramaturga Iaia 
Cárdenas, La Teta Calva, quan els seus textos, tant 
Penev com l'anterior, Àrtic, naveguen per territoris 
més foscos sense deixar d'utilitzar la ironia i la 
comèdia com a elements d'ancoratge de cadascuna 
de les seves peces. Xavo Giménez treballa com a 
actor, director i escenògraf per a un ampli ventall de 
companyies valencianes com L'Horta Teatre, La 
Pavana, Albena Teatre, Teatre Micalet, Hongaresa, 
La Dependent, Lupa Teatre, Teatrencompanyia, El 
Punt G, Teatres de la Generalitat o Culturarts, entre 
altres. És un autor amb formació de Belles Arts que, 
paral·lelament al teatre, desenvolupa una carrera 
musical amb la seva pròpia banda de folk blues, 
Giménez e Hijos. 
 
NAIX PENEV 
Lubo Penev va arribar al València quan jo tenia catorze o quinze anys. Des de la finestra de 
la meua classe, en el col·legi del Pilar, veia totes les vesprades com s'alçaven les banderes a 
la part alta dels mastelers que coronaven el fons nord de la General de pie de Mestalla, a 
l'altre costat de Blasco Ibáñez, marcant la classificació i amb açò, la disputa amb els 
companys, molts del Madrid, aleshores. (Cap del Barça. Messi no existia. Els capellans del 
col·legi eren quasi tots de la Reial Societat.) Mestalla tenia el seu magnetisme discret fins 
que un dia no sé quin president va decidir folrar-lo de ciment prometent tantes coses que 
mai es compleixen al més pur estil valencià (que no valencianista). Jo vaig viure el meu 
sentiment “xe” amb poques expectatives, ja que mai vaig recordar un títol. El meu avi em 
va portar a veure al Matador alguna vegada i el meu pare al mundial del vuitanta-dos en 
aquell partit contra Hondures. Però tot eren esquenes i cames de gent més alta que jo que 
no em deixaven veure la grandesa de la gespa perfecta. L'arribada de Penev al València, de 
Hiddink, de Leonardo i d'altres pocs astres més em van retornar la fe i la il·lusió de veure 
bones vesprades de futbol a Mestalla després de tedioses jornades veient aquell Tomás 
passant la pilota cap a darrere una vegada i una altra. Em vaig traure el passe i em vaig 



barrejar entre Yomus primer i entre Gol Gran després. Tot en el futbol és il·lusió. Il·lusió i 
decepció, però més il·lusió. I d'ací naix el meu text Penev. Jo tenia il·lusió per aquesta 
ciutat, per aquell equip, pel teatre, pels camins que començaven, per les noves voreres... 
Però vivim en una terra de paella plena de pedres als camins. Som una societat lesionada 
per a tota la vida. Amb un lligament creuat al límit i amb una coixesa crònica.  

Xavo Giménez 
 
 
LA COMPANYIA 
La teta calva s'emmarca en les denominades companyies emergents. És per açò que la seua 
trajectòria com a companyia és de curta durada, però no així la dels seus components. Es 
forma l'any 2013 després de més de quinze anys de trajectòria individual dels seus dos 
fundadors, Iaia Cárdenas i Xavo Giménez. Tots dos han desenvolupat treballs 
d'escenografia, direcció escènica, fotografia teatral, dramatúrgia i interpretació amb 
diverses companyies professionals, com ara La Pavana, Teatres de la Generalitat 
Valenciana, Albena Teatre, La Dependent Cia, Combinats, Oscura Teatre, El Punt G, Lupa 
Teatre, Teatrencompanyia, Perros Daneneses, Companyia Teatre Micalet, L'Horta Teatre, 
Teatro El Extranjero (Buenos Aires), Purna Teatre, Escola de l'Actor de València, Escola de 
Teatre Escalante o Escola Off, entre d'altres.  
Com a companyia, inicien la seua marxa amb el text de Xavo Giménez Àrtic, estrenat a 
l'Espai Inestable i posteriorment a la Sala Ultramar de València el 2014. El següent treball, 
actualment en gira nacional, és Penev, també de Xavo Giménez. Penev s'exhibeix en 
festivals nacionals com la Fira Internacional de Teatre d'Osca i en ciutats com Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Alcoi, Castelló o València.  
Iaia Cárdenas estrena el seu text Adéu Encara en el projecte Iberoescena a la ciutat de 
Buenos Aires amb la companyia Hongaresa. Aquest text, dut a escena sota la direcció de 
Xavo Giménez i l'argentí Mariano Stolkiner, ha estat seleccionat per l’SGAE per a ser editat 
en la seua col·lecció Teatre Exprés per a joves dramaturgs. Adéu Encara va guanyar el 
premi Ciutat Alcoi en la seva XL edició. Iaia Cárdenas treballa actualment en el seu últim 
text, Síndrhomo, seleccionat en el festival Cabanyal íntim per al maig de 2015. 
La Teta Calva va estrenar l'abril de 2015 la seua última producció, Llopis de Xavo Giménez, 
un monòleg que s'endinsa en nous llenguatges audiovisuals i sonors. El teatre de La teta 
calva transita entre les dramatúrgies socials on la persona i el seu desestructurat entorn 
són les peces de cadascuna de les seues obres. Un teatre proper i basat en la paraula, en la 
proximitat i, per sobre de tot, en l'actor com a eina fonamental del teatre. 
 
facebook.com/latetacalva│ @LaTetaCalva │Comenta l’espectacle amb #Penev 
 
 
 
PROPERAMENT: 
 
Del 18 al 21/06/2015 
35m2 

de Pedro Morales 
Una proposta d’Els malnascuts, laboratori 
de creació jove de la Sala Beckett 
 

De l’1 al 26/07/2015 
Penso en Yu 
de Carole Fréchette 
Una coproducció de la Sala Beckett i el 
Grec 2015 Festival de Barcelona 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X OBRADOR D’ESTIU DE LA SALA BECKETT  
 
Del 4 a l’11 de juliol 
 
 
CURSOS DE DRAMATÚRGIA 
 

Amb Carole Fréchette 
El misteri dels inicis: com es comença?  
 

Amb Enric Nolla 
El diàleg i el monòleg en l’espai 
 

Amb Tena Štivičić 
La història, el gènere teatral i el dramaturg 
 

Amb Guillem Clua 
Des de la bastida 

LABORATORI DE DRAMATÚRGIA I 
INTERPRETACIÓ 
 

Amb Jordi Casanovas 
Ficció de la realitat (Escriptura biogràfica 
col·lectiva) 
 
TALLER D’INTERPRETACIÓ 
 

Amb Will Keen i María Fernández Ache 
Pinter: La paraula feta acció  

 
 
Més informació i matrícules: obrador@salabeckett.cat 
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