
Llopis
de Xavo Giménez
Cia. La teta calva
28/02/2018
A les 20h

Per què queda millor dir Mississipi que Massanassa? Alabama 
que Àlaba? Per què? Els americans ho fan tot millor, no? 
Somiem amb ser el que no som. I de tant somiar ens vam 
quedar adormits i el tren passa de llarg. Almenys per a Llopis, 

l’àlter ego de l’actor i director Xavo Giménez en la seva última peça, un 
monòleg.
Llopis és la història d’un que va voler ser algú. Una obra que, com en els 
seus treballs anteriors, solca camins entre el riure i la desolació, entre la 
comèdia àcida i la crua realitat. Es pot barrejar un home llop valencià, 
un viatge a mart sense bitllet de tornada, un cowboy tocant el banjo i 
un fatxenda bevent orxata gourmet en una obra de teatre? Llopis pot. 

FitxaArtística
Autoria, direcció, interpretació i 
escenografia: Xavo Giménez

Il·luminació: Marc Gonzalo
Espai sonor: Lukas Lemann
Audiovisuals: Joan García i Antoni 
Sendra
Fotografia i premsa: María Cárdenas
Il·lustració: Julia Valencia
Distribució: A+, Soluciones 
Culturales

Durada: 1h 15min

Una producció de La teta calva

Espectacle en castellà

Fotografia: María Cárdenas

Després de l’espectacle hi haurà 
un col·loqui postfunció titulat 
Alguien te U.S.A a càrrec de Xavo 
Giménez i Jorge Picó



Sota l’encapçalament de D.O. València, i seguint el format de D.O. Illes Balears 
que vam promoure la temporada passada, volem afavorir l’exhibició d’espec-
tacles creats per artistes valencians i ser-ne altaveu. Durant tres setmanes aco-
llirem diverses propostes representatives del panorama escènic valencià que 
aniran acompanyades de dues xerrades que ens ajudaran a entendre millor la 
situació cultural dels artistes de la terreta. Amb cicles com aquest volem donar 
a conèixer la creació contemporània d’altres territoris a Catalunya. 

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Xavo Giménez escriu 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 María 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, Hogaresa, 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.

XavoGiménez

PropersEspectacles
Pool (no water)
de Mark Ravenhill
Traducció de Pau Gener, Chloe Campbell i 
col·lectiu VVAA
Direcció: Anna Serrano, Elena Martín i Marc 
Salicrú (col·lectiu VVAA)
Amb Isaac Baró, Marc Cartanyà, Oriol 
Esquerda, Sandra Pujol i Xavier Teixidó
Una coproducció d’Íntims produccions i 
FiraTàrrega
del 08 al 25/03/2018

L’empestat
de Jordi Oriol
Direcció: Xavier Albertí
Amb Jordi Oriol i Carles Pedragosa
Una producció d’Indi Gest, OSIC i 
Temporada Alta Girona
del 06 al 29/04/2018 

La companyia es funda el 2013 després de més de quinze anys de trajectòria 
professional dels seus dos membres, Xavo Giménez i María Cárdenas. El primer 
desenvolupa treballs d’actor, escenògraf i director per reconegudes companyies 
valencianes com La Pavana, Albena, La Dependent, Teatre Micalet i Culturarts, 
entre d’altres. Com a autor, ha portat a escena set textos, quatre amb la companyia 
Purna Teatre (Trifàsic, Yes We Camps, Star Farts i Spaña) i la resta amb La teta 
calva (Àrtic, Penev -que es va poder veure a la Sala Beckett el 2015- i Llopis). 
María Cárdenas és dramaturga, fotògrafa i publicista. Rep el Premi Ciutat de Alcoi 
pel seu text Adéu Encara el 2013, seleccionat per Iberescena per portar-lo als 
escenaris argentins el 2014. És autora de Síndrhomo, que també es podrà veure 
en el marc del cicle D.O. València. Ha fet fotografies teatrals per a més de quinze 
companyies professionals, com ara Fosca Teatre, L’Horta Teatre, Pavana, Purna 
Teatre i Teatre Micalet.

LaTetaCalva

D.O.València
CreacióContemporàniaValenciana

Espectacles

Síndrhomo
de María Cárdenas
Direcció: Xavo Giménez
Cia. La teta calva
01 i 02/03/2018

El feminista
d’Héctor Arnau
09/03/2018

Carinyo
de Juli Disla
Direcció: Jaume Pérez
Cia Pérez&Disla
10 i 11/03/2018

Ultramarins
de Paco Zarzoso
Cia. Hongaresa
del 15 al 18/03/2018

Concert

40 años de éxitos del 
posfranquismo español
Las víctimas civiles
03/03/2018

Xerrades

Alguien te U.S.A
Col·loqui amb Jorge Picó i Xavo 
Giménez després de Llopis
28/02/2018

La dramatúrgia valenciana 
actual: textos i contextos
Una conversa entre Paco Zarzoso 
i Ramon X. Rosselló
16/03/2018 

Curs
Teatre eròtic i teatre pornogràfic
A càrrec de Paco Zarzoso
del 12 al 16/03/2018

FestivalAlcools
Poesia en escena
La majoria de dimarts del mes de març i abril portarem la poesia contemporània a 
escena i posarem de manifest el bon moment de la poesia catalana actual. 
Consulta els recitals a www.salabeckett.cat


