
 

 

                                                                                    
 

El 7è Cabanyal Íntim presentarà una coproducció de teatre 
participatiu amb Las Naves i l’Institut Valencià de Cultura 

 València, 26 d’abril. El Festival Cabanyal Íntim, que porta cada primavera les arts 

escèniques d’avantguarda a l'interior de les cases del barri valencià, presentarà en la 7a edició, 

programada del 18 al 28 de maig sota el lema Migracions, la seua primera producció pròpia al 

costat del centre d'innovació Las Naves-Ajuntament de València i l’Institut Valencià de 

Cultura, amb la col·laboració del Teatre El Musical. 

 

I tornarem a sopar al carrer és el títol d'aquesta coproducció, dirigida per Isabel Caballero i 

Begoña Tena, la dramatúrgia de la qual signen Xavi Puchades i la mateixa Tena. El Teatre el 

Musical acollirà el 27 de maig, dins del marc del festival, l'estrena d'aquest espectacle i una 

segona representació el 28 de maig. 

 

Fidel al compromís social del festiva és un projecte de teatre participatiu que involucra a 

actors professionals i veïns i col·lectius del barri del Cabanyal amb els quals s'ha treballat 

des del febrer passat en diversos tallers amb l'objectiu d'investigar les possibilitats artístiques 

d'aquests i arreplegar els sentiments, vivències, ferides, proeses, victòries i meravelles passades 

i presents dels habitants del barri. 

 

“El teatre compromès, a favor dels valors socials, ha sigut sempre el nostre estendard. Un teatre 

proper i accessible a les persones que servisca de lloc de trobada i reflexió col·lectiva. A través 

d'ell i de les seues infinites varietats escèniques, el festival potencia així un diàleg entre la cultura 

teatral emergent i la idiosincràsia d'un barri, la seua història i els seus habitants”, explica l'equip 

del Cabanyal Íntim –Jacobo Roger, Isabel Caballero, Marta Borcha, Esther Melo i Llanos 

Godes Medrano.  

 

I tornarem a sopar al carrer naix de les converses amb moltes veïnes i veïns del Cabanyal, 

d'històries i personatges del barri reunits en llibres i audiovisuals en els últims anys. Veïnes i 

veïns que sempre han cedit generosament les seues veus i que ara, a més, cediran la seua 

presència a l'escenari en aquest espectacle. Tots junts parlarem del seu present, des del seu 

passat i cap al seu futur. 

 

Les Migracions del festival arriben al Espai Mutant 

 

Cabanyal Íntim torna al maig per a donar veu al drama dels refugiats i a les migracions 

involuntàries. Sota el lema Migracions transitaran una trentena d'espectacles que abordaran 

aquest tema des de diferents llenguatges i mirades escèniques. I en aquest context Las Naves, 

al costat de la seua participació com a productor de I tornarem a sopar al carrer, col·labora així 

mateix amb el festival amb l'exhibició de Sous la plage. Una performance creada Marc 

Villanueva i Gerard Valverde que es representarà dins del marc del festival el 19 de maig en el 

Espai Mutant. La performance està interpretada per Mohammad Bitari, periodista refugiat 

d'origen sirià-palestí, qui ens interrogarà sobre els discursos i les paradoxes generades al voltant 

de les revoltes àrabs i l'actual crisi migratòria 
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