
 

                                                                                    
 

30 espectacles de marcat caràcter social es colaran en les cases del 

Cabanyal en la 7a edició del festival més íntim de València 

11 estrenes absolutes 

4 estrenes de la Comunitat Valenciana 

1 producció pròpia 

 

 València, 3 de maig. Amb la primavera, el Festival Cabanyal Íntim torna a portar les arts 

escèniques d'avantguarda a l'interior de les cases del barri i altres espais singulars. Ho farà del 18 

al 28 de maig amb un teatre bolcat en els valors socials, proper i accessible a les persones, que 

servisca de lloc de trobada, crítica i reflexió col·lectiva. Així ho ha explicat avui en roda de 

premsa l'equip del festival acompanyat dels seus patrocinadors i  Paula Valero.  L'artista valenciana 

establida a París i autora de la imatge del cartell d'enguany, ha definit la seua creació com “una 

proposta poètica en la qual la presència de les ales que emergeixen de les teulades del barri 

reflecteix aqueixa latència que el Cabanyal està viu i que necessita el suport de tots”. Emiliano 

García, propietari de Casa Montaña, ha agraït al festival la seua “necessària irrupció en el barri, fa 

ara 7 anys, la seua continuïtat i el seu treball exemplar com a agent dinamitzador social i 

cultural”. 

 

La 7a edició del festival posa enguany el seu focus d'atenció en les Migracions i obeeix, com ha 

explicat l'equip del Cabanyal Íntim -Isabel Caballero, Jacobo Roger, Marta Borcha, Esther Melo i 

Llanos Godes Medrano- a “la necessitat de donar visibilitat i manifestar-nos amb la nostra millor 

arma, l'art, contra el drama migratori al qual assistim”. Per aquest lema viatjaran una trentena 

de propostes, peces breus i de llarga durada per a tots els públics, que ens sorprendran amb les 

seues diferents visions i llenguatges escènics. I tot açò sense oblidar-nos de l'humor “per a allunyar-

nos de la desesperança i protegir-nos de la lletjor del món”. 

 

Cabanyal Íntim acollirà 11 estrenes absolutes i 4 estrenes a la Comunitat Valenciana amb 

propostes molt dispars: teatre de text, titelles i objectes, dansa i flamenc contemporani, poesia i 

lectures dramatitzades, música en viu o sarsuela bufa. No faltarà tampoc la performace, 

protagonitzada per la 3ª edició de Territori Performance que torna a les entranyes del Teatre El 

Musical com a espai d'experimentació i d'avantguarda escènica.  

 

L’ADN escènic valencià estarà present en més de la meitat de les representacions com una “aposta 

ferma del festival per fomentar i recolzar la creació emergent que es forja en la ciutat i atorgar-

li el valor i lloc que es mereix”. El valencià serà també la llengua emprada en moltes de les 

representacions de teatre textual d'enguany.  



 

                                                                                    
 

 

No faltaran en la programació els Íntims a la nit, els Íntims al carrer i les Activitats paral·leles, 

aquestes dues últimes gratuïtes, en les quals es desenvoluparan accions participatives, art i dansa 

comunitària, teatre fòrum, tallers, videomapping, i una exposició de Paula Valero que recorrerà el 

procés de creació del cartell que ha realitzat per al festival. El festival se sumarà també als actes 

d'homenatge del 150 aniversari de Blasco Ibáñez amb una lectura maratoniana de Flor de Mayo 

que tindrà lloc en la casa-museu de l'escriptor. 

 

En el seu afany de potenciar un diàleg entre la cultura escènica emergent i la idiosincràsia del barri 

del Cabanyal, la seua història i la seua s habitants, el festival presenta enguany com a gran novetat 

la seua primera creació pròpia, I tornarem a sopar al carrer, coproduïda al costat de las Naves i 

el Institut Valencià de Cultura, de la qual es desvetllarà més informació en una roda de premsa 

específica. Un espectacle de teatre participatiu escrit per Xavier Puchades i Begoña Tena i dirigit 

per Isabel Caballero i la mateixa Tena. 

 

Nous patrocinadors 

 

Caixa Popular, el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i Tyris 

se sumen enguany com a patrocinadors a l'aventura escènica i social més íntima de la ciutat. Josep 

Carles León, director de l'oficina de Caixa Popular del Cabanyal-Canyamelar, ha destacat que 

“com a model de banca de proximitat amb les persones i entitat implicada en el nostre entorn i  

barris, donem suport a projectes com el Cabanyal Íntim per a donar veu a la cultura i millorar la 

societat. Per aquest motiu una de les activitats programades es realitzarà en les nostres 

instal·lacions”. Per la seua banda, Manuel Cuadrado ha explicat que “el Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat s'ha volgut sumar a aquest festival perquè és un model de cultura participativa, 

col·laborativa i de proximitat, que incentiva la creativitat i la cultura emergent en un barri tan 

emblemàtic com el Cabanyal”. I Gonzalo Abia, gerent de Tyris, ha assenyalat que “la cervesa ha 

de participar en la vida social i cultural de la ciutat, i que millor manera de fer-ho que recolzant a 

aquest festival”. 

 

Al costat dels patrocinadors del festival, col·laboració destacada és la de l'EMT, alguns dels seus 

autobusos recorreran la ciutat amb la imatge del festival; la de l'Ajuntament de València amb la 

presència del festival en el Teatre el Musical i Las Naves; així com el Proyecto Off. Els comerços i 

locals del Cabanyal fan també possible la realització del festival amb aportacions econòmiques o en 

espècie que serveixen per cobrir les dietes i/o allotjament dels artistes així com les de l'equip del 

festival.  

 

Premsa Cabanyal Íntim  Marta Borcha: 607-982272 prensacabanyalintim@gmail.com  


