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Mentre els homes fan 
política i guanyen guerres, 
les dones tracten de burlar 
la repressió sexual 
imposada per la moral 
cristiana i el llinatge. Amb 
gran ironia, Joanot Martorell 
mou el seu protagonista, 
Tirant lo Blanc, entre estos 
dos mons omplint el seu 
cos i la seua ànima de 
ferides: les ferides de la 
guerra i les ferides, potser 
més doloroses, de l’amor.
El gran clàssic valencià i 
universal del segle XV (la 
primera novel·la moderna 
segons molt estudiosos) 
dóna peu a un muntatge 
que fuig de la recreació 
museística, dialoga amb el 
present i aposta per la 
paraula i el teatre físic.
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... el que el Tirant 
m’oferia era la 
possibilitat de crear un 
univers visual; que 
podia deixar de 
respectar amb tant de 
zel la santedat de les 
seues pàgines i fer ús 
del contingut d’una 
forma més lliure.

C R E AC I Ó



Aproximar-se a una obra tan 
important com Tirant lo Blanc fa una 
mica de por. És inevitable el temor 
davant d’una obra sacra, davant d’un 
text nuclear de la història de la 
literatura. És per això que els meus 
esforços com a directora es van 
centrar inicialment a superar esta por 
bloquejadora que em portava a 
pensar que mai estaria a l’altura del 
Tirant. I és veritat, mai el meu treball 
escènic estarà a l’altura d’allò que 
l’obra representa.

Vaig poder començar a treballar, més 
o menys lliurement, quan vaig 
entendre que el que el Tirant m’oferia 
era la possibilitat de crear un univers 
visual; que podia deixar de respectar 
amb tant de zel la santedat de les 
seues pàgines i fer ús del contingut 
d’una forma més lliure. I és que no 
sols la història és important, també ho 
és, en esta obra, tot l’univers visual 
que genera: les batalles, els sons, les 
llums, el mar, la terra, les textures, la 
sang. Tot un univers imaginari 
poderós i, a vegades, quasi 

EVA ZAPICO 
| Direcció |

C R E AC I Ó



cinematogràfic que m’ha permés 
explorar esta part de la narració visual 
que a mi, com a creadora, més 
m’interessa. M’ha permés narrar a 
partir de la plàstica de les imatges i 
donar a la paraula, al mateix temps, 
l’espai que requereix.

Esta profusió d’imatges que el text 
proposa crea, per si mateixa i en la 
translació escènica, la 
contemporització del relat sense 
necessitat de fer-ne una adaptació 
històrica, una translació cronològica a 
una època contemporània: la trama es 
modernitza tota sola en permetre la 
narració simbòlica de moltes parts a 
través de la imatge.

I dins de tot este món d’imatges que 
sorgeixen incontenibles de la lectura 
del Tirant, moltes construïdes per un 
heroi de masculinitat hiperbòlica, hi 
ha la presència d’una dona que 
s’intueix guerrera, forta i a la recerca 
de la seua llibertat individual. Una 
dona que, encara que acaba 
condemnada a la derrota i la mort, 
com és propi en la misogínia de la 
literatura clàssica, rebat i reverteix 
esta figura de l’heroi masculí. En una 
moderna i necessària relectura del 
Tirant lo Blanc, Carmesina ocupa ja el 
lloc que li correspon. 
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Enfrontar-se a l’adaptació d’un clàssic 
sempre fa una mica de por perquè 
sentim els clàssics com a textos 
sagrats i no ens hi podem acostar sinó 
amb respecte. La por augmenta quan 
es tracta d’una novel·la amb cinc parts 
i quasi 1.000 pàgines, de la qual s’ha 
escrit i dit moltíssim des que es va 
publicar l’any 1490. 

PAULA LLORENS 
| Text i adaptació |

En la nostra versió hem 
volgut ressaltar la 
dualitat entre amor i 
mort, Eros i Thànatos, 
sempre junts, que 
envolten i acompanyen 
els nostres protagonistes 
al llarg de la història... 
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Què és el Tirant lo Blanc? Una novel·la 
cavalleresca, és clar, però és molt més que 
això, és una barreja d’escenes fantàstiques, 
fets històrics, estratègies militars, escenes 
cortesanes, episodis eròtics i tocs humorístics. 
Tot això fa que siga considerada la novel·la 
més important de la nostra literatura. 

Però, què és el nostre Tirant? Potser una 
invitació a la vida... En la nostra versió hem 
volgut ressaltar la dualitat entre amor i mort, 
Eros i Thànatos, sempre junts, que envolten  
i acompanyen els nostres protagonistes al 
llarg de la història: l’amor, insatisfet i 
contrariat, els aboca al dolor. A més, la 
sexualitat es presenta de formes molt 
diferents: alcavoteria, fetitxisme, lesbianisme, 
voyeurisme, estupre...

Hem convertit en protagonista i motor de la 
nostra obra Carmesina i els altres 

C R E AC I Ó



personatges femenins, sempre oblidats o 
relegats a segon terme per la història, però 
no per Joanot Martorell, qui construeix uns 
personatges femenins fondament rics: 
Estefania, Plaerdemavida, la Viuda 
Reposada... Ha sigut un gran plaer bussejar 
dins seu i donar-los veu. 

Tot i que fou escrita al segle XV, i de forma 
molt original, la novel·la concedeix un gran 
relleu al punt de vista femení, al desig sexual 
de les dones i la defensa de la seua legitimitat 
en un món on impera el mite de la virginitat 
femenina, una visió totalment patriarcal de la 
sexualitat. N’estem tant lluny, ara?

Finalment, hem tractat de respectar al 
màxim la llengua del segle XV perquè té una 
sonoritat meravellosa i volíem que els 
espectadors pogueren gaudir d’eixa música 
que naix de les paraules i construccions 
antigues que no estem acostumats a sentir.

Humor, sensualitat i una invitació al  
Carpe diem us esperen a Tirant.  
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E Q U I P

Llicenciada per l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic de 
València. Com a actriu, 
comença en peces com Òxid 
(1998), La mala vida (1999), 
La senyoreta Júlia (2001) i, 
més avant, Cul Kombat 
(2015) i Escuela nocturna 
(2016). Amb la creació de la 
seua primera companyia, 
Copia Izquierda, dirigeix A pedazos (2004), Galgos 
(2005), La mujer de amianto (2008), Yo os declaro 
(2009), Gabrielle d’Estrées (2009) i Abismo (2011). 
Per a Teatres de la Generalitat Valenciana dirigeix 
Lilith (2006), i al Festival VEO, Merteuil (2007). A 
l’última etapa, amb la companyia que porta el seu 
nom, ha estrenat Retaule de l’abandó (2012) i El 
gran arco (2013). Els darrers temps ha rebut 
encàrrecs de diverses companyies: Mr. Kidd (2014), 
Azerbaijan (2016), Bienvenido a casa (2017), 
Medul·la (2017), Turquesa (2018) i Els nostres (2018), 
esta última, producció de l’Institut Valencià de 
Cultura. A més a més, té una llarga experiència 
com a pedagoga.

EVA ZAPICO
| València, 1972 |

Direcció
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Llicenciada en Filologia 
Espanyola per la Universitat 
de València, en Art Dramàtic 
a l’Escuela del Actor, i en 
Direcció i Dramatúrgia per la 
RESAD de Madrid. 
Actualment cursa el Màster 
en Formació i Investigació 
Literària i Teatral a la UNED. Com a autora ha 
estrenat Cardiovascular (2008), finalista del Premio 
Teatro Nuevos Tiempos; les peces breus Pequeña 
Zorra (2014), En un banco (2014) i La mare (2018); i 
ha col·laborat en creacions col·lectives com Hijos de 
Verónica (2016) i El drac d’Europa (2017). Els últims 
treballs son Lluvia (2016), amb direcció pròpia i 
producció de la seua companyia, Cactus Teatre, i 
Inquilinos, premi de Dramatúrgia Hispana de 
Chicago 2018. Ha intervingut com a actriu en obres 
com Canciones y amor con queso (2012), 
Temporada baja (2013), El geperut de Notre Dame 
(2015), Per davant i per darrere (2018) i Historia de 
una maestra (2018).  

PAULA LLORENS
| Canals, 1986 |

Text i adaptació
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Llicenciada en Filologia 
Espanyola per la Universitat 
de València i diplomada en 
Art Dramàtic pel Centre 
Teatral Escalante, amb una 
àmplia formació de dansa a 
l’escola de María Carbonell. 
Ha treballat com a actriu en 
companyies valencianes com 
Bramant, Construyendo a Verónica (2006) i 
Pequeños episodios de fascismo cotidiano (2017); 
Copia Izquierda, Merteuil (2007) i La mujer de 
amianto (2008); i Dársena, En esta crisis no 
saltaremos por la ventana (2011) i No se está mal 
en el paraíso (2011) entre d’altres. A hores d’ara, 
cofundadora i codirectora de la sala i companyia 
Proyecto Inestable, ha participat en produccions 
com La noria (2005), Sobre héroes y antihéroes 
(2010), Persona-I (2011), El desencanto (2012), El 
acontecimiento (2013), La exiliada, la negra, la 
puta, el caracol y la mística (2014), Acosos y 
derribos (2016) i Family(es) (2018). També és 
dramaturga i directora d’escena.

MARIBEL BAYONA
| València, 1979 |

Actriu
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Després de dos anys a 
l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de València, es 
llicencia en Art Dramàtic per 
la RESAD de Madrid. La seua 
trajectòria professional 
comença en el circuit teatral 
alternatiu d’aquella ciutat 
amb peces com Ricardo III (2017), dirigida per 
Xavier Ariza; 4.48 Desaparecer (2017), amb direcció 
de Javier Pellicer (Madrid, Nave 73); Las paredes 
oyen (2018), de Lidio Sánchez Caro; i Callar y 
quemarse (2017), de Los Romanceros Teatro. 
També ha participat en obres estrenades a la 
RESAD com ara Ecos (2018), amb dramatúrgia i 
direcció d’Eva Mir, i Moongate (2018), de Jorge 
Navarro de Lemus. L’última activitat teatral ha sigut 
Estoy intentando romperte el corazón (2018), de 
Gabi Ochoa. Ha cursat un màster d’interpretació 
davant la càmera a La Central de Cine i ha actuat 
en diverses sèries de TV: Grupo 2: Homicidios (2017), 
La otra mirada (2018) i, fa molt poc, Servir y 
proteger (2018).  

RAÚL FERRANDO
| València, 1993 |

Actor
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A partir del 2008 comença a 
interessar-se per la percussió 
vocal (beatbox), i dos anys 
després participa en els 
primers campionats locals.  
A hores d’ara té el rècord 
nacional de ser el 
percussionista vocal més 
vegades classificat com a 
finalista en els campionats d’Espanya. Té un 
palmarés en què destaquen el premi al millor 
showman nacional en la Zombeats Summer Battle, 
a més de campió nacional l’any 2013; guanyador de 
la Wildcard Internacional per la Grand Beatbox 
Battle 2014 i del Valencia Beatbox Respeto 2016, 
entre d’altres. En la modalitat de loopstation ha 
sigut dos vegades subcampió d’Espanya, anys 2017 
i 2018. Ha organitzat també nombrosos tallers els 
darrers anys i ha posat en marxa diversos projectes, 
com ara la creació de Beatbox Novel, un segell 
internacional destinat als novells percussionistes 
vocals, a més de fundar i dirigir la Valencia Beatbox 
Community. Actualment és el nou director de la 
Spanish Beatbox Battle.

KIKE GASU
| València, 1993 |

Actor i músic
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Diplomat en Art Dramàtic per 
l’Escuela del Actor de València i 
titulat en Direcció d’Escena i 
Dramatúrgia per l’ESAD de la 
mateixa ciutat. La trajectòria 
actoral comença amb la 
companyia Visitants Teatre en 
espectacles per a espais públics 
com ara Fam de foc (2002), Fantàstic (2002), 
Hugonstein (2003), Tirant i Carmesina (2004) i 
Viajeros (2004) entre d’altres. També ha intervingut 
en diverses òperes al Palau de les Arts de València 
com Fausto (2009) i, amb La Fura dels Baus, en El 
anillo del nibelungo (2007-2014). Ha treballat amb 
companyies valencianes com Inestable, ADNI 
(2012), i Señores Jaguares, Disculpe el señor la 
esperanza (2013). Alguns dels últims treballs són 
Marat/Sade (2015), de La Fam cia.; Still Life (2016), 
de Taiat Dansa i Texel/Texas (2016), de Jibbe 
Willems. Ha fet tasques pedagògiques en diverses 
escoles i, actualment, forma part del col·lectiu Los 
Reyes del Mambo. 

SERGIO IBÁÑEZ
| Vila-real, 1979 |

Actor
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Llicenciat a l’Escuela Superior de 
Arte Dramático de Torredolones, 
es forma també en La Guindalera 
i La Abadía. La seua trajectòria 
artística arranca a les ordres 
d’Helena Pimenta en l’obra Coriolano (2005). Ha 
intervingut en diverses produccions de La 
Guindalera: Proceso por la sombra del burro (2006) 
i Lope de Aguirre, traidor (2007); i, amb la 
companyia Almaviva, Los comendadores de 
Córdoba (2008), El Hamete de Toledo (2011) i 
Revelación (2008). És cofundador de la companyia 
Venezia Teatro, amb la qual estrena La Hostería de 
la Posta (2012), La isla de los esclavos (2013) i Los 
desvaríos del veraneo (2014). Les obres més 
recents són Sueño de una noche de verano (2015), 
La armonía del silencio (2017) i Sobre padres e 
hijos (2018). Així mateix, és llicenciat en 
dramatúrgia per l’ESAD de Madrid i ha estrenat 
textos com El arte de desaparecer (2010) i 
Supervivencia (2012).

ANTONIO LAFUENTE
| Alacant, 1981 |

Actor
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Llicenciada en interpretació 
per l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de València, és una 
de les fundadores de la 
companyia Tributeatro, amb la 
qual ha estrenat diverses 
peces: Urbe-ubre-urbe (2008), 
La soledad de las palabras (2009), Sobrevivir sin 
un rasguño (2010), La mirada del gato (2013), Shh... 
escúchate (2013), Se extingue algo íntimo (2013) i 
El sueño de Laura: la titaina (2014). Ha treballat en 
altres companyies valencianes com Inestable, La 
noria (2009); Tornaveu, Las sillas (2010); El Corral de 
la Olivera, Los locos de Valencia (2011); Flumen, 
Bodas de sangre (2015); i també en produccions 
públiques com Hamlet, retrato de família (2011). 
Entre els últims treballs destaquen diverses 
produccions estrenades a Madrid com ara El 
asesinato de Garfield (2017), ¡Fiu, fiu! (2017), Holly 
(2017), Ding, dong (2018), Cuatro corazones con 
freno y marcha atrás (2018) i Las amazonas (2018), 
dirigida per Magüi Mira. 

MAR MANDLI
| València, 1984 |

Actriu
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Llicenciada en interpretació 
per l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de València. La 
seua trajectòria teatral 
comença amb companyies 
valencianes com la de 
Marino Muñoz, Sol de 
medianoche (2008); Anem 
Anant Teatre, amb Contes 
dels Grimm (2009), dirigida 
per Gemma Miralles, i 
Holmes & Watson (2010), amb direcció de Carles 
Alberola. Més avant, dins de la companyia La Panda 
de Yolanda, participa en Üiqü’is (2012) i en la 
producció pública Temporada baja (2013), amb 
direcció de Sergio Caballero. Va participar en una 
gira pel Regne Unit amb dos espectacles dirigits 
per Andrew Bardwell, La habitación de Mateo 
(2014) i Fuera (2015). Dels últims treballs destaquen 
No som ningú (2016) i Niñas que no tenemos ni 
puta idea (2018), amb la seua companyia 
Indecents. Fa poc ha treballat en televisió en la 
sèrie La forastera (2018), de Nakamura Films i 
Albena per a À Punt. 

RAQUEL PIERA
| València, 1983 |

Actriu
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Llicenciada en Art Dramàtic a 
l’Escuela del Actor de València. 
Durant el període formatiu va 
participar en diversos 
muntatges: La usura (2014) i La 
mejor familia del mundo 
(2015), d’Eva Zapico; Algo 
impresionante (2015), amb 
direcció de Jaume Pérez. 
Després ha intervingut en diverses produccions 
valencianes com La diferencia entre un 
Manhattan y un Robroy (2016), Halloween Party 
(2016), sota la direcció de Borja López Collado; 
Suicidio para desayunar (2016) i Compasivas 
(2017), dirigides per Adrián Bellido, i Julio César 
(2016), de Chema Cardeña, entre d’altres. Entre les 
últimes obres en què ha participat cal fer esment 
de Sifilitik (2017), per la qual fou seleccionada com 
a actriu revelació als premis AAPV, Només es perd 
allò que es guarda (2018) i Caronte (2018). 
Juntament amb Patricia Sánchez ha creat Rat Park 
(2018), residència de la Conselleria de Joventut de 
l’Ajuntament de València.

LUCÍA POVEDA
| València, 1992 |

Actriu
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