EL NOM es va estrenar l’11 d’abril de 2018.
Aquesta divertidíssima comèdia ha arribat al Teatre Micalet
en una VERSIÓ EN VALENCIÀ dirigida per Joan Peris i amb
Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Ferran Gadea, Cristina
Garcia i Ximo Solano al repartiment.
A EL NOM, un enfrontament sense importància farà
esclatar els vertaders conflictes entre els protagonistes.
El NOM és una crítica àcida, amb molt d’humor, de les
convencions socials amb un llenguatge mordaç.

Escrita pels francesos Matthieu Delaporte i Alexandre
de la Patellière, EL NOM ha obtingut un gran èxit de
públic a tot arreu on s’ha representat.
S’ha realitzat també una versió cinematogràfica
basada en el text teatral que va guanyar dos premis
Cesar, els guardons de l’Acadèmia de Cinema Francés.
Aquesta peça recorda en molts moments a obres
d’autors de la talla d’Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Sébastien Thiéry i especialment à Yasmina Reza i
el seu text Un Déu Salvatge.
En aquesta ocasió s’ha fet una adaptació valenciana
d’EL NOM per tal d’apropar-la a la nostra realitat.

SINOPSI
Vicent està a punt de ser pare per primera vegada als quaranta anys. Quan és
convidat a sopar a casa d’Isabel i Pere, la seua germana i el seu cunyat, es retroba
amb Carles, un bon amic de la infància.
Mentre esperen a Anna, la companya de Vicent, que té el costum d’arribar sempre tard, li fan tot un seguit de preguntes sobre la seua paternitat i el que això
comporta sense mai perdre el sentit de l’humor...
Però, quan sobtadament li pregunten, si ja ha escollit un nom per al xiquet, la
seua resposta deixa a tots bocabadats.

FITXA ARTÍSTICA
AUTORS: Matthieu Delaporte i
Alexandre de la Patellière
VERSIÓ CATALANA: Jordi Galceran
ADAPTACIÓ VALENCIANA: Miquel Aparisi
DIRECCIÓ: Joan Peris
REPARTIMENT:
Pilar Almeria
Josep Manel Casany
Ferran Gadea
Cristina Garcia
Ximo Solano
ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ: Joan Peris
DISSENY DE VESTUARI: María Almudéver
CONSTRUCCIÓ ESCENOGRAFIA: Fet d’Encàrrec
ATREZZO, UTILLERIA I MOBILIARI:
Fet d’Encàrrec i El Taller d’Enric
DISSENY GRÀFIC: Paula Fernández
IMATGE I FOTOGRAFIA: Santi Carreguí
COMUNICACIÓ: María Boronat
XARXES SOCIALS: Paula Fernández
PRODUCCIÓ EXECUTIVA: María Boronat
AJUDANT PRODUCCIÓ I ADMINISTRACIÓ:
Jéssica Martínez
CAP TÈCNIC: Jordi Carcelén
CAP DE SALA: Óscar Díaz
REGIDORIA: Lydia Garcia
TAQUILLA: Maria Garrigues
PRODUCCIÓ COMPANYIA TEATRE MICALET
DURADA: 1h i 40 minuts
APTA PER A TOTS ELS PÚBLICS

Per què El Nom ?

Perquè es representa
per primera vegada
en VALENCIÀ
i amb un repartiment
d’actors i actrius valencians
Perquè parla de la societat
amb HUMOR I PROFUNDITAT
Perquè té un RITME TREPIDANT

COMPANYIA
TEATRE MIC ALET

Perquè és una COMÈDIA D’ÈXIT
que s’ha representat en
diferents països del món
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de 2019
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Maria Boronat
Paula Fernández
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L’escenografia d’El Nom
Presideix l’escenari una foto
gegant de València amb un
mobiliari realista d’un pis del
barri del Carme on viu una
parella “progre”.
L’escenografia treballa sobre
el concepte d’illa dins de
València, per la qual cosa
no té parets que l’envolten.
L’escenografia d’El Nom és
senzilla i versàtil.
Està especialment pensada
per a poder-se adaptar a
sales de totes les mides.

En paraules dels autors
Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière
“Si es tracta d’inspiració, el to que buscàvem
era el de les comèdies italianes dels anys ‘70,
quan els directors es reien de la petita burgesia a la qual ells mateixos pertanyien, però ho
feien amb un indici de benevolència i tendresa”
“Vam voler escriure una història sobre personatges que coneguéssim bé, així que ens vam
inspirar en el nostre entorn. Busquem representar amb una mica de crueltat a persones
que coneixem i volem perquè era la millor
manera de ser divertits. O siga, es tractava de
riure’ns de nosaltres mateixos. I fent això ens
vam adonar que tenim un aspecte molt
caricaturesc”.

Jordi Galceran
A El nom les relacions familiars, sentimentals i
d’amistat es veuen sacsejades a partir d’un fet
en principi tan innocent com triar un nom pel
fill. En la tradició de les millors comèdies contemporànies, l’efecte papallona desencadena la
tempesta perfecta. Les grans comèdies parlen
sempre del dolor, del ressentiment, de la culpa,
com els grans drames. Els assumptes que ens
preocupen, un cop la subsistencia està garantida, són sempre els mateixos: Sóc feliç?
M’estima algú? Qui és aquesta persona que
dorm amb mi? Això és el que es pregunten els
personatges de l’obra, i ho fan des de la falsa
seguretat d’una certa comoditat econòmica,
social i sentimental. Intel·lectuals, artistes,
triomfadors en els negocis, amb parelles estables
i mobles de disseny s’adonaran, sense mirar de
perdre aquell punt de cinisme que els fa sentir
tan segurs, que potser tot plegat és una bombolla
de sabó que volta en l’aire i, en qualsevol moment,
pot petar.

Le Prénom:
Un fenomen que traspassa fronteres
Le Prénom fou un èxit rotund en la seua estrena a
París el 2010, al Théâtre Édouard VII. La crítica va
valorar el ritme trepidant i els diàlegs intel·ligents
d’aquesta comèdia que estava interpretada,
entre d’altres, pel cantant Patrick Bruel. Va ser
nominada als Premis Molière 2011 en 6 categories, incloent millor comèdia, millor autor viu i
millor director.
L’any 2012 es va estrenar la versió cinematogràfica,
dirigida pels mateixos autors Delaporte i De la
Patellière i amb els mateixos intèrprets que
al teatre. Nominada a 5 premis Cesar 2012, va
guanyar dos guardons al millor actor i actriu de
repartiment. Actualment, més de 4 milions
d’espectadors ja l’han vist, fet que l’ha convertit
en tot un fenomen a França i a Europa.

El Nom, petits crims irresistibles entre amics
A El Nom, tot comença amb una petita mentida de res… A Vincent, l’heroi,
li agrada jugar. És un provocador amb encant... Quan deixa caure un mot
–o més ben dit, un nom- s’origina una tempesta al voltant d’aquest cercle
familiar i amical, reunits per un bon àpat.
Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patellière, els joves autors, són
nous al teatre però saben el que fan. Guionistes fèrtils, han confeccionat
una comèdia viva, alegre, que reposa sobre un mecanisme d’acceleració,
de violència, de cascada de ‘cops’ de teatre. Rentem els draps bruts en
família, cadascú arregla els seus problemes, però l’amor i l’amistat triomfa
sobre qualsevol altra cosa.
L’onada de riures s’aixeca al Théâtre Edouard VII com l’aire fresc, i la veritat
és que s’agraeix! Teatre amb majúscules, popular i franc, intel·ligent i de
gran qualitat.
(Armelle Heliot, Le Figaro, 2010)

EL DIRECTOR, JOAN PERIS

PILAR ALMERIA

Nascut a Nules i resident a València.
Titulat en interpretació per L’Institut del Teatre de Barcelona.
És fundador de la Companyia Teatre Micalet juntament amb Ximo
Solano i Pilar Almeria.

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Escola Superior de València.
Pilar és fundadora i gerent de Companyia Teatre Micalet des de l’any 1995.
Entre d’altres ha realitzat cursets d’interpretació, dansa i tècnica vocal amb els
següents professionals: John Strasberg,
Gilbert Bosch, Michael Mccallion, Salvador
Oliva, Emilio Hernández, Gracel Meneu,
Michel Lopez, Carme Portaceli, Carles
Alfaro, Konrad Zschiedrich, Mª Jose Peris,
Lilo Baur, Eduardo Milewicz.

Com a director de teatre ha realitzat més d’una vintena de muntatges, entre els quals destaquen:
Nàpols Milionària, d’Eduardo de
Filippo; Cantonada Perillosa de J.B.
Priestley; El Burgés Gentilhome
de Molière; Ballant, Ballant amb
la Companyia Teatre Micalet; Ai,
Carmela! de J. Sanchis Sinisterra;
La Ruleta Russa d’Enric Benavent
sobre contes d’Anton P. Txèchov;
Aquí no paga ni Déu de Dario Fo; El
somni d’una nit d’estiu de William
Shakespeare; Ací no es paga i s’ha
acabat de Dario Fo; El temps i els
Conway de J. B. Priestley; Molly
Sweeney de Brian Friel; Un sopar de compromís, LaMar i Iuventutis Day,
Un thriller episcopal amb la Companyia Teatre Micalet; L’última paraula
de Paco Zarzoso; Frank V de Friedrich Dürrenmmat; La Signatura 400
de Sophie Divry; Absurds i Singulars d’Alan Ayckbourn; Hamlet Canalla
de Manuel Molins; El verí del teatre de Rodolf Sirera i Nadal en casa els
Cupiello d’Eduardo de Filippo.
Amb l’espectacle Ballant Ballant va rebre el Premi al millor espectacle de
la Generalitat Valenciana; el Premi Turia al millor espectacle valencià i el
Premi especial de la Crítica valenciana.

Debutà al teatre a l’any 1984 i ha participat en més de 35 muntatges teatrals,
on destaquen: Ballant, Ballant, Nàpols
Milionària, La Mar, El somni d’una nit
d’estiu, Nascuts culpables, Ai, Carmela!,
L’hostalera, Poseu-me les ulleres, Frank
V, El verí del teatre o Nadal en casa els
Cupiello.
En la televisió l’hem vista en RTVV (Bon
dia bonica, Herència de sang, A flor de pell, per exemple), així com en Hospital
central, Ochoa,…
També és docent, ha realitzat doblatge (la seua veu vos sonarà a molts) i
direccions teatrals.
Ha obtingut aquests premis: Premi AAPV Actriu de doblatge 2009; Premi TIRANT
Millor actriu secundaria de televisió 2007; Premi TIRANT interpretació de doblatge, 2002; Premi AAPV Millor actriu de teatre 1997 compartit amb la resta del
repartiment del Ballant Ballant; Premi AAPV Millor actriu de televisió,1997; Premi
Millor actriu protagonista de cinema TIRANT 97.

JOSEP MANEL CASANY

FERRAN GADEA

Josep Manel Casany (Montcada, Horta Nord) és un també actor polifacètic
(teatre, cine, televisió i doblatge) i director de teatre valencià.

Ferran Gadea, inicia en 1996 els estudis d’art dramàtic en l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de València (ESAD), llicenciant-se l’any 2000, i realitzant el
CAP Art Dramàtic en 2001. Ferran ha realitzat nombrosos cursos d’interpretació per a càmera impartits per directors com Montxo Armendáriz,
Gràcia Querejeta, Sigfried Monleón, Marta Fernández Mur o Marià Fangós.
També cursos de teatre amb Andrés Llima o Chema Cardeña.

Com a actor de teatre ha treballat en importants companyies valencianes
com Albena Teatre o Moma Teatre, però sobretot a la Companyia Teatre
Micalet. Al Teatre Nacional de Catalunya ha participat en el muntatge d’Un
mes al camp, d’Ivan Turgénev, sota la direcció de Josep Maria Mestres.
A la televisió ha treballat a Canal 9, amb papers protagonistes a sèries
històriques com Herència de sang o A flor de pell. També ha participat
en sèries més recents com Negocis de família o Maniàtics, o a les produccions de Conta Conta i Albena Teatre per a la TVV com Socarrats, Per
nadal, torrons o Evolució.
El darrer treball en què ha participat per a Canal 9 ha estat la sèrie Unió
Musical Da Capo i la sèrie L’Alqueria Blanca. Josep Manel Casany també
ha interpretat alguns papers a sèries de televisió d’àmbit espanyol com
Policías (Antena 3), El comisario o Hospital Central (Telecinco).
Ha estat finalista als Premis MAX 2017 com a millor actor protagonista
pel seu treball a Hamlet Canalla.

En teatre va guanyar recentment el Premi com a millor actor atorgat per
l’AAPV pel muntatge El sopar dels idiotes i també ha participat en nombroses obres produïdes per Teatres de la Generalitat Valenciana, com Les
Variacions Goldberg, dirigida per Josep Manel Mestres o El sí de las niñas,
dirigit per Vicente Genovés. Per a altres companyies ha treballat en les obres
8 Reinas, de Chema Cardeña, El Capo, de Juanjo Prats o El mural del teu
poble dirigida per Antonio Valero. En cine ha treballat amb Álex de la Iglesia
en La Chispa de la Vida, amb Oscar Eibar en El bosc, amb Miguel Ángel Bardem en Noche de reyes i Blockbuster i Carne Cruda, ambdós de Tirs Calero.
En televisió ha participat en sèries com La que se avecina, de Telecinco, L’alqueria blanca, sèrie de Nadir-Trivisión per a Canal 9, així com en
llargmetratges per a esta cadena valenciana com Dos reinos, Tarancón o
Cartas a Sorolla.

CRISTINA GARCIA
Llicenciada en Filologia Hispànica,
aquesta actriu valenciana s’ha format
amb directors com Miguel Albaladejo,
Mª José Peris, Juan Carlos Gené, Yves
Lebreton, Paul Weibel, Carles Alberola,
Carme Portaceli, Carles Alfaro, Joaquín
Hinojosa…
La seua primera aparició en teatre fou en
l’any 1996 amb Tal vez, Eva Luna de Juli
Cantó. Des d’aleshores la seua presència
en el teatre valencià no ha cessat. També ha participat en els èxits de cartellera del nostre panorama: Nascuts Culpables, El cas Woyzeck, Les variacions
Goldberg, Las sillas, El verí del teatre…
Així mateix, l’hem vista en la televisió,
en la desapareguda RTVV: Autoindefinits, Da Capo, L’Alqueria Blanca, i en TVE
(Severo Ochoa, El chiringuito de Pepe…).
Al cinema ha treballat, entre d’altres, a
Me esperarás dirigida per Carles Alberola; El olivo, dirigida per Iciar Bollaín
o Las dos vidas de Andrés Rabadán,
dirigida per B. Durall.
Ha rebut el Premi a la millor actriu AAPV
2010; el Premi Tirant 2008 a la millor
actriu protagonista i el Premi a la millor
actriu de teatre 2001 Arts Escèniques GV.
i ha estat nominada als Premis MAX 2001.

Va nàixer a Benicarló i és un
dels fundadors de la Companyia Teatre Micalet.
És actor de cinema, teatre i
televisió. També és director
escènic i compositor musical d’espectacles teatrals.
Un tot terreny de les arts
escèniques.
Ha treballat a les ordres de
Joan Peris en moltes ocasions (Nàpols Milionària,
Cantonada Perillosa, El burgés
gentilhome,
Ballant
Ballant, La Ruleta Russa,
El somni d’una nit d’estiu,
Hamlet Canalla, Nadal en
casa els Cupiello) i a les de Dario Fo (Isabel, les tres
carabel·les i un embolicador), Carme Portaceli (Los
Gatos), Manel Dueso (L’hostalera), Konrad Zschiedrich (La bona persona de Sezuan) i Lilo Baur (Le
conte d’hiver).
És
una
cara
molt
coneguda
de
la
desapareguda Canal 9, on ha participat en nombroses produccions (Autoindefinits, Socarrats,

Evolució, Per Nadal torrons…).
En l’actualitat, Ximo Solano és el president de
l’AAPV (Actors i Actrius Professionals Valencians).

EL NOM

COMPANYIA TEATRE MICALET
Companyia Teatre Micalet naix en 1995 per iniciativa de Joan Peris, Ximo
Solano i Pilar Almeria com a centre de producció i exhibició teatral al Teatre
Micalet. Des de la seua creació ha estrenat 30 espectacles de producció pròpia,
sempre amb un segell propi i reconeixible i mantenint el compromís ferm pel
teatre en valencià. Actualment, els directors artístics de la Companyia Teatre
Micalet són Joan Peris i Pilar Almeria.

MUNTATGES DE LA COMPANYIA
Nadal en casa els Cupiello d’Eduardo de Filippo. Direcció Joan Peris. Any 2017

Molly Sweeney de Brian Friel. Any 2005

El verí del teatre de Rodolf Sirera. Direcció Joan Peris. Any 2017

Cuina i dependències d’ Agnès Jaoui i Jean Pierre Bacri. Any 2005

Hamlet Canalla de Manuel Molins. Direcció Joan Peris. Any 2016

El temps i els Conway de J.B Priestley. Any 2004

Ser o no res. Direcció Resu Belmonte. Any 2014

Don Juan de Molière. Dirigit per Konrad Zshiedrich. Any 2004

La Casa de Pilar Almeria, Isabel Carmona i Isabel Requena.

Ací no es paga i s’ha acabat de Dario Fo. Any 2003

Direcció Pep Ricart. Any 2013

La bona persona de Sezuan de Bertolt Brecht. Direcció Konrad Zshiedrich. Any 2003

Frank V de Friedrich Dürrenmatt. Direcció Joan Peris. Any 2011

La Ronda d’Arthur Schnitzler. Any 2002

Un Jardí Francés de G. Feydoo. Direcció Ximo Solano. Any 2011

El somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare. Any 2001 i 2002

Poseu-me les ulleres de Pep Tosar. Any 2010

L’hostalera de Goldoni. Dirigit per Manel Dueso. Any 2003

L’última paraula de Paco Zarzoso. Any 2009

Jubileum de George Tabori. Dirigit per Carme Portaceli. Any 2000

Iuventutis Day. Un thriller Episcopal de Joan Peris i Xavi Castillo. Any 2008

La Ruleta Russa d’Enric Benavent sobre contes d’ A. Txékhov. Any 1998

Tramuntana de Martín Crespo, Toni Agustí i Ernesto Pastor. Any 2008

Ai, Carmela! de J. Sanchis Sinisterra. Any 1997

Aquesta criatura d’Antonio Simón. Any 2008

Ballant Ballant. Dramatúrgia i direcció Joan Peris. Any 1996

LaMar. Dramatúrgia i direcció Joan Peris. Any 2007

El Burgés Gentilhome de Moliere. Any 1996

Un sopar de compromís. Dramatúrgia i direcció Joan Peris. Any 2007

Cantonada Perillosa de J.B Priestley. Any 1996

987 dies de Carol López. Any 2006

Nàpols Milionària d’Eduardo de Filippo. Any 1995

