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Paüra neix d’aquest temporal col·lectiu, en 
aquesta situació on la por ocupa bona part 
del nostre dia a dia. Sorgeix també tractant 
d’imaginar el que vindrà i suposant que a poc 
a poc les aigües es calmarant i recuperarem 
parcel·les de vida que des de fa mesos s’han 
tornat invisibles. Tenim el desig que, en aques-
ta tornada a el món que coneixíem, la por no 
s’hagi apoderat del nostre ésser.

Existeixen tants tipus de pors com persones 
n’hi ha al món. El nostre objectiu no és pre-
sentar un ventall de tots i cada un d’ells, sinó 
utilitzar-los com a trampolí per a saltar al buit 
i desplegar les ales de l’humor en aquest vol.

l’obra
Paüra es submergeix al món de la comèdia per 
abordar el tema de la por des d’aquest punt de 
vista. També podríem parlar de tragicomèdia, 
o de comèdia amb tints melodramàtics; en fi, 
aquesta barreja de gèneres que neixen del més 
profund de cada persona, on el plor i el riure 
es donen la mà, i s’entrellacen sorprenent-se 
entre ells per la seva contínua correlació.

3



companyia
La Companyia Lucas Escobedo neix el 2011 
després de l’estrena de la seua primera creació 
en solitari, Boiiiing. El seu principal impulsor 
és Lucas Escobedo, artista alacantí multidisci-
plinar que beu tant del món circense com del 
teatre.

Els seus inicis professionals el 
porten a treballar amb diferents 

companyies i l’any 2013 deci-
deix començar una nova etapa 
amb la creació d’un nou projec-
te d’autoria pròpia: Habitació 

801. Amb ell va ser nominat a 
Millor espectacle de Circ als Premis 

de les Arts Escèniques de la Comunitat 
Valenciana en 2018 i va treballar tant a nivell 
internacional com a nivell nacional en alguns 
dels principals teatres i festivals.

En 2018 rep l’encàrrec de dirigir la nova pro-
ducció de Teatre Escalante de València: YOLO. 
Aquest espectacle, estrenat al Teatre

Martín i Soler de Palau de les Arts de València a 
la fi d’aquest any, rep en els Premis FETEN 2019 
el Premi a Millor Espectacle de Gran Format 
i Premi a Millor Espai Sonor. Així mateix, és 
seleccionat com espectacle Recomanat en el 
catàleg de la Xarxa de Teatres d’Espanya, 
guanyador del Premi a Millor 
Espectacle de Circ a les Arts 
Escèniques Valencianes 2019, 
i candidat als Premis Max 
2020 com a Millor espectacle 
per a públic familiar i millor 
composició musical de Raquel 
Molano.

Actualment YOLO manté la seua gi-
ra amb destinacions com el Teatre Circ d’Alba-
cete, Teatre Circ de Múrcia i Teatres de la Canal 
de Madrid, entre d’altres. Finalment, l’octubre 
de 2029 Lucas dirigeix   la gala de premis d’Arts 
Escèniques de València per encàrrec de l’Insti-
tut Valencià de Cultura.

companyia
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Univers escènic:
Escenografia, vestuari i attrezzo

So i música  
en directe

Palomia Bravo ens porta a un món fràgil, usat 
i habitat a través del seu escenografia, utilleria 
i vestuari. No és un lloc vell ni rosegat, però sí 
un univers on tot és a la vora del trencament, un 
lloc trencadís.

Els ossos seran l’element principal de l’esceno-
grafia i de l’attrezzo. L’os com allò que ens uneix 
a allò més primitiu; els animals i els fruits tenen 
ossos. És l’últim que queda de nosaltres. Si bé 
Paüra parla de la por, no pretén ser una obra de 
terror. Més aviat al revés, és un ritual on treballa-
rem les nostres fòbies amb la intenció de eixir del 
teatre deixant enrere allò que ens fa por i plens 
de valentia. En un moment donat de l’obra tota 
la part tècnica fallarà, es desquebrajará i aquest 
serà el punt de partida des del qual començar a 
construir el nostre nou jo, sense por, amb valor i 
aprenent a eixir endavant de les adversitats.

La música és un dels pilars de Paüra i farà que 
ens porti a través de les cançons per diferents 
recorreguts emocionals.

Ens endinsarem en un món sonor on la paraula 
serà tractada com a instrument musical, tant 

parlada, com cantada, combinant-la entre dife-
rents llengües i idiomes.

Jugarem amb poemes per treure’ls del seu lloc 
habitual i posar-los a el servei de l’escena, retro-
trayéndonos a la feina del cor vinculat amb la 
tragèdia en els seus orígens, però també amb 
llenguatges propers a l’humor com la joglaria, la 
comèdia de l’art o els cors de reacció.

Si bé, fins aquest moment els ossos han estat la 
nostra eina per construir (ossos amb els quals 
percudir, amb els quals fer malabars, etc.) a 
partir d’aquí, els ossos començaran a trencar-se, 
ja no seran el nostre suport, sinó la nostra eina 
d’aprenentatge perquè, en equip, ens donem 
suport per sortir de el caos inesperat generat en 
escena. La penombra inundarà el teatre des de la 
qual, amb un petit fil de llum, ens en sortirem i 
acabarem cantant l’himne de la valentia.

Per al vestuari recorrerem a les capes. Cada perso-
natge portarà diverses peces que s’anirà posant 
i traient al llarg de l’espectacle. Aquestes poden 
ser les nostres pors, les nostres màscares, que, de 
vegades, ens són necessàries per amagar-nos i, 
d’altres, són capes que hem de treure’ns per arri-
bar a la nostra essència, els ossos, i des d’aquí, 
tornar a construir-nos lliures de temors.
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Raquel, actriu i música. Llicenciada en Interpretació 
a l’Institut de Teatre de Barcelona,   complementa la 
seva formació amb l’Entrenament Actoral del Teatre 
de l’Abadia amb mestres com Mar Navarro, Ernesto 
Arias i Vicente Fuentes entre d’altres. Cal esmentar 
la seua participació en formacions amb la CNTC, 
stages amb el Workcenter de Grotowski, i cursos 
amb Andrés Lima o Christian Atanasiu. En el mitjà 
audiovisual realitza diferents formacions a La Central 
de Cine i Actors Madrid, amb Carmen Utrilla i Álvaro 
Haro, entre d’altres.

Obté el Grau Professional de Piano al Conservatori de 
València. També estudia Cant i Percussió de la mà de 
mestres com Car Guiral, Felipe Forastiere i el Taller de 
Músics.

El seu últim treball com a actriu i música, on també 
va fer la direcció i composició musical, és YOLO (You 
Only Live Onze) de la Cia Lucas Escobedo, que li va fe 
guanyar dos Premis FETEN en 2019, a Millor espec-
tacle de Gran format i Millor Espai Sonor, i el Premi 
a Millor Espectacle de Circ de les Arts Escèniques Va-
lencianes 2019. YOLO rep també dues candidatures 
als Premis Max 2020 per Millor Composició Musical i 
Millor Espectacle Familiar. Entre els seus treballs com 
a actriu destaquen Mayumana Rumba! (Producció 
de Mayumana i SOM Produeix), Glow & Darkness de 
Dreamlight Productions, El Embrujado de Teatre de 
l’Abadia, Dance to Death d’Alberto Velasco, i Les Rois 
Fainéants de Joan Cusó.

artistes

raque l  molano

bio
Lucas. Artista multidisciplinar i director. Estudia 
Interpretació a l’escola de Mar Navarro i Andrés Her-
nández i a l’Institut del Teatre de Barcelona.

Funda la Companyia Lucas Escobedo en 2011 on 
explora territoris com el teatre de màscares i els ti-
telles; així mateix, el clown juga un paper fort en el 
seu treball.

Es reafirma com a artista creador amb espectacles 
d’autoria pròpia com Habitació 801, Los Mañas o 
YOLO. Com a artista de circ, els malabars són el seu 
camp, especialitzat en anelles, maces, pilotes i pilotes 
de rebot. Ha rebut el premi Carpa de Plata al Festival 
Circuba i el Premi de Jurat de Xile amb el seu número 
Boiiiing.

Com a director ha treballat amb nombroses com-
panyies de teatre i circ, entre elles La trócola Circ i Cia 
Aèria. El seu últim treball, YOLO, producció de Teatre 
Escalante de València, va rebre el Premi FETEN 2019 
a Millor Espectacle de Gran Format i Premi a Millor 
Espai Sonor.

Per acabar, rep l’encàrrec de dirigir la Gala de Premis 
d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana de 
2019 en el Teatre Principal d’Alacant.

lucas  escobedo
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Marta. Pallassa, actriu i música. Estudia teatre ges-
tual a l’escola de Mar Navarro (Lecoq). Així mateix, 
rep classes de teatre i dansa de Jordi Cortés, Jerman 
Jáuregui (Wim Vandekeybus), Thomé Araujo, Ana 
Buitrago i Cristina Quijera.

Al món del clown, desenvolupa la seua formació amb 
Sergi Estebanell, Jango Edwards, Johnny Melville, An-
tón   Valent, Michel Dallaire i Christophe Thellier.

Sobre la seua faceta musical, realitza estudis de sol-
feig, harmonia, cant coral, violí i clarinet.

El 2007, funda al costat de Iván Monjo la companyia 
Jiribilla i en la qual està fins 2009.

Ha dirigit els espectacles Agitación Senil (Vagalu-
me Teatre) i Cayuco (Vaivé Circ). Ha actuat en una 
multitud d’espectacles entre els quals destaquen: 
Plácidos Domingos (Rolabola); A todo trapo i Petit 
Cabaret (Laví e Bel), nominat als Premis Max 2007 en 
la categoria de millor espectacle infantil; The Fools 
Militia, amb Jango Edwards; i Clan Babel (Atticus-tilt 
et Cortocirquitos).

Va ser gestora de la sala El Apeadero de Granada du-
rant 7 anys. És col·laboradora activa de l’ONG Pallas-
sos sense fronteres i directora artística del FESTIVAL 
COÑUMOR. Forma part del duo de pallasses Las Polis 
(amb el qual ha rebut diversos premis), de Teatre so-
bre rodes, i de Las XL.

Alfonso. Va estudiar a la Bont’s International Clown 
School a Eivissa i a l’Escola Internacional de Teatre de 
Mar Navarro i Andrés Hernández. En 2017 va treballar 
el clown de Michel Dallaire a l’Hangar Manicómicos 
juntament amb Michel i altres mestres com Christine 
Rossignol, Emanuel Sembély, Carlos Santé i Marta 
Iglesias. Ha treballat amb diferents companyies 
participant en festivals com: Festival de Teatre Clàssic 
de Mèrida (2014) amb Les Granotes, d’Aristófanes 
amb la Companyia hiperbòliques; el Festival de 
Teatre Clàssic d’Almagro (2011) amb El invisible 
príncipe del baúl (2015) i amb La cárcel, ambdues 
amb la companyia Teatro del Velador. Al Festival Don 
Quijote de París (2012) amb El Rey Perico y la dama 
tuerta de la Companyia Teatro del Velador. A la Fira 
de teatre de Ciudad Rodrigo (2019) amb Las peladas 
(Soledad en ausencia) de la Companyia Las ansiadas 
producciones. I al Festival d’Almada, Portugal (1996) 
amb Simplement, no, de la Companyia Axioma teatro.

A més ha treballat amb Teatro a la plancha a l’obra 
Los Perros. Teatre afónico amb l’obra Atajos, veinte 
maneras de suicidarse. Pallassos sense Fronteres, 
expedició a Sarajevo durant la guerra dels Balcans al 
Nadal de 1995. I recentment a la Gran Gala de Nadal 
de Pallassos sense Fronteres (2019) al Centre Cultural 
Paco Rabal de Madrid. És cofundador de la companyia 
Teatre en red i de la companyia teatral Gaditana 
d’improvisació.

marta sitjà

alfonso rodríguez
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Direcció Lucas Escobedo

Ajudant de direcció Joan Cusó

Dramatúrgia Lucas Escobedo

Direcció i composició musical Raquel Molano

Intèrprets Lucas Escobedo, Raquel Molano, 
Alfonso Rodríguez i Marta Sitjà

Responsable d’art i vestuari Palomia Bravo

Col·laboració disseny i 
construcció attrezzo

Escola Municipal d’Art  
i Disseny de Terrassa

Disseny Il·luminació Juanjo Llorens

Tècnic en gira Rubén Franco

Disseny de so i tècnic en gira Óscar Guzman

Assessorament Interpretació Mar Navarro

Assessorament veu Christian Atanasiu

Assessorament màgia Juan Paños

Responsable de producció Iruña Iriarte – Cia. Lucas Escobedo

Distribució Amadeo Vañó

Disseny gràfic Ana Córdoba

Fotografia Gaby Merz

Agraïments

Rolando Sanmartín  
Blanca Escobedo  
Julia Pastor Monllor 
Espai Entre Comillas 
Eduardo Guerrero 
Eduardo Aguirre

ficha técnica
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ESTRENA
AL

TEATRE RIALTO
VALÈNCIA

20_23 MAIG 2021

https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-rialto-de-valencia


L’autoria de les fotografies que apareixen al dossier és de Gaby Merz

D I S T R I B U C I Ó  I N T E R N A C I O N A L
Lucas Escobedo

(+34) 686 628 075
info@lucasescobedo.com

C O M P A N Y I A
Iruña Iriarte

(+34) 658 024 765
produccion@lucasescobedo.com

Amadeo Vañó
(+34) 965 214 349
(+34) 620 610 654

amadeo@camarablanca.com

D I S T R I B U C I Ó  N A C I O N A L

https://lucasescobedo.com/contacto/
https://lucasescobedo.com/contacto/
https://www.camarablanca.com/

