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Nôhvena 

Espectacle visual, sense paraules, en el 
que unim el llenguatge del teatre Nôh 
Japonès i les possibilitats dramàtiques 
de les màscares neutres, tenint com a 
base narrativa el discurs musical emotiu 
i de recerca de la llibertat artística com 
es reflexa a la Novena simfonia de 
Beethoven, d'aquí el títol de l'obra. 

Sinopsi 

Un professor de teatre en decadència, veu com la seva continuïtat 
pedagògica defalleix, en el moment que el seu únic fill, en el que ha 
dipositat tota la seva saviesa en el món de la màscara, pateix un accident i 
queda impedit. 

El professor té un moment 
d'inspiració (representat 
per la màscara japonesa) 
e n e l q u e i m a g i n a 
c o m p a r t i r l e s s e v e s 
ensenyances amb un jove 
alumne. Torna a la realitat 
trobant-se sol; sent que 
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truquen a la porta i apareix com un pressentiment aquest jove alumne, 
s'anima, però veu que aquest no mostra gaire interès per la matèria, 
decebut, el fa fora.  
L’alumne, confós, surt i es troba amb una antiga companya de l'institut  i 
s’enamora d’ella. 
L'alumne torna a intentar-ho un cop més, però el mestre no el rep de bones 
maneres, el jove s'ofèn i li demostra que és capaç de manipular la màscara 
per poder seguir el seu camí... Alegries, esforços, decepcions del món del 
teatre... 

Per què la màscara? 
 
Des de fa temps la màscara 
teatral ha perdut, al meu 
entendre, aquella fascinació 
generadora de sentiments 
que sempre ha posseït. 
Em dedico en cos i anima a 
e n s e n y a r, c o n s t r u i r i 
divulgar el món de la 
màscara teatral des de fa 
més de 25 anys. 
Amb aquest nou espectacle 
demostrem que la màscara 
té un poder dramàtic i de 
c o m u n i c a c i ó  
impressionants. 
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Per què Beethoven? 
 

Una altra de les meves 
grans passions és la 
música; vaig escoltar per 
primera vegada la Novena 
Simfonia de Beethoven fa 
més de 40 anys i sempre 
ha estat un referent de 
be l l esa i d i scu rs de 
llibertat (no oblidem que el 
famós "himne a l'alegria" 
en realitat Beethoven en 
volia dir "himne de la 
llibertat" paraula que fou 
censurada del text de 
Schiller, poema en el qual 
es basa). 
Per a mi era un gran repte unir aquestes dos grans passions: La màscara i 
la música, prescindint de la paraula. 
El discurs musical de Beethoven s'adapta perfectament a la història que 
desenvolupem a l'escenari. 
Hem triat una versió gravada en el camp d'extermini nazi de Matthaussen, 
que li dóna una energia i una ràbia continguda a la peça musical. 
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Procés de creació 

La companyia està composta per grans professionals, que es desenvolupen 
de manera excepcional dins 
el món de la màscara i de la 
manipulació d'objectes, i 
tots han estat alumnes 
meus, per la qual cosa 
e x i s t e i x u n a g r a n 
complicitat. 

Evidentment vaig començar 
explicant als actors tot allò, que 
a l m e u e n t e n d r e , r e l a t a 
Beethoven a la seva Novena 
simfonia sobre la llibertat de 

l'artista, la seva desesperació, el caos, la passió, l'amor, la ràbia, la 
manipulació, el vassallatge... un cant a la honestedat de l'artista. 
D'a lguna manera aquesta obra 
"NÔHVENA" v i nd r i a a se r una 
continuació de l'anterior "LÍBIDO", on 
es formaven unes pautes sobre la 
relació espiritual del mestre amb 
l'alumne en el món de la màscara i que 
hauria de formar part d'una trilogia. 
A partir d'aquest moment decidim 
improvisar sobre diferents aspectes 
d'aquesta relació i la importància de 
què algú t'encamini cap a la teva 
vocació. Llavors ho vam adaptar a la descripció de la música de Beethoven, 
i per tant en aquest sentit no segueix un ordre cronològic. 
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Després va venir la idea de la 
màscara del teatre Japonès 
Nôh com a eix vertebrador de 
l'espectacle i la seva funció 
"d'esperit inspirador" que té en 
el desenvolupament dramàtic. 
Van ser dies molt intensos, de 
gran ac t i v i ta t , moments 
d'autèntica emoció, on tot 
l'equip va donar el millor de si. 
Va ser una experiència el fet 
de descobrir tot allò que 
Beethoven ens ha deixat en la 
seva meravellosa Novena Simfonia. 
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Vestuari 

 

Al aplicar la màscara japonesa, vam 
decidir donar-li un "aire" oriental en 
qüestió de vestuari i escenografia,  i 
per aquest motiu els actors porten 
uns Quimonos. 
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Escenografia 
Sempre he detestat l'escenografia "sobrecarregada", prefereixo la expansió 
de l’actor. Per tant, és norma de "la casa" que els espectacles siguin bastant 
simples en aquest sentit. 
Cons ta d 'unes co r t i nes 
entreobertes, un gran cartell 
central amb unes inscripcions 
en japonès que signifiquen 
"Oda a la llibertat”. Uns 
coixins vermells i taronges, 
una cadira, un parell de mini 
tamborets, i dos n inots 
manipulables és la resta de 
l'escenografia... Senzilla i 
funcional… 

                                             Música 

Com em detallat, la banda sonora de l'espectacle està composta per una 
selecció de la Novena Simfonia de Beethoven, gravada l'any 2000 en el 

camp d'extermini nazi de 
M a t t h a u s e n , c o m a 
c o m m e m o r a c i ó d e l s e u 
al l iberament per part de 
l ' exè rc i t a l i a t . E l s seus 
intèrprets són l'Orquestra 
Filharmònica de Viena, sota la 
direcció de Sir Simon Rattle. 
Hem afegit també un fragment 
del Jaquíem de Ligeti. 
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Equip Artístic i tècnic 
 

Cristina Abad
Inspiració, mort i xicota. 

Neix a Castelló. Llicenciada en Química a la 
universitat Jaume I, i amb dos Màsters de la 
Universitat de Vàlencia un de formació en 
professorat de secundària i l'altre de didàctiques 
específiques, ciències i sostenibilitat. Com a 
actriu es forma a l'escola Nancy Tuñon, amb 
Javier Villena en màscara neutra, clown amb els 
professors Pau Rosell, Alain Vigneau i Jesús 
Jara,entre d'altres. Es forma en dansa, xanques, 
cant i teatre musical, entre Barcelona i València. 

Ha treballat en diferents muntatges com a actriu: Scura Splats al 2014-15 a 
Castelló, Ecoduendes, La llamada a la Selva, Los miserables del S.XXI, 
entre el 2013 i 2015, i Després del Cole. Alguns d'aquests espectacles en 
l'àmbit infantil. Té experiència amb les xanques, amb les que ha participat 
en diferents esdeveniments socials. També com a Speaker en fires i 
animacions. A mès, ha estat monitora en activitats d'estiu i extraescolars. 
 

Keke Shuga 
Professor 

Neix a Barcelona. És llicenciat en Filosofia i 
Lletres per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. En l’àmbit artístic té una variada 
formació en diverses disciplines, en expressió 
corporal amb Teresa Monsegur i Anton Font. En 
Yuki i Katsu-gen disciplina de moviment auto 
regenerador, amb Carme Sala; dansa 
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contemporània i improvisació - en dansa i teatre còmic-, amb Andrés 
Cochero, Carme Torrent, Pere Jané, Olga Torrent i Rosa Muñoz, teatre físic 
amb Jordi Cortés i Moveo teatre, “performance dynamics” amb Johny 
Melville; clown amb Jango Edwards, Merche Ochoa i Claret Papiol, 
interpretació i treball de màscara amb Javier Villena i Lluis Elias. El 2009 
crea la companyia Keke Shuga. Aquest mateix any treballa a l’espectacle 
Cabaret Cabron a la sala Almazen. Treballa també adaptant i elaborant 
diversos textos de dansa-teatre per a públic familiar amb la companyia 
Búbulus Mentus. En 2010 actua de forma regular a l’espectacle 
d’improvisació Pelea de loros a la sala Muntaner. El mateix any crea Si la 
cagues l’endevines, amb la companyia Ant-impro, amb qui l’any 2011 també 
crea l’espectacle Accions quotidianes d’un món en decadència. Crea i 
representa contes de forma regular a la xarxa de Biblioteques de Barcelona, 
com Els contes d’en Keke Shuga des de 2010. Actua també en diferents 
cabarets del 2010 al 2013 Big bang show, Expresarte, Cabaret bufó, així 
com números de clown i performance com Metamorfo, Chi-chi clown i Vestir-
se. L'any 2014 treballa i crea l’espectacle Una casa no tan abandonada. 
Durant el 2015 actua en diferents cabarets com Cosas que nunca harías al 
Solera Teatro i Cabaret Excéntrico a la Sala Fénix. Crea amb la companyia 
CAP (Concept Art Process) Revoluclown estrenat a la X Trobada i Mostra 
d’Art Multidisciplinari, Inund’art, de Girona. 

Enllaços a pàgina web i critica:  
kekeshuga.wordpress.com  // kekeshugakids.wordpress.com 

https://elpequenoespectador.wordpress.com/2015/10/24/una-casa-no-tan-
abandonada-de-keke-shuga/#more-196 

Albert Adrià 
Alumne 

Neix a L’Hospitalet de Llobregat i es gradua a 
l’Escola d’Actors de Barcelona a la promoció 
2011-14. Estudia interpretació a l’Escola El 
Timbal del 2006-10, amplia formació a l’Escola 
Memory de cant, dansa i claqué. Format també 
amb Commedia dell’Arte amb Manel Barceló i 
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Javier Villena, amb qui també es forma amb la tècnica de màscara neutra. 
Forma part de la companyia teatral La Bombeta dirigida per Hector Mellinas, 
on ha format part dels projectes: Glengarry Glen Ross (2014), Hamlet Circus 
(2011) i  Las Troyanas (2010). L'any 2014 treballa a la producció de la 
companyia Javier Villena Façanes. Del 2009 al 2013 està com a actor al 
Diari Vermell de Carlota Germán amb l’associació Catalana de Teatre 
Educatiu. En 2013 actua a l’obra Formigues i Fantasmes d'Esteve Mulero i 
Albert Bacuñana. Durant el 2008 treballa en les produccions de Això és 
vida? de Xavi Rios i La Mort d’un pardal en 3 actes del Laboratori teatral 
Patates amb suc. En 2007 roda Mort Prematura dirigida per José Pinheiro. El 
2011 actua a la pel·lícula El secret dels 24 escalons dirigida per Santiago 
Lapeira. I el veiem també a la serie Kubala, Moreno i Manchón produïda per 
TV3. L'any 2009 forma part del repartiment a la pel·lícula Herois de Pau 
Freixes. El 2012 és candidat als Premis Gaudi com a millor actor revelació. 

Enllaç al videobook: https://www.youtube.com/watch?v=az5NuuhTVKI 

Jordi Serra  
Fill del professor. 

Neix a L’Escala (Girona). Es forma en diferents 
escoles d’interpretació a Barcelona, com “El 
Timbal” el 1998. Passa per el Col·legi del teatre 
al 2000-01 i per la professora Xiqui Berraondo 
al 2005, Al 2007 participa en un curs 
d’interpretació per càmera amb Silvia Quer. Es 
forma també en la dicsiplina de màscara 
neutra i de Comèdia de l’art amb Javier Villena. 
Amb Manel Barcelò fa un curs al 2014 de 
comèdia de l’art. Durant el 2015 participa en un 
curs d’interpretacó per càmera amb l’Esteve 

Rovira. Amb la companyia Taller22 durant el 2009 va participat a l’obra 
Coses de parella? dirigida per Anna Capaces. El mateix any forma part 
també de l’obra La encantadora historia de San Rodolfo del Encanto de la 
companyia ViaConMe i dirigit per Mar Nicolas. Forma part de la companyia 
Javier Villena amb qui ha treballat en els muntatges de Libido al 2010 i 
Façanes al 2015. En l’àmbit audiovisual ha treballat en diferents 
curtmetratges com Dolus dirigit per The Visual Partners, IM(pares) de Carlos 
Go, i forma part del repartiment de les Webseries Soy Actor de Luis Miguel 
Mesa i Las Reglas del nuevo Mundo de Musta Gomez.  
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Actualment treballa a l’espectacle Hotel Krgüger al Parc d’atraccions del 
Tibidabo.  
Enllaç a videbook i blog : https://youtu.be/ErSohYmgbLA // https://youtu.be/
ErSohYmgbLA  

http://www.drawfolio.com/portfolios/jordiserramorillasactor  

 
Javier Villena
Dramatúrgia,màscares,direcció. 

Neix a L'Hospitalet. Comença la seva formació 
en interpretació amb Lluís Elias i Fernando 
Grifell. Segueix formant-se amb Manel Barceló 
qui l'introdueix en el món de la màscara. Té 
formació de Mim amb Lluís Graells i Jordi 
Fàbrega. El clown també està a la seva 
formació el treballa amb Joan Faneca de Vol-
Ras, Maria Colomer, Peter Shub, Abel Martin i 
Merche Ochoa. Continua la seva formació a 
Itàlia on s'especialitza en la seva passió, la 

màscara i comèdia de l'art. Estudia amb Antonio Fava, al Teatro del Viccolo i 
a "Scuola internatzionale Dell'attore comico" i torna a fer cursos a Pamplona i 
Albacete de comèdia de l'art amb ell. A Itàlia també es forma en 
metodologia i construcció de màscares amb Donato Sartori. Com a actor té 
una àmplia trajectòria de la qual destaquem els següents muntatges 
teatrals: Amb la companyia La cubana el veiem a Cubana Delicatessen, 
Comeme el coco negro, Maraton Dancing, i Cegades d'amor. Jordi Font de 
Els Comediants el dirigeix a Dimonis i Els somnis. Los cuernos de Doña 
Friolera dirigida per Manel Barceló. Amb Els Joglars treballa a La torna de la 
torna dirigit per Albert Boadella. El reparador de sueños de Jordi Purti. El 
veiem també a la serie L'Hotel de les estrelles de El Tricicle i al curtmetratge 
La metamorfosis de Kafka dirigit per Carlos Atanes. Crea i dirigeix Persona 
espectacle de màscares i manipulació. Com a director a més també 
destaquem Libido obra de la seva creació. i Façanes adaptació de la 
pel·lícula Breakfast Club. En l’àmbit del teatre familiar té tres anys 
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d’experiència com a actor, director i guionista de diferents espectacles amb 
els quals ha fet gira per tot Catalunya i Espanya. 
Com a constructor de màscares treballa amb les companyies Flic flac teatre, 
en els muntatges Riconeti y cortadillo, Los cuentos del Rey Lucanor, La 
celestina i El Quijote, entre d'altres. Amb la companyia Comèdies La Pepa 
construeix màscares pel muntatge Magickelastic i per La Bacanal teatre a 
Arlecchino Servittore di due Padroni i Los cuentos de Canterbury. 
Enllaç al blog: http://xavivillena.blogspot.com.es 

Plànol de llums 
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Mides mínimes de 
l’escenari 6m x 4m

*Disposem del guiò tècnic detellat

http://xavivillena.blogspot.com.es
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Requisits Tècnics : 
Duració de l’espectacle : 50 minuts  
Temps de muntatge : 2 hores ( muntatge d’escenografia i iluminació) 
Temps per desmontar : 1 hora. 

Col·laboradors i agraïments:
Disseny de llums……. Manel Sanmartí 
Producció……………. Juan Camilo Pineda 
Fotografia……………. Claudio Perrone 
Disseny  cartell……… Cristina Abad 
Edició de vídeo……… Albert Adrià, Cristina Abad 

Centre cultural collblanc-la torrassa, 
Oscar Mena, Eduardo Santisteban 
Andres Luque 

Contacte : 
ciajaviervillena@gmail.com 

Móvil : 658208638 ( Javier Villena ) 
           639907399 ( Jordi Serra ) 

Link al trailer: https://youtu.be/AgPzigd5eA0

Web: www.ciajaviervillena.wixsite.com/ciajv 

Altres projectes de la companyia 
Libido
https://youtu.be/-1a98JoxHeE

Persona
https://youtu.be/Od8kE834t_s

Façanes
https://youtu.be/eoQTgek0Y-k

Nanoland

Les màscares de Javier Villena (Reportatge)
https://youtu.be/jNudjibVVEw
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