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Anys 1980 - 1994 
Compañía Teatro Quimera som una empresa dedicada a la producció, difusió i 

representació de muntatges teatrals propis. La professionalitat i la dedicació, posada en 

tots els detalls de les nostres produccions (músiques originals, suggestius decorats i una 

cuidada direcció artística), ens porta a realitzar atractives posades en escena que fan de 

nosaltres una Companyia de Teatre de Qualitat amb 25 anys d'experiència. 

Va ser en 1980 quan Inma Ripollés i José Soler posen en marxa el que hui és 

Companyia Teatre Quimera amb peces de Café-Teatre, entre les que cal destacar “El 
Septimo Sello” de Woody Allen (1981), “El Rabo” i “La Secretaria”, estes últimes de 

José Rubial (1982). 
“…Es interesante descubrir en cualquier lugar y en cualquier momento a un grupo que 
apueste por el Café-Teatro. Este es el caso de QUIMERA. Además tienen el coraje de 
vivir de su propio teatro porque es un grupo sin subvenciones como tantos otros…” 

(Desenfoque – Desembre 1983). 

“…Cada semana, si han obtenido un contrato con la sala elegida (generalmente "pubs" 
o discotecas no muy alucinadas) ellos, "Quimera" (¡y que no sea desolación como el 
sabio poeta título sus versos!) ofrecen tres piezas cortas: "El séptimo sello", de Woody 
Allen; "La secretaria" y "El rabo", estas dos últimas del dramaturgo José Ruibal…” 
(QUE hacer Y DONDE  - Maig 1984). 

En 1982 produïm “Teatro para niños” del Col·lectiu, en 1983 “Oración” de Francisco 
Arrabal i en 1984 “Inma Show” d'Inma Ripollés. 

En 1986 entra a formar part de la Compañía Miguel Arnau Gil, (actual gerent de la 

mateixa), que entre altres funcions és el guionista de la Compañía, eixe mateix any 

produïm “The Magic Show” de Miguel Arnau. 

En 1987 produïm “Mimodrama” de José Gisbert i Miguel Arnau; i “Ni fu, ni fa… 
pero, quizás” de Karl Valentín. 

 “El grupo de teatro "Quimera" puso una nota de frescura interpretativa en el Pub 
Barro con lo que mejor saben: "Ni fu, ni fa... pero, quizá" en un guión de Karl Valentín 
y música de fondo del grupo "Les Luthiers". Tendremos de nuevo ocasión de verles y 
aplaudirles en Café-Ateneo Bohemio el sábado 28 en un "hapening" que sin duda será 
inolvidable. Divierten al personal poniendo una nota de lucidez interpretativa ...” 
(Guía Express – Març 1987). 

En 1988 es produïx “Koro” de José Gisbert i Miguel Arnau. 

“"KORO", de J. Gisbert y M. Arnau, llevada a escena por el grupo teatral "Quimera" 
de Valencia, es una obra que trabaja con la sorpresa del público, provocándolo para 
que participe y se exprese. Sus autores son un pícaro psicólogo y un hábil actor 
teatral…” (Cuadernos de simbología y naturismo – Invern 89-90). 

En 1989 produïm “Picnic” de Francisco Arrabal. 

A partir de 1990 i ja amb una dècada d'història, Compañía Teatro Quimera aposta per 
la producció de guions propis. Este mateix any es produïx “El Botín de Jack” de 
Miguel Arnau, text que va obtindre el primer premi “Jóvens Creadors” de l'Institut 

Valencià de la Joventut de la Generalitat Valenciana. 
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En 1992 produïm “Animación” i en 1993 “El Bombardino de Tutankamón” ambdós 

de Miguel Arnau. 

En 1993 coproduïm “Veladas Desclowntroladas” improvisacions per a adults des de la 

visió del Clown. 

En 1994 produïm “Payasos” de Miguel Arnau. 

Al llarg d'estos anys, a més de la nostra activitat de producció i representació hem 

realitzat paral·lelament un altre tipus d'activitats relacionades amb el teatre en forma de 

tallers, monogràfics etc… 

Any 1995 
Ja en 1995 produïm “Caramelos!” (Muntatge teatral per a públic infantil) de Miguel 

Arnau i dirigit per Josep Vte. Albert. 

 “…Ni engordan ni provocan caries. son unos caramelos muy especiales que dan título 
a uno de los montajes del Teatro Quimera. La historia de "Caramelos", para público 
familiar e infantil a partir de cinco años, transcurre en un laboratorio… 

…"Caramelos", en el Xerea durante este fin de semana, es la primera de las obras que 
la sala presentará a lo largo de esta temporada. El ciclo de teatro, sin embargo, forma 
parte de un proyecto más amplio orientado a los colectivos educativos y culturales de 
la ciudad…” (Siete días – 26 d’octubre de 1996) 

Amb “¡Caramelos!” vam realitzar  135 representacions a la Comunitat Valenciana  en 

les temporades (95 / 98), va comptar amb l'assistència d'aproximadament 32.000 

espectadors, Caramels participa en les següents campanyes: 

Campanya d’Hivern del SARC, Diputació de València, Representacions dins del Circuit 

de Teatres de la Generalitat Valenciana, Campanya de Difusió de la Música i les Arts 

Escèniques (anual), SARC, Campanya Anem al Teatre, Circuit L´Horta, Campanyes 

escolars Sala L’Horta de Castellar, València, Campanyes escolars Sala Xerea de 

València. 

Este mateix any produïm “Animación Pirata” (Animació de Carrer per a públic 

infantil) de Miguel Arnau, dirigida per Inma Ripollés. 

De “Animació Pirata” vam realitzar  80 representacions a la Comunitat Valenciana 

entre 1995 i 1997 comptant amb un nombre aproximat d'espectadors de 40.000 persones 

i participant en la Campanya d’Estiu i Campanya anual de Difusió, SARC, Diputació de 

València. 

També en 1995 produïm “Cuéllar” (Monòleg per a públic juvenil i familiar) de Miguel 

Arnau i José Soler, dirigit per Miguel Arnau. 

Este monòleg va ser premiat amb el III Premio en el Certamen Nacional de 
Monólogos Teatrales de Tomelloso, Ciudad Real. 

“El pasado miércoles se estreno en la céntrica Sala Moratín "Cuéllar", de la compañía 
de Teatro Quimera. Esta original pieza teatral recoge las andanzas y desventuras de 
uno de los pocos supervivientes españoles de la malograda Armada Española "La 
Invencible", que sucumbió hace cuatro siglos en las aguas del mar del Norte. Cuenta la 
historia, falseada en su momento por cronistas e historiadores, que un diabólico 
temporal mandó a pique todos y cada uno de los navíos de guerra que componían la 
flota española de la época. Pero la realidad es bien distinta, o al menos eso piensan 
Miguel Arnau y José Soler, coguionistas del intenso monólogo, construido en honor a 
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la verdad e interpretado por este último. Detrás de "Cuéllar" se esconde una ardua 
labor de documentación histórica, una logradísima adaptación al castellano de la 
época y una soberbia interpretación artística, entre otras muchas cosas. Esperamos que 
esta arriesgada y original propuesta creativa reciba la respuesta que se merece.” (El 
péndulo de Mini Diario - Dissabte, 25 d'octubre de 1996) 

Amb “Cuellar” vam realitzar  30 representacions d'àmbit nacional comptant amb uns 

4.000 espectadors i participant en el Circuit Universitari de València, Campanya de 

Difusió de la Música i les Arts Escèniques (anual), SARC i actuant en la Sala Moratín 

(Teatres de la Generalitat Valenciana). 

Enguany també coproduïm l'espectacle “Gagsters” amb: Falaguera Teatre Excèntric i 

PTV Clowns, i vam realitzar el monogràfic “Recursos creativos” per a Animadors 

Juvenils (Casa de la Cultura de Cullera).  València. I vam mantindre en explotació els 

muntatges “Animación”, “Payasos” i “El Bombardino de Tutankamón”. 

Any 1996 
En 1996  vam realitzar diverses animacions per encàrrec i vam mantindre en cartera 

“Cuellar”, “¡Caramelos!” i “Animación Pirata”, de les animacions realitzades cal 

destacar: 

“Entrada del Rei En Jaume” i “Cloenda” produïdes per la Companyia, dirigides per 

Inma Ripollés i coordinades per Plàcid Rosaleny. En esta ocasió la Compañía és 

contractada per l'Ajuntament de Xàtiva per a la inauguració i clausura de la “Fira del 

bestiar”. Es prepara el projecte que comptarà amb 175 persones, músics percussionistes 

i banderers. La “Entrada del Rei En Jaume” va comptar amb 25.000 espectadors 

mentres que la “Cloenda” va comptar amb 29.000 aproximadament. Per a l'Ajuntament 

de Xàtiva també s'han realitzat, per encàrrec, la “Cavalcada de Falles” (1996) i la 
“Cavalcada de Reis” en el 95, 96 i 98. 

Es va realitzar “La Entrada de la Sultanía” ideada i dirigida per Inma Ripollés i 

coordinada per Miguel Arnau, esta animació va ser en el municipi de Castelló de la 

Ribera (València) en els anys 1992 i 1996 comptant amb un nombre d'espectadors 

aproximat de 7.000 per cada actuació, el muntatge comptava amb un total de 250 

participants. 

També en 1996 es va realitzar “El Súper en Directo” accions dissenyades per Miguel 

Arnau i Coordinada per Inma Ripollés, campanya d'animació comercial que vam 

realitzar per a El Corte Inglés, la dita campanya comptava amb un total de 15 actors que 

es dedicaven a captar l'atenció dels clients i informar de les qualitats dels Supermercats 

en els centres de El Corte Inglés. 

També s'impartix el taller extraescolar de teatre per al centre “Escuelas Pias” de 
València, este taller seguix impartint-se en l'actualitat. 

Any 1997 
En 1997 reposem el muntatge “El Bombardino de Tutankamón” per a les campanyes 

escolars de les Salas L’Horta i Xerea de València, on vam realitzar un total de 25 

funcions. 

Plàcid Rosaleny i Miguel Arnau (dos Clowns   experimentats) realitzen el que es va 

decidir anomenar “Clowntraining”, pallassos per a executius. Realitzant una gira per 

les ciutats de: Valladolid, Saragossa, Lorca (Múrcia), Sevilla i València, per a l'empresa 
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Audit Consultores y Asesores, dins del pla formatiu de “Qualitat de Servici per a 

empreses”. 

Esta activitat es continua amb l'empresa Deloitte. 

També es reposa la coproducció “Veladas desclowntroladas” Autoria, direcció i 

realització: María Colomer, Plàcid Rosaleny, Jesús Estepa i Miguel Arnau; vetlades 

d'improvisació des de la visió del Clown, es realitzen 150 representacions d'àmbit 

nacional amb un total de 25.000 espectadors aproximadament. Este és un espectacle en 

explotació contínua. 

 “Quimera Teatre actua aquesta nit al Claustre de la Universitat 

Quimera Teatre ja ens ha sorprés diàriament amb les seues actuacions matinals al 
Campus del Tarongers. Aprofitant el descans dels cursos, les accions d'aquest grup 
innovador han relaxat i donat un to diferent a l'ambient que es respira entre els 
participants de La Nau. 

Aquesta nit Juan Bayarri, Miguel Arnau, Plàcid Rosaleny, Inma Ripollés i Vicent 

Benedito, components del grup, presentaran al Claustre la Universitat, situat al carrer de 

la Nau, La Nit Desclowntrolada.” (ESPAÍ DE FORMACIÓ LA NAU DELS 
ESTUDIANTS - Dijous, 25 de setembre de 1997) 

“…¿Has hecho el humor en grupo? con esta descarada pregunta presentan Falaguera 
Teatre y el Teatro Quimera la "8ª Desclowntrolada de la temporada", una inmersión 
para público adulto en la manera de ser del payaso, en su universo particular. 

Los ingredientes del espectáculo: 4 payasos (Miguel Arnau, María Colomer, Jesús 

Jara y Plàcid Rosaleny), la improvisación y la inestimable participación del 
público…” (La Cotorra – Gener 1998) 

També vam realitzar els tallers per a adults en la Sala Xerea de València. “En busca de 
tu propio Clown” (Clown I) y “Fracasar es divertido” (Clown II) 

 “La Universidad de Valencia prepara su apertura de curso, adelantando una serie de 
mesas redondas, conferencias y más de 30 cursos y talleres, desde hoy y hasta el 
viernes 24, que incluyen un amplio y variado programa de actuaciones musicales 
nocturnas en el espacio concebido como La Nau dels Estudiants. El grupo Quimera 
Teatre abre el foro de las jornadas, en las que ya se han matriculado 1.500 estudiantes 
y titulados.” (EL PAÍS - Dilluns, 22 de setembre de 1997) 

Any 1998 
En 1998 produïm “Què ve el Drac! / ¡Qué viene el Dragón!” (Muntatge per a públic 

infantil i familiar) de Miguel Arnau, dirigit per Plàcid Rosaleny amb música original de 

David Alarcón. 

Este muntatge compta amb: Ajuda a la creació 1997 (Teatres de la Generalitat), ajuda a 

la composició musical (Centre de Difusión de la Música Contemporánea de Madrid), 

suport tècnic per a la gravació de la banda sonora i efectes (Laboratori d'Electroacústica, 

Conservatori de Música de València), cessió d'espai per a realitzar assajos (ACEX). 

Hem participat en les següents campanyes: Campanya escolar “Anem al Teatre” Circuit 

L’Horta, València, Campanyes 2000 i 2001 de Difusió de la Música i les Arts 

Escèniques, SARC, Campanya escolar i Nadal Sala Xerea de València, Encuentros 

d'Estiu de la Diputació de Salamanca, Campanya de Teatre Infantil Tardor/Hivern, 

Teatre Concha Segura de Yecla (Múrcia), Campanya Infantil de l'Auditori Municipal de 
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Puertollano (Ciudad Real), Campanya de Teatre Infantil del Centre Cultural La 

Beneficència de València, Campanya Escolar de la Sala Arniches d'Alacant, Campanya 

de Teatre Escolar de la Sala Darymelia de Jaén, Gira per la província d'Alacant. 

Diputació Provincial d'Alacant. 

 “Éxito de un espectáculo infantil en un teatro privado de Valencia 

"¡Que viene el dragón!" ha tenido ya más de 1.500 espectadores en la Xerea 

El espectáculo "¡Que viene el Dragón!"  de la compañía valenciana Teatro Quimera ha 
registrado más de 1.500 espectadores en las 12 funciones que ha representado desde su 
estreno, el pasado 31 de octubre. Y esto sólo en las actuaciones abiertas de sábados y 
domingos, porque además ha llenado la sala en las funciones concertadas con centros 
escolares. Se trata de un éxito pionero la ciudad de Valencia, al ser el primer 
espectáculo para público familiar representado en una sala privado que ha conseguido 
reunir esta cantidad de público en funciones no concertadas, por lo cual la compañía 
ha decidido ampliar el número de funciones estas navidades. La inclusión de este 
montaje en el circuito teatral del S.A.R.C. de Diputación supondrá, a partir del próximo 
mes de febrero, la representación de la obra en todas las poblaciones valencianas que 
contempla este circuito.  

La clave del éxito de este espectáculo es que ha pensado en satisfacer tanto al público 
infantil como al adulto, porque se trata de una historia para niños repleta de guiños 
dirigidos a mayores. "Cuando los padres salen de la sala -afirma su autor y gerente de 
la compañía, Miguel Arnau-, nos felicitan por haber creado una obra para niños en la 
que no se aburren, porque es una historia sencilla y tiene gran sentido del humor". Los 
personajes de la obra despiertan una gran simpatía entre el público infantil porque son 
humanos, vivaces y tiernamente graciosos, características que consiguen arrancar 
siempre un fuerte aplauso al finalizar cada función. 

Dirigida por Plàcid Rosaleny y con Miguel Arnau (autor del texto), Robert Cotanda y 
Amparo Merlos como actores, este espectáculo se está representando en la Sala Xerea 
de Valencia desde el pasado 31 de octubre. Dado el éxito de público registrado hasta el 
momento, la compañía Teatro Quimera ha ampliado el número de funciones previstas. 

A lo largo del mes de enero este espectáculo seguirá representándose los fines de 
semana en la Sala Xerea de Valencia (con funciones los sábados y domingos), y, a 
partir de febrero próximo, comenzará a rodar por las poblaciones pertenecientes al 
circuito del S.A.R.C. de la Diputación de Valencia, dentro del cual funcionará durante 
todo el año 1999. "¡Que viene el dragón!" ha sido seleccionado para este circuito por 
su calidad, entre un gran número de espectáculos.” (Vº Bº de TRAJIN - Dijous, 7 de 

gener de 1999) 

Seguim realitzant cursos per a adults (Clown II). Sala Xerea de València i taller 

extraescolar de teatre per al col·legi públic “Lluis Guarner” de València, línia en 

valencià, este taller seguix impartint-se en l'actualitat. 

 “¡Fracasar es divertido! Con este título Miguel Arnau (Violín Gil) ha puesto en 
marcha su nuevo taller de clowns. Un intensivo juego de veinte horas de duración que 
se desarrollará la semana próxima en la Sala Xerea, y en el que pueden participar todo 
tipo de aspirantes a clown. "Me he encontrado de todo, desde grupos compuestos por 
profesionales hasta gente que era la primera vez que se subía a un escenario, y que lo 
utilizaba como terapia". Una terapia, que según Miguel Arnau, consiste en buscar el 
clown que cada uno llevamos dentro "sólo están establecidos los esquemas de los 
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ejercicios, a partir de ahí cada uno puede desarrollar su aparición en escena como 
quiera".” (El péndulo de Mini Diario - Divendres, 4 de setembre de 1998) 

Any 1999 
En 1999 produïm “Cosa meua / Cosa mía” (Muntatge per a públic juvenil i adult) de 

Miguel Arnau i José Gisbert, dirigida per Miguel Arnau. 

“Cosa Meua / Cosa mía” és text finalista de la XXI Edició del Certamen Ciutat 

d’Alcoi – 93, vam realitzar  40 representacions per la Comunitat Valenciana amb un 

nombre aproximat de 8.000 espectadors. Vam participar  en les següents Campanyes: 

Campanya per a instituts i EPAS en la Sala Xerea de València, Campanya de Difusió 

del SARC (anual) 

Any 2000 
L'any 2000 és l'any del nostre 20 aniversari, i la Compañía produïx sis espectacles de 

Teatre de Carrer per a públic infantil i familiar, cinc amb motiu de la Campanya 

d'Animació del Centre Cultural La Beneficència de València i un sext amb motiu del 

Dia Mundial del Medi Ambient. 

“Fantasía” d'Inma Ripollés dirigida per Miguel Arnau, “Animació de Pirates / 
Animación de Piratas” de Miguel Arnau i dirigida per Inma Ripollés, “Le Cirqué 

Caotiqué”escrita i dirigida per Miguel Arnau, “El Laboratorio” escrita i dirigida per 
Inma Ripollés i “El Caballero más valiente” escrita i dirigida per Miguel Arnau. 

Realització de la producció del muntatge de Teatre de Carrer “Soroll, pol·lució i Gnoms 

en acció / Ruido, polución y Gnomos en acción”. (Estrenat en el Dia Mundial del Medi 

Ambient per a l'Ajuntament de Castelló.). Escrita i dirigida per Miguel Arnau 

Este muntatge participa entre altres en el FITCA (Festival Internacional de Teatre de 

Carrer d'Alcorcón) en la seua edició del 2001 i en el Programa de Difusió de la Música 
i Arts Escèniques de València (SARC) en les seues edicions del 2002, 2003 i 2004. 

“Vint anys de Quimera Teatre 

Van començar l'any 1980. Dels grups que es formaren en aquella època sobreviuen 

pocs. Que continuen, val la pena celebrar-ho. 

Quimera Teatre prepara una festa d'aniversari. Al novembre volreunir les més de dues-
centes persones que al llarg de vint anys han treballat en un moment o un altre per a 
aquesta "empresa d'espectacles", que és com Miguel Arnau, actor, autor i gerent del 
grup, defineix el que és, hui per hui, aquella formació nascuda el 1980 i que ha 
treballat tant el teatre per a xiquets com el d'adults. 

Com la majoria del grups que es crearen en aquella època, Quimera Teatre va 
començar sent poc més que un grapat d'aficionats. Durant cinc anys realitzaren 
muntatges d'animació i provaren el teatre de l'absurd, amb la producció d'obres com 
Picnic en campaña de Fernando Arrabal, que interpretaven en algun dels nombrosos 
cafès teatre de València d'aquells anys; espais desapareguts sota la pressió de la 
Societat General d'Autors. 

En 1986 crearen muntatges per a xiquets, molt més estructurats que els anteriors, i 
passaren a ser una companyia semiprofessional, el teatre els reportava ingressos, però 
encara havien de combinar-lo amb altres treballs. Amb espectacles senzills com 
Payasos s'integraren en el SARC, el circuit teatral de la Diputació de València. 
Realitzaren un bon nombre de funcions i això els va permetre muntar una obra per a 
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adults, Coro, de Miquel Arnau i el psicòleg Josep Gisbert, amb la que transgrediren 
l'escena teatral al seu gust, en una barreja de teatre invisible -actuacions a peu de 
públic, el qual dibta en un moment de si allò és real o de ficció- i de comèdia, proper a 
La Cubana. Una forma de fer  que ha tingut la seua continuació amb Cosa mía, 
estrenada l'any passat, i que també se sustenta sobre el tema de les síndromes de 
despersonalització. 

La professioanlitzció arribà a partir de 1990. Els actors ja disposaven d'un estable a 
final de mes, i Quimera Teatre començà la seua consolidació  com a empresa en tremes 
d'estratègies comercials, plans de venda, imatge corporativa, fidelització del seus 
membres... Coses estranyes llavors entre els grups d'actors. 

Quan es va produir el crac del teatre, cal al 1996, hi hagué ua forta davallada de 
contractacions i optaren per saltar-se els intermediaris, els gestors culturals i acudir 
directament a sales xicotetes per poder utilitzar el local i continuar fent teatre. Ells 
s'havien d'encarregar de tot, fins i tot d'anunciar l'obra per megàfon des d'un cotxe. El 
97 estrenaren a la sala Xerea de València, ja desapareguda, Que viene el dragón. Les 
funcions tot just per a mantindre's, però fou una mena d'expositor per a noves 
contractacions. L'obra continua rodant amb gran èxit, tot i que prompte n'estrenaran 
una altra. 

"Que ve el drac!" 

L'última temporada Quimera Teatre va optar per presentar el seu darrer èxit. dirigit al 
públic infantil, també en valencià. Pot considerar-se una obra per a xiquets, però els 
adults també poden gaudir d'aquesta. Podran trobar xicotetes ironies sobre el 0,7 per 
cen del producte interior brut, la pujada dels carburants o el conflicte lingüístic. 

L'obra interpretada per Miquel Arnau, Amparo Merlos i Robert Cotanda, amb música 
electroacústica de David Alarcón, i dirigida per Plàcid Rosaleny, desmitifica les 
històries trameses per Walt Disney. La princesa no és ni candorosa, ni tímida, el rei no 
és noble ni caritatiu, el drac no és objecte de por i el príncep ni tant sols té cognom, es 
diu Solomanolo. Alhora es produeix un joc entre els actros, tres pallassos que 
suposadament interpreten la història, tot i que no saben molt bé el seu paper i es 
confonoen de personatge o s'equivoquen en el que han de dir. Els xiquets accepten la 
proposta. Es un primer moment els sobta veure que allò difereis del seu referent, però 
la sorpresa produeix la comicitat. 

La propera representació tindrà lloc al Teatre Concha Segura d'Aiora, el 12 de 
novembre. / E.P.” (EL PUNT - Diumenge, 29 d'octubre de 2000) 

“Dos décadas con teatro Quimera 

Aun no es habitual que una compañía valenciana celebre la edad mágica de los 20 
años. Pero es el caso de Quimera, quien vive estos días de vértigo de llevar dos 
décadas dedicadas, sobre todo, al entretenimiento infantil. El lema, el teatro 
profesional al alcance de todos, que condensa la filosofía del grupo desde sus 
comienzos, en 1980. 

Uno de los aspectos más popularizados por esta compañía es la animación de calle, y 
en la actualidad su cartera ofrece espectáculos como Polución y gnomos en acción, El 
caballero más valiente y Piratas. En cuanto a obras teatrales, destacan Cosa mía y 
¡Que viene el dragón!, montaje que ha cumplido ya cien representaciones. 

Felicidades a Miguel Arnau y compañía.” (LA CARTELERA - València, del 24 al 30 

de novembre del 2000) 
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Durant el 2000 vam realitzar  treballs formatius, de nou per a Audit Consultors i 

Assessors, utilitzant el teatre i el clown com a ferramentes, per a empreses i entitats 

amb: Conselleria de Turisme, Agrevo, Centres d'Informació turística, Pascual Germans 

(Dove) i Coarval.  En l'actualitat la col·laboració entre les dos empreses se seguix 

mantenint i incrementant el nombre de clients. 

Any 2001 
En el 2001 mantenim en explotació “Que ve el drac! / ¡Qué viene el Dragón!” (en 
àmbit nacional), “Animació de Pirates / Animación de Piratas” (en àmbit provincial), 

“Cosa Meua / Cosa Mía” (en àmbit provincial), “Vetlades desclowntrolades” (a la 
comunitat valenciana), “Banderers” (en àmbit provincial) i “Soroll, Pol·lució i Gnoms 
en acció / Ruido, Polución y Gnomos en Acción” (en àmbit nacional). 

“Animació de Pirates / Animación de Piratas” participa entre altres en el Programa 
de Difusió de la Música i Arts Escèniques de València (SARC) en les seues edicions del 
2001, 2002 i 2003, l'any 2002 participa en la festa de les Campas de Olarizu a Vitòria, i 

en el 2004 en les Encuentros d'Estiu (Diputació de Salamanca). 

També produïm “Piratas de excursión por las rutas de Castellón” escrita i dirigida 
per Miguel Arnau,  muntatge de Teatre de Carrer (Estrenat en el Dia Mundial del Medi 

Ambient per a l'Ajuntament de Castelló, patrocinat per Bancaixa.) 

Al llarg de l'any també vam realitzar la producció del muntatge de Teatre de Sala “La 
Sirenta Escumeta / La Sirenita y el Buzo” muntatge per a públic infantil i familiar, 

que es va estrenar el dia 17 de novembre del 2001 en la “Mostra Internacional de Teatre 

de Pallassos de Xirivella”. Escrita per Miguel Arnau, dirigida per Plàcid Rosaleny i amb 

la música original de David Alarcón. 

 “Teatre Quimera recrea "La sirenita" 

La companyia Quimera Teatre representa hui el seu montaje La sirenita i el bus. La 
història conta com, despres d'una naufragi, tres clowns: Margarina, Fidelio i Violí, 
decideixen explorar el món submarí a través d'una folla i singular naració. 

Baix el mar trobaran tot tipus de personatges estrambòtics: la bruixa de les 
profunditats, la malvada Ostraporòsica, el presumptuós Neptú i la sireneta Espumilla, 
amb les seues ansies de trobar espós, Besugo el majordom ploron del rei i un bus de 
"Greenplease" que es troba netejant el fons del mar. En la història, el bus perd la seua 
ànima, a espumilla l'enganyen donant-li unes cames de maniquí, Ostraporòsica furta el 
tresor de l'atlàntida, i així un inacabable seguit d'aventures que fan d'aquesta 
representació un espectàcle d'entreteniment per als més menuts.” (Levante EL 
MERCANTIL VALENCIANO - Diumenge, 24 de març del 2002) 
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Anys 2002 i 2003 
Durant el 2002 i 2003 mantenim en explotació “Animació de Pirates / Animación de 
Piratas”, “Que ve el Drac! / ¡Qué viene el Dragón!”, “Le Cirqué Caotiqué”, 
“Soroll, Pol·lució i Gnoms en Acció / Ruido, Polución y Gnomos en Acción” i “La 
Sireneta Escumeta / La Sirenita y el Buzo” este últim muntatge participa en: 

• X Campanya de Teatre Escolar de Jaén (Teatre Darymelia). 

• Programa d'Activitats Teatrals Centre Cultural La Beneficència, (València). 

• Programa de Difusió Arts Escèniques Diputació de València. 

• Campanya Escolar “Anem al Teatre” de València. 

• Trobades d'Estiu (Diputació de Salamanca, edicions 2002/03). 

“Le Cirqué Caotiqué” participa entre altres en el Programa de Difusió de la Música i 
Arts Escèniques de València (SARC) en les seues edicions del 2003 i 2004. 

Any 2004 
En el 2004 mantenim en explotació “Animació de Pirates / Animación de Piratas” 
que participa en les Trobades d'Estiu (Diputació de Salamanca), “Le Cirqué Caotiqué” 
que participa en el XV Festival Internacional de Teatre i Animació "Al Carrer" 

(Viladecans), “Soroll, Pol·lució i Gnoms en Acció / Ruido, Polución y Gnomos en 
Acción” i “La Sireneta Escumeta / La Sirenita y el Buzo”. 

També preparem les dos noves produccions que s'estrenaran en el 2005: 

“A la recerca de l'Arbre perdut / En Busca del Árbol Perdido” muntatge d'estil 

mediambiental en clau d'humor, dirigit a escolars. 

“El Porquet Enamorat / El Cerdito Enamorat” muntatge per a públic infantil i 

familiar, que es va presentar el dia 11 de novembre del 2004 a Bolbaite, passe a què van 

assistir 90 escolars, els dies 16 i 17 de novembre del 2004 en la Mostreta de Pallassos i 

Pallasses de Xirivella amb 4 passes a què van assistir un total de 1260 escolars i el dia 

26 de desembre en Alaquas amb més de 300 espectadors (omplint l'Auditori). 

 “… La Mostreta, dirigida al público infantil, comenzará el día 15 con la novedad de 

que los espectáculos se extenderán a los alumnos de 0 a 3 años. En su programación 

figuran los espectáculos Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, de Les Bouffons 

(Murcia), El Cerdito Enamorado, de Quimera Teatro (Valencia), y Caca, de Engrata 

Companyia de Teatre (Alzira)…” (EL PAÍS - Dimarts 9 de novembre del 2004) 

Any 2005 
Enguany anem a mantindre en explotació “Le Cirqué Caotiqué” i ens dediquem a la 

difusió de les nostres dos últimes produccions, “A La Recerca de l'Arbre Perdut / En 
Busca del Árbol Perdido” i “El Porquet Enamorat / El Cerdito Enamorat” ambdós 

incloses en el participa en el Programa de Difusió de la Música i Arts Escèniques de 
València (SARC) 2005. 
No deixem de costat als nostres clients i seguim realitzant les cavalcades del dia de Reis 

a Xirivella i Alboraia. 

A finals de Gener, treballem en FITUR (Fira Internacional de Turisme) en el recinte 

firal Joan Carles I de Madrid, realitzant diverses intervencions teatrals, presentant a més 

de 20 personatges que han passat per la història de la Compañía. 
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Al llarg dels nostres 25 anys d'història, Companyia Teatre Quimera ha produït 33 

espectacles i col·laborat amb 346 municipis. Hem representat a la Comunitat Valenciana 

en el Certamen Nacional "Espiga d'Or" (Guadalajara). Vam obtindre el tercer premi del 

Certamen Nacional de "Monòlegs Teatrals" (Ciudad Real), així com el primer premi 

"Jóvens Creadors" de l'Institut Valencià de la Joventut (Generalitat Valenciana) i entre 

altres hem participat en el XV Festival Internacional de Teatre i Animació "Al Carrer" 

(Viladecans) i en les edicions VIII i XI de la Mostra Internacional de Pallassos 

(Xirivella). 

En els últims 8 anys hem realitzat 572 representacions i el nostre producte estrela és el 

Teatre Infantil. 

L'afecte, l'honestedat, la innovació i l'humor amb què realitzem el nostre treball és la 

millor garantia de qualitat i satisfacció per al públic i per als nostres clients. 

En els últims 4 anys hem realitzat una clara aposta pel valencià, la qual cosa es veu 

reflectit en l'evolució de les representacions realitzades en esta llengua, tant en el 

nombre de representacions anuals, com en el percentatge de representacions en valencià 

per muntatge, esta aposta es veu reflectida que des del 2000 tots els nostres muntatges 

estan disponibles tant en castellà com en valencià, i que des del 2000 fins ara quasi el 

60,00 % del nostre treball ha sigut en valencià. 

 “Teatro 

Desde su creación en 1980, Teatro Quimera lleva a sus espaldas una larga trayectoria 
profesional, llena de trabajo y de nuevos montajes, siempre buscando la conexión con 
el público. En la actualidad tienen en cartel las obras ¡Qué viene el Dragón!, Ruido, 
Polución y Gnomos en Acción, Animación Pirata y Abanderados. Además, preparan 
animaciones por encargo e imparten cursos y talleres.” (Agenda V&O LAS 
PROVINCIAS - Divendres, 15 de març del 2002) 


