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MUERTE DE UN VIAJANTE  

Amb l’objectiu de reconéixer la cultura com a element essencial del 
desenvolupament de l’Eliana i pilar bàsic de la ciutat, vos presentem la 
nova programació “Anem al teatre 2022-2023”, amb una cuidada selecció 
de les millors propostes escèniques de l’actualitat per fer del nostre poble 
un gran espai escènic.

Una programació completa i diversa per a tots els públics, amb la 
qualitat artística dels millors espectacles teatrals d’àmbit nacional, que 
incorporem al projecte municipal amb noves representacions que 
formen part del programa PLATEA (Programa estatal d’arts escèniques) 
amb actors i actrius de primer nivell. Una activa presència de 
produccions valencianes, teatre familiar, musical i dansa, així com obres 
inèdites de producció local completaran l’oferta teatral.

Anar al teatre ha de ser part del nostre trajecte vital, generar debats i 
inquietuds més enllà de l’escenari i compartir amb famílies obres 
pensades per a re�exionar i emocionar al public, així com gaudir de bons 
moments per riure, il·lusionar-se i sentir. Aquest és el nostre objectiu, per 
això donem suport a les polítiques educatives, fomentant la creació de 
nous públics d’arts escèniques incorporant espectacles per garantir la 
igualtat d’oportunitat i accés de l’alumnat dels centres educatius del 
municipi.

El 24 de setembre a l’Eliana obrim el teló i recorda sempre que tens molts 
motius per a regalar emocions i compartir il·lusions: REGALAR CULTURA i 
a l’Eliana atendrem sempre les vostres demandes perquè sigueu més 
feliços.

Ens trobem a l’auditori.
ANEM AL TEATRE.

Eva Santafé Miguel
Regidora de Cultura



Una oficina atrotinada, la casa d'una parella, un bar i un consultori mèdic. Diferents llocs 
que s'alternen en un mateix espai conjugant la vida de cinc personatges. Els uneix la 
soledat, la incomprensió i la necessitat d'estimar.

Cinc vides, cinc desitjos d'estimar, cinc persones incapaces.
Mentrestant es viu, es treballa, s'intenta.
Por a no ser, por al fet que sàpien qui sóc.
Por i incapacitat.
La història de voler i no saber que fer.
La història d'un intent absurd.
I pujar les escales.
I voler viure cada dia malgrat tot.

Una o�cina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes lugares 
que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, 
la incomprensión y la necesidad de estimar.

Cinco vidas, cinco deseos de estimar, cinco personas incapaces.
Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.
Miedo a no ser, miedo al hecho que sepan quién soy.
Miedo e incapacidad.
La historia de querer y no saber que hacer.
La historia de un intento absurdo.
Y subir las escaleras.
Y querer vivir cada día a pesar de todo.

Dissabte /24 de setembre
Hora: 19.30h 
Entrada: 15€ / reduïda 12€ 

Direcció: Claudio Tolcachir 
Intèrprets: Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero i Gerardo Otero 
Companyia: Producciones teatrales contemporáneas
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80 min castellà NRM 16 anys



La comèdia de la vida és un al·legat a les dones, una comèdia en la qual dues 
amigues artistes compten com han d'enfrontar-se a la vida, combinant el ser mare, 
esposa, amant i els seus projectes professionals, i tot això barrejat amb el glamur i la 
decadència dels escenaris. Això se suma al fet que són dues conegudes actrius de la 
televisió valenciana. 

La comedia de la vida es un alegato a las mujeres, una comedia en la cual dos amigas 
artistas cuentan como tienen que enfrentarse a la vida, combinando el ser madre, 
esposa, amante y sus proyectos profesionales, y todo esto mezclado con el glamour y la 
decadencia de los escenarios. Esto se suma al hecho que son dos conocidas actrices de la 
televisión valenciana. 

Dissabte/15 d’octubre
Hora: 19.30h 
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Text i Direcció: Rafa Alarcón i Jesús F Manzano 
Intèrprets: Lola Moltó i Marta Chiner
Companyia: Comedy Plan

LA COMÈDIA 
DE LA VIDA
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70 min valencià Tots els públics

teatre



teatre

Què passa si un xiquet vol una falda però no li deixen portar-la? Doncs, que el xiquet 
emprendrà un viatge cap a l’únic lloc que coneix on els homes en poden portar: 
Escòcia. Un viatge on els pares es convertiran en els seus companys, mestres i 
enemics. Però també en fades, cavallers, ovelles rockeres i bruixes, per a crear un 
camí cap a l’acceptació, cap a la cerca de la identitat que definirà el seu fill. 

¿Qué pasa si un niño quiere una falda pero no le dejan llevarla? Pues, que el niño 
emprenderá un viaje hacia el único lugar que conoce donde los hombres  pueden llevar: 
Escocia. Un viaje donde los padres se convertirán en sus compañeros, maestros y 
enemigos. Pero también en hadas, caballeros, ovejas rockeras y brujas, para crear un 
camino hacia la aceptación, hacia la busca de la identidad que de�nirá su hijo.

Diumenge/6 de novembre
Hora: 18.30h 
Entrada amb invitació www.elientrada.es

EL XIQUET QUE VOLIA 
UNA FALDA ESCOCESA
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Autoria i Direcció: Adrián Novella 
Intèrprets: Gabriel Benavent, Estela Martínez i Vicent Pastor 
Companyia: Bullanga Cia i Escalante Centre Teatral

55 min valencià NRM 6 anys

Premi Teatre infantil Escalante de la Diputació de Valencia. 



teatre musical

Espectacle inclusiu recomanat per la Red Espanyola de Teatres. 
Adaptat a LSE (Llenguatge de Signes Espanyols).
Dumbo, el musical que trenca barreres!

Amb una gran posada en escena i veus en directe, aquest Dumbo és el clàssic 
convertit en un projecte d'integració i conscienciació en la lluita contra el bullying i 
per la inclusió social. Un acolorit muntatge i divertides cançons serveixen perquè 
menuts i majors gaudeixen junts mentre aprenen la importància de respectar als 
que són diferents.

Dumbo, el musical que rompe barreras!
Con una gran puesta en escena y voces en directo, este Dumbo es el clásico convertido en 
un proyecto de integración y concienciación en la lucha contra el bullying y por la inclusión 
social. Un colorido montaje y divertidas canciones sirven porque pequeños y mayores 
disfrutan juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes.

Dissabte/19 de novembre
Hora: 17.30h 
Entrada: 10€ / reduïda 8€

DUMBO, EL MUSICAL 
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Dramaturgia, lletres i direcció: Jesús Sanz-Sebastián
Intèrprets: Ana Martín/Verónica Fernández, Sara Maqueda/Lucía Valencia, Valentina Maile/Anabel Collado, 
Daniel Galán/Javier Amaro, Robert Matchez/Germán Prenta, José Sánchez i Liam Carrasco/Rodrigo García i 
Mónica Martín (acróbatas) Laura M. Golvano (intérprete Lengua de Signos Española)
Composició i direcció musical: Julio Vaquero 
Companyia: Candileja Producciones

70 min castellà Tots els públics

Premi Nacional Millor musical infantil Broadwayworld 2020.
Premi Millor vestuari i disseny de cartell en los Premis del teatre Musical 2020. 
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90 min

teatre musical

De la fusió entre el fantàstic món del Teatre Musical i l'apassionant món de la Moda 
sorgeix l'obra Adalaine, el Musical de Moda.
És la història de Ada, una jove d'un xicotet poble de muntanya de França, que aconsegueix 
obrir-se camí en el sofisticat ambient de la moda de París de meitat del segle XX. Per qüestions 
de l'atzar, la nostra protagonista entra en una espiral inesperada de la qual ja no podrà eixir. La 
pena del seu pare per la possibilitat de perdre-la, el temor del seu estimat perquè les seues 
destinacions se separen i l'enveja de la seua competidora per mantindre el seu regnat són 
alguns dels condiments d'aquesta emocionant obra.

De la fusión entre el fantástico mundo del Teatro Musical y el apasionante mundo de la Moda 
surge la obra Adalaine, el Musical de Moda.
Es la historia de Ada, una joven de un pequeño pueblo de montaña de Francia, que consigue abrirse 
camino en el so�sticado ambiente de la moda de París de mitad del siglo XX. Por cuestiones del azar, 
nuestra protagonista entra en una espiral inesperada de la cual ya no podrá salir. La pena de su 
padre por la posibilidad de perderla, el temor de su estimado porque sus destinos se separan y la 
envidia de su competidora para mantener su reinado, son algunos de los condimentos de esta 
emocionante obra.

Diumenge/4 de desembre
Hora: 18.30h 
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Direcció: Pedro Llaudes 
Intèrprets: Saray Roma, Elena Troyale, Luis Visiedo, Pedro Llaudes, Nacho Caseres, Iris Chavanel, Alba Seiva, 
Marina García, Jesús Daniel de la Casa i Irene Viyuela 
Vestuari i escenogra�a: Ancor Montaner 
Companyia: East End Producciones

ADALAINE, 
EL MUSICAL DE MODA



teatre

Una impredictible setmana de vacances.
Què passa quan tens quaranta i tants i t'adones que ningú tornarà a tutejar-te? Miguel i Andrés, 
amics de tota la vida, s'enfronten a eixa pregunta, cadascun a la seua manera. Miguel, divorciat 
deprimit, escriptor frustrat i apassionat del vi, és un pessimista. Andrés, un actor fracassat que està 
a punt de casar-se, un seductor. Tots dos decideixen realitzar un viatge com a comiat de solter per 
a Andrés i arrosseguen les seues inseguretats de copa en copa, intentant trobar alguna cosa que 
els permeta escapar de la mediocritat i sentir-se vius. Fins que es troben amb Amaia i Terra, dues 
enteses en l'elaboració del vi que treballen en cellers de la zona. Aquestes dues dones 
independents, emprenedores i temperamentals introdueixen un element de desequilibri, una 
sacsejada vital que els exigirà madurar i decidir amb quina perspectiva afrontaran la segona 
meitat de la seua vida.

Una impredecible semana de vacaciones.
¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, 
amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta, cada uno a su manera. Miguel, divorciado 
deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está 
a punto de casarse, un seductor. Los dos deciden realizar un viaje como despedida de soltero para Andrés 
y arrastran sus inseguridades de copa en copa, intentando encontrar algo que los permita escapar de la 
mediocridad y sentirse vivos. Hasta que se encuentran con Amaia y Tierra, dos entendimientos en la 
elaboración del vino que trabajan en bodegas de la zona. Estas dos mujeres independientes, 
emprendedoras y temperamentales introducen un elemento de desequilibrio, un zarandeo vital que los 
exigirá madurar y decidir con qué perspectiva afrontarán la segunda mitad de su vida.

Diumenge/18 de desembre
Hora: 19.30h 
Entrada: 10€ / reduïda 8€

ENTRE COPAS 
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Direcció: Garbi Losada 
Intèrprets: Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa i Elvira Cuadrupani 
Companyia: Ados Teatroa i Pentación Espectáculos 

castellà NRM 14 anys90 min
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60 min

teatre musical

"Alicia en el musical de les meravelles" és el nou espectacle de Trencadís. Després de 
"Aladín un musical genial", "Pinotxo, un musical per a somiar" i "Merlín, un musical de 
llegenda", la productora valenciana s'atreveix amb el clàssic de Lewis Carroll. La 
màgia del món dels somnis, la diversió, l'esperit aventurer i la cerca de la llibertat 
seran els companys de viatge d'Alicia en aquesta proposta de Trencadís.

"Alicia en el musical de las maravillas" es el nuevo espectáculo de Trencadís. Después de 
"Aladín un musical genial", "Pinocho, un musical para soñar" y "Merlín, un musical de 
leyenda", la productora valenciana se atreve con el clásico de Lewis Carroll. La magia del 
mundo de los sueños, la diversión, el espíritu aventurero y la busca de la libertad serán los 
compañeros de viaje de Alicia en esta propuesta de Trencadís.

Diumenge/8 de gener 2023
Hora: 12.00h 
Entrada: 10€ / reduïda 8€

Direcció: Jose Tomàs Chàfer
Intèrprets: Mary Porcar, Ángel Crespo, Mamen Mengó, Arturo Sebastià i Pedro Ruiz
Text i lletres: Josep Mollà
Música original: Paco Ivañez 
Companyia: Trencadís Produccions

ALICIA AL MUSICAL 
DE LES MERAVELLES



teatre

En Malditas Plumas recorrem diferents episodis de la vida d'un personatge, encarnat per Sol 
Picó, en un viatge que transita entre la tendresa i la decadència. En aquesta obra el públic 
coneix la història d'aquesta vedette del Paral·lel i comparteix els seus records, experiències, 
vivències… o bé mai arribe a ser-ho i són els seus somnis, les seues projeccions vitals, els 
seus desitjos no complits? És tot un gran deliri potser que, encara que ens transporta a un 
lloc i una època molt concrets, ens connecta també amb els sentiments més humans i, per 
tant, més universals: la por a la mort, a la degradació, a la pèrdua… a desaparéixer.

En Malditas Plumas recorremos diferentes episodios de la vida de un personaje, encarnado por 
Solo Picó, en un viaje que transita entre la ternura y la decadencia. En esta obra el público 
conoce la historia de esta vedette del Paralelo y comparte sus recuerdos, experiencias, 
vivencias… o bien nunca llego a serlo y son sus sueños, sus proyecciones vitales, sus deseos no 
cumplidos? Es todo un gran delirio quizás que, aunque nos transporta a un lugar y una época 
muy concretos, nos conecta también con los sentimientos más humanos y, por lo tanto, más 
universales: el miedo en la muerte, a la degradación, a la pérdida… a desaparecer.

Dissabte/14 de gener 2023
Hora: 19.30h 
Entrada: 10€ / reduïda 8€

Autora, direcció e interpretació: Sol Picó 
Companyia: Sol Picó Compañía Danza

MALDITAS PLUMAS 
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60 min castellà NRM 16 anys

Sol Picó Compañía Danza:
10 premios Max.
Premi Nacional de Dansa de Cataluña 2004.
Premio Nacional de Dansa en la modalitat de creació del 2016. 
Premi de les Arts Escèniques Valencianes a la millor direcció coreogrà�ca del 2019. 
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80 min

teatre

Cinc personatges, cadascun d'ells amb un problema inconfessable, es reuneixen per a 
començar una teràpia molt particular. La difícil relació amb els seus fills, que els va portar 
a aquesta teràpia, es revela com un símptoma dels seus propis problemes no resolts: 
assumpció el rol sexual, acceptació de la pròpia fragilitat, comprensió de la difícil herència 
cultural rebuda. En suma: a la tasca no resolta de ser un mateix. L'excèntrica terapeuta, 
una doctora que es fa passar per recepcionista, seguirà i controlarà pas a pas aquesta 
absurda i fins a perillosa teràpia. Amb inesperat èxit per a tots.
Una història tan divertida com reflexiva, que és una picada d'ullet a la nostra llibertat de 
triar la destinació; d'escriure'l i reescriure'l si és necessari.

Cinco personajes, cada uno de ellos con un problema inconfesable, se reúnen para empezar 
una terapia muy particular. La difícil relación con sus hijos, que los llevó a esta terapia, se revela 
como un síntoma de sus propios problemas no resueltos: asunción el rol sexual, aceptación de 
la propia fragilidad, comprensión de la difícil herencia cultural recibida. En suma: a la tarea no 
resuelta de ser un mismo. La excéntrica terapeuta, una doctora que se hace pasar por 
recepcionista, seguirá y controlará paso a paso esta absurda y hasta peligrosa terapia. Con 
inesperado éxito para todos.
Una historia tan divertida como re�exiva, que es un guiño a nuestra libertad de elegir el 
destino; de escribirlo y reescribirlo si es necesario.

Diumenge/26 de març 2023
Hora: 19.30h 
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Direcció: Sefa Bernet
Intèrprets: Elisa Cuenca, Ángeles Gandía, Ludmilla Romanelli, Rafa March, Andrés Abril i Mara Escamilla
Guió: Mara Escamilla
Companyia: Teatreliana

TERAPIA SINGULAR



castellà Tots els públics75 min

teatre familiar

En un bosc encantat en el qual conflueixen personatges màgics, existeix un “arbre de 
la vida” que genera una gemma de la qual flueix una deu eterna. Aquest cobejat 
tresor desencadena una sèrie d'esdeveniments entre els habitants del bosc i un 
grup d'exploradors, encapçalats per un científic aventurer, convençuts de l'èxit de la 
seua expedició per a apoderar-se de la gemma.

El que no sap el científic és que en aquesta expedició i, davant una trobada fortuïta 
amb la princesa del bosc, canviarà per complet la seva visió de la vida.

En un bosque encantado en el cual con�uyen personajes mágicos, existe un “árbol de la 
vida” que genera una gema de la cual �uye un manantial eterno. Este codiciado tesoro 
desencadena una serie de acontecimientos entre los habitantes del bosque y un grupo de 
exploradores, encabezados por un cientí�co aventurero, convencidos del éxito de su 
expedición para apoderarse de la gema.
El que no sabe el cientí�co es que en esta expedición y, ante un encuentro fortuito con la 
princesa del bosque, cambiará por completo su visión de la vida.

Divendres/31 de març 2023
Hora: 19.30h 
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Direcció escènica: Marian Álvarez i Rosa Gavara 
Intèrprets: Alumnes dels tallers de teatre d´APLAE. (G1, G2 i  joventut)
Text: Marian Álvarez i Rosa Gavara 
Companyia: APLAE

EL BOSQUE MÁGICO Y 
LA GEMA DE LA VIDA
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Willy Loman és un viatjant de comerç que ha entregat tot el seu esforç i la seua carrera 
professional a l'empresa per a la qual treballa. El seu únic objectiu és donar-li una vida millor 
a la seua família, la seua dona i els seus dos fills, que li adoren i als quals vol inculcar-los 
l´ambició per triomfar i progressar en l'escala social. Treballador infatigable, ara, amb 
seixanta-tres anys, exhaust i esgotat després d'una vida sense descans, veu cómo la seua 
posició a l'empresa es trontolla. Les seues vendes ja no són les que eren i la seua 
productivitat cau en picat, la qual cosa provoca que la relació amb els seus caps es faça 
insostenible. El seu matrimoni tampoc va bé, i la relació amb els seus fills amaga un antic 
secret que els ompli de ressentiment i que amenaça amb destrossar l'estabilitat familiar. Tot 
això li porta a una espiral de depresió i autodestrucció. 

Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su carrera 
profesional a la empresa para la cual trabaja. Su único objetivo es darle una vida mejor a su 
familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los cuales quiere inculcarlos la ambición para 
triunfar y progresar en la escala social. Trabajador infatigable, ahora, con sesenta y tres años, 
exhausto y agotado después de una vida sin descanso, voz cómo la suya posición a la empresa se 
tambalea. Sus ventas ya no son las que eran y su productividad cae en picado, lo cual provoca 
que la relación con sus jefes se haga insostenible. Su matrimonio tampoco va bien, y la relación 
con sus hijos esconde un antiguo secreto que los llena de resentimiento y que amenaza con 
destrozar la estabilidad familiar. Todo esto le lleva a una espiral de depresión y autodestrucción.

Dissabte /22 d’abril 2023
Hora: 19.30h 
Entrada: 15€ / reduïda 12€ 

Direcció: Rubén Szuchmacher. Una obra de Arthur Miller adaptada per Natalio Grueso
Intèrprets: Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores i Carlos 
Serrano-Clark
Companyia: Okapi Producciones

MUERTE 
DE UN VIAJANTE  teatre

te
at

re
_M

UE
RT

E D
E U

N 
VI

AJ
AN

TE
 

110 min castellà NRM 16 anys



online

Venda anticipada
Centre Sociocultural
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Taquilla
Auditori Municipal
(1 hora abans de l'espectacle)
Teléfon: 670 01 15 03

Venda d’entrades

www.elientrada.es

L'adquisició de les entrades es farà 
preferentment per Internet

La venda d’entrades en taquilla només serà 
d’un 5% de l'aforament total del recinte.



Descomptes

• En representacions per a tots els públics, l'entrada serà gratuïta 
per a menors de 3 anys, sempre que vagen acompanyats per un 
adult.

• La tarifa reduïda serà aplicable a persones jubilades, xiquets i 
xiquetes  de 3 a 13 anys (tots dos inclusivament) i als/les titulars 
de carnet jove.

• Els descomptes no són acumulables.
• Els descomptes són aplicables a la venda per Internet.
• Una vegada adquirida l’entrada, esta no serà canviada ni 

tornat el seu import.
• Tots els espectacles fan la seua espera de cortesia i no es permetrà 

l’entrada a la sala  una vegada començat l’espectacle.
• Programació subjecta a possibles canvis.

REGALA

REGALA
emocions, 
comparteix 
il·lusions
som passió



Col·laboren

Auditori Municipal de l’Eliana
Plaça del Jutje Miquel Comes, 1

 www.leliana.es

pel teatresom passió


