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‘Ai, Carmela!’ conta la història d’un matrimoni format per Paulino 
(Josep Manel Casany) i Carmela (Pilar Almeria). La parella es dedica 
a anar de poble en poble durant la Guerra Civil Espanyola, amb la 
fórmula clàssica de les esmentades “varietes”.

Els dos còmics despistats, amb la intenció de comprar botifarres, 
se’n passen de la zona republicana a la nacional, i són obligats per 
l’exèrcit nacional a fer una funció improvisada per a uns soldats 
de diferents nacionalitats que recolzen les idees feixistes, i per a 
uns presoners milicians de les brigades internacionals que estan 
a punt de ser afusellats.

‘Ai, Carmela!’ és un cant a la memòria, una obra en la qual es 
troben tots els ingredients per connectar amb l’espectador. 
Drama i comèdia per reflexionar sobre un dels episodis de la 
nostra història, com va ser la Guerra Civil.

HORARIS
DC, DJ, DV  20.00H

DS I DM     19.00H

DURACIÓ: 90 MIN

PREUS
TAQUILLA:  18 i 20€
WEB:            16 i 18€
DESCOMPTES APLICABLES 
A TAQUILLA

AI, CARMELA
CO M PA N YI A  T E AT R E  M I CA L E T

1_
26 FEB

JOSÉ SANCHIS 
SINISTERRA

______

Direcció 
Joan Peris



L’espectacle pioner en valencià que mostra tota la versatilitat creativa 
vinculada als artistes valencians que treballen contingut LGTBIQ+.

El segell de comèdia “Riures” ha desenvolupat un espectacle a on es 
barregen monòlegs còmics amb contingut LGTBIQ+ en valencià i la 
disciplina artística del “Drag Queen” amb les dues presentadores més 
carismàtiques de la terreta les Germanes Pintoresque.

Les Germanes Pintoresque, duet artístic format per les travestís 
Ferrxn i Pam Demia, segueixen la tradició de les Cases que la comunitat 
LGTBIQ+ va fundar a Nova York a la dècada dels 80. Això sí, elles ho fan 
amb accent de l’horta de València com demostren habitualment a les 
Jams de Riures o en l’espectacle Canapé Chucrut.

Lluís Mosquera és un millennial que odia que es referisquen a ell 
com a millennial. És creatiu multidisciplinar, perquè no sap en quina 
disciplina quedar-se. Li costa tant escollir, que quan va a sopar a un 
bar prefereix que l’altra persona trie dos plats i ell menjar-se el que 
menys li agrade a l’altre. No sap el seu horòscop perquè va néixer a les 
12:00 del día que Sagitari es converteix en Capricorn. Ara li ha pegat 
per la comèdia. Esperem que li dure més que els nòvios.

Sil de Castro còmica en el canal Comedy Central, cabaretera habitual 
del Molino de Barcelona, idiota professional a on vaja. Amb el seu 
humor fresc, descarat i “gamberro”, un esperit combatiu i des d’un 
prisma feminista.

DURACIÓ: 75/90 MIN 

RIURES FORA DE L’ARMARI
N I TS  D E  R I U R E S

25 FEB

STAND OUT
COMEDY

______

HORARIS
DS          22.30H

PREUS
TAQUILLA:  12€
WEB:            12€
ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES



Tres noies al casament de la Cristina. El banquet s’ha acabat i 
la nit avança. Elles no es coneixen, però s’hi troben, recolzades 
contra la paret del fons del saló de bodes. Immòbils, tacades 
per les llums de discoteca. No son capaces de ballar, de gaudir 
el que hauria de ser una gran nit. Per sobre de la música de 
revetlla, dels riures i l’enrenou, suren les seves pors. La por 
d’envellir soles, però també d’envellir amb algú. Que els avis 
que ara cuiden, algun dia siguin els seus pares. I el pànic d’estar 
desaprofitant la seva joventut.

CRISTINA és una tragicomèdia frenètica sobre tres noies 
travessades per l’angoixa del futur.

DURACIÓ: 60 MIN

CRISTINA
COMPANYIA FANTÀSTICA MERAVELLOSA

DEL 2_
AL 5 MARÇ
______

Direcció 
Marina Alegre, 
Tatiana Dunyó, 
Ivet Zamora i 
Júlia Valdivielso

HORARIS
DJ, DV          20.00H

DS I DM     19.00H

PREUS
TAQUILLA:  12 i 14€
WEB:            10 i 12€
ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES



Tomàs de los Santos ofereix una retrospectiva de la seua 
carrera musical envoltat de les persones que fan camí 
amb ell: Elsa Tronchoni, Isabella Làuzara, Jesús Barranco i 
Bea Albert. En aquesta ocasió, compartiran escenari altres 
artistes amb notes i músiques comunes: Pau Miquel Soler, 
Mireia Tortosa, Ona Nua, Mireia Soriano, Ivan Brull o el grup 
Tenda.

Hi haurà la presentació de la cançó Si puc, basada en un 
poema de Gabriel Ferrater.

Serà una celebració de la música. 

HORARIS
DS - 20.00H

PREUS
TAQUILLA:  12€ i 14€
WEB:            10€ i 12€
ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES

TOMÀS DE LOS
SANTOS EN CONCERT

10_
MARÇ
______ DURACIÓ: 70 MIN



AvitáX s’inspira en els hàbits, costums i necessitats 
dels joves en l’actualitat i els contrastos amb les 
persones majors que van viure una època tan 
diferent, sense Internet ni xarxes socials, sense 
aqueixa immediatesa, intentant buscar un lloc de 
trobada.

DURACIÓ: 70 MIN

AVITÁX I 
VIVISECCIÓ DEL SER MÒBIL

11_
12 MARÇ

EBC
DANSA

______

HORARIS
DS I DM     19.00H

PREUS
TAQUILLA:  12€
WEB:            10€

Direcció 
Eva Bertomeu

ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES



“Això són coses de xiquets”. “No els faces cas”. “Això és enveja”. “Si 
et peguen, li la tornes”. “Alguna cosa hauràs fet”. “Ja passarà, ja 
passarà…” Però mai va passar. Es va quedar en mi i, simplement 
vaig aprendre a viure amb això. A mirar per a un altre costat.

El bullying colpeja a les aules a quasi la meitat de la infància. La 
violència augmenta el seu rang i perdurabilitat debut a l’ús de les 
noves tecnologies i xarxes socials, fent més difícil escapar d’ella.

L’abús psicològic al qual molts menors són sotmesos per un grup, 
crea un aïllament en la víctima, produint el fracàs escolar i patrons 
de conducta propers a l’ansietat i la depressió, arribant, en alguns 
casos, a posar fi a les seus primerenques vides.

“La violència és intrínseca a l’èsser humà”. “És una cosa inherent a 
la nostra espècie”. “L’home és un llop per a l’home”.
 O no. Covardia o supervivència del més fort?

En “DON’T BE CRUEL” plantegem preguntes i esperem que 
l’espectador trobe les seues respostes.

DURACIÓ: 65 MIN

22_
MARÇ
______

HORARIS
DS I DM     19.00H

PREUS
TAQUILLA:  12 i 14€
WEB:            10 i 12€

DON’T BE CRUEL
LA DRAMÁTICA PRODUCCIONES

Direcció 
Pablo Ricart
José Terol
Text
Marian Villaescusa

ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES



Espectacle teatral d’un viatge a la memòria d’un temps i 
un territori. Amb la llum de la lluna de tu m’haig d’allunyar, 
entre plors i cançonetes adéu cingles i turons adéu mas, casa 
volguda (fragment cançó espectacle).

L’espectacle vol ser una mirada i un record a una manera de 
vida que s’acaba. Un petit homenatge al món rural, a una 
gent que històricament ha estat deixada de la mà de Déu: els 
masovers. Un masover, viudo i ja molt major, es veu obligat 
a vendre el mas de la seua propietat. Les causes: l’edat, les 
forces li flaquegen, les pressions de la família que no pot tenir 
cura d’ell, la soledat i l‘abandonament generalitzat en què es 
troben les zones rurals, mancades de serveis i infraestructures 
bàsiques.

«Sincerament en la vida no m’havia passat pel cap que caldria 
vendre el mas, la meua casa de tota la vida»...

______

HORARIS
DJ, DV          20.00H

DS I DM     19.00H

PREUS
TAQUILLA:  12 i 14€
WEB:            10 i 12€

MASOVERS
‘ENTRE L’ESPASA I LA PARET’

Idea, guió, text 
i realització: 
Valentí Piñot 
Direcció 
Joan Font

DEL 23_
AL 26 MARÇ

ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES



Matinada de l’11 de setembre de 1981. Dos bombes 
exploten al carrer Sant Josep número 10 de Sueca, 
la casa n’és propietat de Joan Fuster. Es tracta d’un 
atemptat terrorista. La diligència al·lega tan sols 
desperfectes. 11 de setembre de 2022, dos joves troben 
el primer informe de la Brigada d’Informació de la 
Policia de València, a l’igual que l’escriptor, no poden 
evitar els “però” ,els “tanmateix”, i els dubtes sobre el 
que va ocórrer realment. A poc a poc comprendran 
que les conviccions sempre han sigut sinònim de 
poder. Cas tancat.

DURACIÓ: 60 MIN

DEL 30_ DE MARÇ 
AL 2_ D’ABRIL
______

HORARIS
DJ, DV          20.00H

DS I DM     19.00H

PREUS
TAQUILLA:  12€
WEB:            12€

BOMBA VA BOMBA VE, JOAN FUSTER
CO M PA N YI A  T E AT R E  M I CA L E T

Direcció 
Joan Peris
Text
Laura Sanchis

ESTE ESPECTACLE 
NO ADMET DESCOMPTES


