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Març
 08/03/2022

CIGARRERAS
Companyia: Contraproduccions

Les lluites de les dones treballadores a les fàbriques de tabac de
la Corunya, el fi de la monarquia i la proclamació de la república
són alguns dels elements que podem trobar en la trama
argumental. Una relectura de l'obra A tribuna d'Emilia Pardo
Bazán. Tota una època confusa i convulsa amb molts ressons
d'actualitat.
Direcció artística: Cándido Pazo.
Intérpretes: Susana Dans, Ledicia Sola, Ana Santos, Isabel
Naveira, Tamara Camosa, Covadonga Berdiñas, Merce Castro.

Espectacle en castellà
Auditori Pedro Mercader
21.00 h
Preu:10€



Abril
02/04/2022

ECLIPSI TOTAL
Companyia: Pont Flotant

Un eclipsi total com a metàfora, com a assaig d'un destí
insalvable: el final dels nostres dies. Pont Flotant torna a
embullar-se en els fils de la memòria per a qüestionar-se com
gestionem, com reaccionem, com eduquem, com ens
preparem davant un fet inevitable i irreversible com és la
mort.
Una reflexió sobre el llegat, sobre la memòria, el misteri, els
tabús, la dignitat… Un exercici d'imaginació de l'inimaginable.
El final dels dies. El Sol que s'apaga. L'assaig general d'un
possible final.

Direcció i producció: Pont Flotant.
Intèrprets: Àlex Cantó i Jesús Muñoz.

Espectacle en valencià
Auditori Pedro Mercader
20.00 h
Preu:10€



Maig
07/05/2022

RETRAT(S)
Companyia: Aflel Teatre
L’obra indaga la qüestió de la salut mental femenina, partint de l'obra literària 
Dones i bogeria de la psicoterapeuta Phyllis Chesler. Retrat(s) pretén arribar a 
les conclusions que presenta el llibre, a més d'altres conclusions, mitjançant el
teatre documental, amb la creació d'històries col·lectives i una sèrie 
d'entrevistes a dones de diferent edat, on conten les seues històries i 
experiències vitals.
Direcció artística: Catalina Florit.
Intèrprets: Esther Anyó, Berta Vidal i Catalina Florit.
Espectacle en valencià i castellà
Magatzem de la Mar
20.00 h
Preu:7€

14/05/2022

POPBINS
Companyia: Jashgswronsky Brothers
Un espectacle replet d'humor i música, que es podria definir com a música del 
reciclatge. Originaris d'Armènia, s'han centrat en el seu nou xou en la 
utilització de materials quotidians, com ara el paper higiènic, o parts del cos, 
per a transformar qualsevol objecte del nostre dia a dia en còmic.
Direcció artística i intèrprets: Pavel, Francis, Suren i Richard Jashgawronsky.
Auditori Pedro Mercader
20.00 h
Preu:10€



Juny
04/06/2022

THE OPERA LOCOS
Companyia: Yllana

Una peculiar troupe d'òpera, formada per cinc excèntrics
cantants, es disposa a realitzar un recital amb un repertori
dels més grans compositors de gènere. Al llarg de la
representació s'aniran revelant les passions ocultes i els
anhels de cadascun d'ells, que portaran conseqüències
absurdes i impredictibles.

Direcció artística: Yllana i Rami Eldar.
Intèrprets: María Rey Joly, Marca Teba, Toni Comas,
Enrique Sánchez Ramos i Jesús García Gallera.

Auditori Pedro Mercader
20.00 h
Preu:10€



Octubre
27/10/2022

SOLO LLAMÉ PARA DECIRTE 
QUE TE AMO
Companyia: Solo llamé para decirte que te amo

Creada l'any 2016, va ser representada per primera vegada en
una casa de veïns del barri de Vila Urquiza, a Buenos Aires.
L’impacte va ser tan gran que es va exportar arreu del món,
adaptant-se a l'arquitectura de cada lloc. Per un dia, la casa es
converteix en sala teatral i ens conta el dia de la família de
Patrícia, qui rebrà un anònim que canviarà la seua vida per a
sempre.

Direcció artística: Nelson Valente.
Intèrprets: Guido Botto Fiora, Ramiro Delgado, Mayra Homar,
Juan Pablo Kexel, Puchi Labaronnie, Marieanela Pensat, Julia Eva
Es.

Espectacle en castellà
Auditori Pedro Mercader
Auditori Pedro Mercader
21.00 h
Preu:10€



Entrades i abonaments per al Cicle de Teatre 2022 

Espectacles abonament:Cigarreras, Eclipsi Total, Popbins, The 

Opera Locos i Solo llamé para decirte que te amo.

Preu de l'abonament: 40€

-La venda d’entrades en línia i presencial amb servei TPV es 

realitzarà al MUCBE en les següents dates:

- Del 3  al 7 de març, venda d’abonaments de la temporada a 

partir de les 09.30 hores.

-Del 8 de març fins al 27 d’octubre, venda d’entrades per a cada 

espectacle en línia i presencial amb servei TPV al MUCBE.


