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Blanca Marsillach inicia a Barcelona una aposta
per la integració ['Viajando con Marsillach']

Título: Europa Espanya Català

Varela Produccions i la Companyia de Teatre de Blanca Marsillach s'uneixen en 2015 a Incorpora,
el programa d'integració laboral de l'Obra Social "la Caixa", per crear Viajando con Marsillach, una
obra basada en textos d'Adolfo Marsillach, que s'estrenarà el 27 de juliol a CaixaForum Barcelona,
(19:30 h), amb entrada lliure fins a completar aforament.

Aquesta collaboració estarà de gira per cinc ciutats espanyoles fins al gener de 2016 i es podrà
veure a Saragossa, Valladolid, Pamplona, Sevilla i Madrid. Gràcies a la unió entre les dues
entitats, un cop finalitzat el projecte, s'haurà aconseguit la integració laboral de 62 professionals, ja
que a cada ciutat l'equip serà diferent.

Seleccionats d'entre collectius de persones en exclusió social i persones amb discapacitat, tindran
formació suficient per desenvolupar-se en el terreny de les arts escèniques.

La producció de l'obra es farà a Barcelona, començant el 13 de juliol, dues setmanes abans de la
seva estrena, amb els assajos de les dues actrius, seleccionades de l'Institut del Teatre i una de
les associacions amb les que collabora Obra Social "la Caixa ". Els assajos tindran lloc en un espai
de l'Institut del Teatre.

A partir de llavors, aniran incorporant-se al projecte les persones que cobriran els diferents perfils,
com a auxiliar de direcció i producció, figurinista i encarregat d'atrezzo, acomodador ... fins arribar
a un màxim de deu persones, totes elles amb discapacitat i / o en risc d'exclusió social.

Viajando conMarsillach, obra composta per diverses escenes de diferents obres de l'autor,
comptarà amb Blanca Marsillach en la codirecció i Xabier Olza en la direcció. Ells seran les
persones encarregades de posar en escena aquesta peça en què es podran veure divertits
moments de Feliz Aniversario i Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, segons una selecció de
textos de Mercedes Lezcano.

SOBRE FELIZ ANIVERSARIO

Feliz Aniversario es va estrenar el 2 de gener de 1991 al Teatre Lope de Vega de Sevilla,
protagonitzada per Julia Gutiérrez Caba, Pilar Bardem i Blanca Marsillach. El personatge principal
és Lidia Constanza, una dona que parla a l'espectador de la seva vida, des de la més tendra
infància fins la relació amb el seu marit, contemplant la societat de la seva època des de
l'escepticisme propi del moment.

SOBRE YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA, ¿Y USTED?,

Estrenada al gener de 1981 al Teatre de la Comèdia de Madrid -amb Concha Velasco i José
Sacristán-, explica la història d'una parella, que després de conèixer en un vagó de metro, va
travessant diferents etapes en la seva relació; dues persones que es van enamorar molt joves
expliquen els seus problemes i desavinences en clau d'humor, compartint amb el públic les seves
vivències.

Amb aquest projecte, la companyia torna a fer un gran pas en el terreny de la integració. Segons
paraules de la pròpia Blanca, "s'està aconseguint que persones procedents de diferents sectors,
puguin desenvolupar les seves habilitats en el món del teatre, independentment de les seves



capacitats o de pertànyer a collectius vinculats a l'exclusió social".

Incorpora, el programa d'integració laboral de l'Obra Social "la Caixa", s'adreça a collectius en
situació de vulnerabilitat, com a persones amb discapacitat, joves en risc d'exclusió, víctimes de
violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre altres. Des de la seva posada en
marxa, aquesta iniciativa ha facilitat més de 94.000 llocs de treball a tot Espanya.

RESUM DEL PROJECTE:

Data i lloc d'estrena: 27 juliol del 2015 a CaixaForum Barcelona a les 19:30 h

Assaigs: del 13 al 25 de juliol del 2015 a l'Institut del Teatre

Persones que s'incorporaran: 2 actrius + 11 persones que conformaran l'equip tècnic


