
    
 

Viajando con Marsillach s’acomiada a Madrid després 

de treballar sis mesos per la integració laboral 

L’obra s’emmarca dins del programa Incorpora de ”la Caixa”, amb un 

equip de deu persones en risc d’exclusió social 

Una vegada acabada la col·laboració, ambdues entitats hauran aconseguit 

la integració laboral de més de 60 professionals 

La peça està composta per diferents escenes d’obres del desaparegut 

Adolfo Marsillach 

 

Carol Rovira, Xabier Olza i Adela Estévez, juntament a Blanca Marsillach 

 

Madrid, 26 de febrer de 2016. Varela Producciones i la Compañía de Teatro de Blanca 
Marsillach, juntament amb Incorpora, el programa d’integració laboral de ”la Caixa”, tanquen 
el 26 de febrer a Madrid la gira que els ha portat per cinc ciutats espanyoles amb Viajando con 

Marsillach, una obra basada en textos d’Adolfo Marsillach que es podrà veure a CaixaForum 
Madrid a les 19.30 hores. 
 
Després de la seva estrena a Barcelona el 27 de juliol de 2015 i del seu pas per Saragossa, 
Valladolid, Sevilla i Pamplona, aquesta col·laboració farà aquí la seva última parada. 
Aconseguirà així finalment el propòsit que perseguia des del principi: la integració laboral de 
62 professionals, ja que en cada ciutat l’equip ha estat diferent. Seleccionats d’entre col·lectius 
de persones en exclusió social, hauran obtingut la formació suficient per desenvolupar-se en el 
terreny de les arts escèniques. 
 
Segons els perfils, s’han cobert els diferents llocs necessaris per tirar endavant una producció 
teatral, com ara auxiliar de direcció, figurinista i encarregat d’attrezzo, acomodadors, etc., fins 
a assolir un màxim de deu persones a cada ciutat, totes amb dificultats per accedir al món 



    
 
laboral, com ara dones que han patit maltractaments, exreclusos, exdrogoaddictes o aturats 
de llarga durada. 
 
Viajando con Marsillach, composta per diverses escenes de diferents obres de l’autor, es va 
produir a Barcelona del 13 al 25 de juliol de 2015. Xabier Olza n’és el director; Luis Mottola 
(Trágala, trágala), l’actor masculí, i Carol Rovira (seleccionada de l’Institut del Teatre) i Adela 
Estévez, les intèrprets femenines. 
 
Aquesta peça, ambientada a l’Espanya de la postguerra, situa l’espectador en la vida de tres 
persones amb una trajectòria que no ha estat senzilla: matrimonis fallits, bojos amors de 
joventut o la tempestuosa relació amb els seus progenitors són narrats en clau d’humor, 
donant a Viajando con Marsillach el toc de tragicomèdia típic de les obres de l’autor. 
 
Amb aquest projecte, la companyia torna a fer un gran pas en el terreny de la integració. 
Segons paraules de la mateixa Blanca Marsillach, «s’està aconseguint que persones procedents 
de diferents sectors puguin desenvolupar les seves habilitats en el món del teatre, 
independentment de les seves dificultats o de si pertanyen a col·lectius vinculats a l’exclusió 
social». 
 
Incorpora, el programa d’integració laboral de l’Obra Social ”la Caixa”, es dirigeix a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, 
víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres. Des que 
es va posar en marxa, aquesta iniciativa ha facilitat més de 100.000 llocs de treball a tot 
Espanya. 
 

Enllaços 

Com es va fer 

https://www.dropbox.com/s/47ic9vnzjwm4gi7/Making%20OFF%20Blanca%20Marsillach%20D

EFINITIVO.mp4?dl=0  

Testimonis 

https://www.dropbox.com/s/8h176qs81kopt2g/Testimonio%20Incorpora.MOV?dl=0 



    
 
 

Què 

 

Obra de teatre 
Viajando con Marsillach 

 

Quan 

 

Divendres, 26 de febrer de 2016 
19.30 hores 

 

On 

 
CAIXAFORUM MADRID 

Paseo del Prado, 36  
28014 Madrid 

 

Organització 

 

 
 

 
 
 

Més informació 

 

www.varelaproducciones.com 
www.incorpora.org 

 

Materials disponibles 

 

� Dossier de premsa de les obres 
� Fotografies i vídeos en alta resolució 

� Gestió d’entrevistes 
 

Contacte 
de premsa 

 

LORENA MENCÍAS 
697 418 441 

prensa.blancamarsillach@gmail.com 
 

 
 
VARELA PRODUCCIONES I LA CÍA. DE TEATRO DE BLANCA MARSILLACH 
Varela Producciones és una empresa constituïda l’any 2003 per l’actriu Blanca Marsillach i l’empresària 
Elise Varela. Han produït, adaptat i muntat diverses obres, com La noche al desnudo, de Michael Weller; 
Con las alas cortadas, de John Godber; El reino de la tierra, de Tennessee Williams, i Pareja abierta, de 
Dario Fo. Elise Varela va debutar com a escriptora amb l’obra Buscando a Hilary, protagonitzada per 
Blanca Marsillach, i a partir d’aquí va sorgir la idea de fer un canvi en la companyia i produir teatre social.  
 
Actualment, a més del seu treball en producció i distribució, ambdues han produït, escrit i dirigit 
diferents programes educatius, tant per a educació infantil com per a secundària, entre els quals hi ha El 

toro y el banquero, El cuento mágico i El viaje de Constantine, que ajuden a educar i conscienciar els 
infants sobre el medi ambient, el reciclatge i la nutrició. Per als més grans, hi ha Una noche blanca con 

los clásicos, Enamórate de Lope i diversos títols més, que passegen pels clàssics de manera divertida a 
través del rap i de diferents estils musicals. Entre els seus projectes actuals, també s’inclou un programa 
de teatre per a dones víctimes de la violència de gènere, Ella al desnudo. A més de tots aquests 
projectes, des de l’any 2008 porten a terme diversos programes de teatre interactiu per a persones amb 
capacitats diferents, amb l’esperança que se’n beneficiïn i desenvolupin habilitats psicomotrius i socials i 
el pensament creatiu: El reino de la tierra, Buscando a Hilary, Silencio… vivimos, Sainetes dels germans 
Álvarez Quintero, Enamórate de Lope. 


