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39 Concurs de Teatre VILA DE MISLATA

Divendres, 29 d’octubre  20.00 h.  

EL REI ÉS MORT
una deconstrucció d’Eugène Ionesco.

L’Alqueria Teatre (València, l’Horta).

Intèrprets / personatges: 
Guillem Lisarde (Guàrdia), 
Àngela Freire (Margarita),  Juan 
Céspedes (Maria), Rafael Soler 
(Doctor) i Vicente J. Patón (Rei 
Berenguer).
Producció: Associació Cultural 
Falla Arxiduc Carles Músic 
Gomis.
Disseny escenogràfic: Equip 
L’Alqueria.
Vestuari: Alba Solaz i Teresa 
Soria. 

SINOPSI
Una tràgica comèdia o una comèdia tràgica inspirada en l’obra 
d’Egène Ionesco. Una reflexió irònica i metafòrica de l’ésser humà 
i la seua condició mortal, una necessitat realment absurda. Tota 
vida acaba en mort, així de senzill. Senzill com anunciar una mort. 
Mort que demana temps. Temps que ningú té. Rei que es mor. 
Benvinguts a la cort del Rei Berenguer, al poc que queda d’ella.  

L’ALQUERIA TEATRE
L’Alqueria Teatre és una companyia de teatre amateur que es 
va crear l’any 2007 al si de la falla Arxiduc Carles Músic Gomis. 
Unes falleres i fallers amants del teatre i amb experiència en el 
teatre amateur van decidir participar en el concurs organitzat 
per l’Ajuntament de València i la Junta Central Fallera. La inclusió 
de falleres estudiants de l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic 
de València), del grup de la Universitat de València (Assaig) o de 
l’escola de Nancy Tuñón va donar continuïtat al projecte. Al llarg 
de 14 anys, el grup de teatre ha realitzat diferents projectes a la 
Comunitat Valenciana, sempre amb muntatges en valencià. Ha 
obtingut aproximadament 80 nominacions i nombrosos premis al 
llarg dels més de 13 anys de vida teatral.

Entrada gratuïta amb invitació. Les reserves es podran fer 
setmanalment a través de mislata.es i concursteatremislata.com
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