Abril

Fira de les Lletres 2017

Divendres dia 7

17 h, Obertura de les parades per a la venda de llibres.
17.30 h, Inauguració de la Fira de les Lletres i de l’exposició
dedicada a sor Isabel de Villena, cedida per l’AVL.
18 h, A l’abordatge!, espectacle teatral d’animació musical
infantil, a càrrec de la Banda del Drac.
19 h, Presentació del llibre Els valencians, des de quan són
valencians?, de l’historiador Vicent Baydal.
20 h, Presentació del llibre de Mónica Claramonte Chiva,
Sandrine Delaporte y Fernando López Bravo, guanyador
del Premi Ciutat de Borriana d’Investigacions Històriques
Introducción al poblamiento rural de la madina Buryena. El
cementerio de Calatrava.
22.30 h, Cinc actrius lligen Rodoreda, al Teatre Payà.
Amb Pilar Almeria, Cristina Garcia, Pepa Juan, Irene
Klein, Rosana Espinós i Amparo Vayà. Dramatúrgia i
direcció Pepa Juan.
Un breu repàs per la vida de Mercè Rodoreda i la seua obra.
Cadascuna de les actrius passarà en algun moment per la
seua taula per recordar. Es posarà en la seua pell per parlar
de la infantesa, de jardins, d’amor, de literatura, del pas del
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temps, de la mort. Escoltaran les paraules de l’escriptora i
aquestes evocaran en elles el seu propi món, un breu repàs
també dels seus records.
Preu: 5 € platea/ 4 € amfiteatre (Modalitat A)

Dissabte dia 8

10 h, Obertura de les parades per a la venda de llibres.
10.30 h, El racó de l’ADI: contes a través dels sentits.
Activitat adreçada a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys i les
seues famílies.
13 h, Presentació del llibre A mi, què em passa?, de la
periodista Tona Català.
18 h, La casa de Carmeta, contacontes per a públic familiar,
a càrrec d’Almudena Francés.
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Festival de Jotes

Diumenge dia 9, 19 h, Teatre Payà

Commemoració del dia de Sant Jordi, patró d’Aragó, pel
Centre Aragonés de Borriana.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Exposició de fotografies antigues del Grau
Edifici polifuncional del Grau

Divendres dia 14, dissabte dia 15 i diumenge dia 16 d’abril
de 10 a 20 h i dilluns dia 17 d’abril de 10 a 14 h.
Organitzada per l’Associació de Veïns del Grau.

Cello Solo amb Matthieu Saglio

Divendres dia 21, 22.30 h, Teatre Payà

El violoncel·lista francés Matthieu Saglio, acompanyat per
Emilio Garrido, presenta el seu nou projecte Cello Solo:
un espectacle musical centrat al voltant del violoncel, que
combina la tradició clàssica amb sons i ritmes portats de les
seues trobades al voltant del món. Matthieu executarà una
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sèrie de composicions commovedores, on es reflecteixen els
ressons de les catedrals occidentals i dels socs del Magreb, del
tango llatinoamericà i del flamenc
ibèric. Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre. (Modalitat A)

Concerts per a escolars per la Banda Jove de l’AFB
Dimecres dia 26 i dijous dia 27, horari matinal,
CMC La Mercé

Cent anys de moda

Dijous dia 27, 19.30 h, CMC
La Mercé

En un espai únic com el CMC
La Mercé els visitants podran
acostar-se a diferents exemples de
vestuari i complements de la moda
femenina del segle XX. En aquesta
mostra escollida entre les més de
mil peces dels segles XIX i XX
que componen la col·lecció generosament cedida a Delwende pel
seu propietari Mario Onieva, es recull de forma clara tot
el que ha suposat l’evolució del vestit femení, especialment
les faldilles, al llarg del segle passat. Exposició a càrrec de
Delwende, una ONGD de les germanes de la Consolació.
Fins al 7 de maig.
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Robin. Musical

Teatre Payà, divendres dia 28 a les 22 h, dissabte dia
29 a les 22 h i diumenge dia 30 d’abril a les 18 h.

A càrrec del grup de teatre de l’IES Llombai de Borriana.

Concert a benefici de Delwende

CMC La Mercé, Diumenge dia 30 d’abril, 19 h.

Programa amb cançons de Michael Jackson, Frank Sinatra,
jazz, lírica, musicals populars, etc.
Un concert per a tots els públics.

Maig
Borriana en dansa

Diumenge dia 7 de maig,
18 h, exterior del CMC
La Mercé
Festival de ball i música
tradicional. A les 17.30 h,
desfilada dels grups de ball
des de la plaça Major. A les
18 h, actuació dels grups
convidats i de l’amfitrió, el
Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla de Borriana.

Abril/Maig

Memorial abstracte, de Fandos

Inauguració exposició dimecres dia 10, 19.30 h,
CMC La Mercé

Manuel Martí Fandos va nàixer a Borriana en 1928, però
la seua família s’estableix a Barcelona en 1942. Es forma
a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, l’Escola Superior
de Belles Arts de Sant Jordi i l’École des Beaux Arts de
París. Durant la seua trajectòria practica la pintura figurativa del natural, la il·lustració i la pintura abstracta, de
la qual aquesta mostra vol ser una retrospectiva de la seua
prolífica creació.
Fins a l’11 de juny.

Maig

Commemoració 110
aniversari naixement del
cardenal Tarancón

Dijous dia 11, 19.30 h, sala de plens de
l’Ajuntament

Conferència de Jesús Bastante, responsable d’informació religiosa d’ABC i Público, actualment és redactor en cap de Religión
Digital i col·labora en diversos mitjans escrits i audiovisuals.

Maig di gras

Divendres dia 12, dissabte dia 13 i
diumenge dia 14

Festival de música negra i brass bands.

Com llegir Ramon Llull i els altres clàssics
medievals avui, Tomàs Martínez
Dissabte 13 de maig, 17 h, seu de l’Agrupació
Borrianenca de Cultura (c/ Encarnació, 45)

Dissabtes literaris, organitzats per l’Agrupació Borrianenca
de Cultura.

Commemoració 110 aniversari naixement del
cardenal Tarancón
Dijous dia 18, 19.30 h, sala de plens de l’Ajuntament

Conferència a càrrec de Juan María Laboa Pau VI, Tarancón
i els bisbes espanyols. Juan María Laboa Gallego és llicenciat
en Filosofia i en Teologia i doctor en Història de l’Església
per la Universitat Gregoriana de Roma.

Maig

Què és ser periodista en el segle XXI, David Miró
Dissabte 20 de maig, 17 h, seu de l’Agrupació
Borrianenca de Cultura (c/ Encarnació, 45)

Dissabtes literaris, organitzats per l’Agrupació Borrianenca
de Cultura.

Tell me a brass story

Diumenge dia 21, 19 h, Teatre Payà

Concert homenatge als socis amb l’Agrupació Filharmònica Borrianenca i Spanish Brass amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura. Nou projecte discogràfic de Spanish
Brass Luur Metalls, dedicat al repertori per a quintet de
metalls i banda simfònica.
Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre (Modalitat A)

Maig

Canallas y princesas. El musical

Divendres dia 26, 22 h, i diumenge dia 28 de maig,
18 h, Teatre Payà

Una vida desapareguda: els masos i els masovers,
de Fèlix Edo
Dissabte 27 de maig, 17 h, seu de l’Agrupació
Borrianenca de Cultura (c/ Encarnació, 45)

Dissabtes literaris, organitzats per l’Agrupació Borrianenca
de Cultura.

Juny
Viure sotto
campana

Diumenge dia 4,
19 h, Torre del Mar

Concert a càrrec
de Llorenç Barber i
Montserrat Palacios,
amb la col·laboració
de diverses agrupacions musicals borrianenques. El paratge
local servirà d’escenari per a un concert on la referència a la
trobada de la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia
tindrà el paper protagonista.

Maig/Juny

Ara Malikian amb La increíble historia
de Violín
Divendres dia 9, 22.30 h, Teatre Payà

A La increíble historia de Violín, el protagonista és el violí
d’Ara Malikian. Un violí que va nàixer a Mòdena i va
viatjar fins al Líban per trobar-se amb un menut Ara de
tres anys, al qual el seu pare, també violinista, va ensenyar
a tocar, i del qual ja no se separaria. Junts descobririen
Paganini i junts viatjarien al llarg dels anys per tots els
gèneres musicals que anaven aprenent allà on paraven.
Viatjar, sentir, fusionar, així fins arribar al rock i la música
pop. Tota una increïble història que podrem anar coneixent
en La increíble gira de Violín, un meravellós viatge de 20
mesos al voltant del món, que començà amb la publicació
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del disc La increíble historia de Violín a l’octubre del 2016
i amb la seua estrena el 28 de desembre al Teatro Real de
Madrid i el 30 al Teatro Principal de Saragossa.

Preu: 35 € (més despeses de gestió) platea / 30 € (més despeses de gestió) amfiteatre
Venda d’entrades en yalastengo.com

Inauguració exposició alumnes IES Jaume I
Dijous dia 15, 19.30 h, CMC La Mercé

Inauguració de l’exposició dels treballs de l’alumnat de
1r curs del cicle formatiu de formació professional de grau
superior Art Faller i Construcció d’Escenografies, i del
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1r curs del cicle formatiu de formació professional de grau
mitjà Fusteria i Moble, de l’IES Jaume I de Borriana.
Fins a l’11 d’agost.

Festival de Bandes de Sant Joan
Dissabte dia 24, 18.30 h, Teatre Payà

Concert de les jornades d’intercanvi entre la Banda de la
Unión Musical Santa Cruz d’Alpera (Albacete),
dirigida per Estela Borja Traver, i la Banda Simfònica de
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca, dirigida per
Norma Comes Vidal.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Dia Internacional de l’Orgull LGTB
Dimecres dia 28, 19.30 h, CMC La Mercé

Juliol
Concert d’estiu de la Coral Borrianenca
Diumenge dia 2, 20 h, Auditori Juan Varea
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

Concerts de la Setmana Cultural Flamenca
Dijous dia 6 i divendres dia 7 de juliol, 22 h,
Auditori Juan Varea
Per l’Associació Cultural Flamenca Juan Varea.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

Juny/Juliol

A la fresqueta
Nits de teatre a la Torre del Mar
XII Cicle de Teatre d’Estiu a Borriana
(tots els divendres del mes de juliol)

Les noves historietes medievals, de Pot de Plom
Divendres dia 7, 23 h, Torre del Mar

Amb Xavi Castillo, Panchi Vivó i Manuel Mateu Motxo.

Improº, de Guerrilla Impro

Divendres dia 14, 23 h, Torre del Mar

Amb Javier González, Mari Marcos, Jano de Miguel i
Alejandro Portaz.

Spaña, de Purna Teatre

Divendres dia 21, 23 h, Torre del Mar
Amb Pau Blanco i Xavo Giménez.

No es por ti es por mí, de Rafa Alarcón
Divendres dia 28, 23 h, Torre del Mar

Juliol

Activitats del CMA

Activitats del Centre Municipal de les
Arts Rafel Martí de Viciana

Comença el viatge de l’art. La maleta no està buida, hi ha
les nostres experiències, les amistats, les pors, les il·lusions,
el passat, el present i el futur. Mira cap endavant, el viatge
comença i tens les teues mans per a donar-li forma: aquest
viatge el pintaràs tu, ficaràs les muntanyes més altes i no
seran inaccessibles. Que no pots arribar? Ací hi ha els teus
companys, amb el moviment dels seus cossos i el teu cos per
a transportar-te on tu pensaves que no arribaries. Encara
necessites més ales: escolta atentament la música, un viatge
de somnis que et durà per països llunyans i territoris tan
propers però poc explorats com la teua ànima. En finalitzar,
la maleta ja no tindrà els mateixos continguts perquè el viatge
és intercanvi i creixement, hauràs deixat pors i tindràs noves
amistats, hauràs vist la vida d’una altra manera i aquesta
visió t’acompanyarà pel viatge de la vida.
Els dies 19 i 20 de maig, l’alumnat i professorat del Centre
Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana us proposa
un viatge per l’art amb diverses activitats i espectacles on
xiquets, xiquetes, pares, mares, adults, esteu invitats a assistir
i participar.

Activitats del CMA

Divendres dia 19 de maig, vesprada

Mural col·lectiu al carrer de Sant Pere Pasqual
(participació oberta).
Dansa.
Classe oberta de Jardí Artístic amb la participació dels
pares i mares.
Música moderna i danses urbanes. Audició de guitarres.

Dissabte dia 20 de maig, matí

Mural col·lectiu al carrer de Sant Pere Pasqual
(participació oberta).
Dansa.
Espectacle de teatre infantil Las maletas de Mimí.

Dissabte dia 20 de maig, vesprada

Un viatge de somni, cantata de Carles Gumí interpretada per alumnat i professorat del CMA i l’alumnat dels
col·legis Novenes de Calatrava i Roca i Alcaide i per la
Coral Infantil Borrianenca.

Altres activitats

Dissabte dia 3 de juny, 19.30 h, Teatre Payà

Trobada coreogràfica del Centre Municipal de les Arts
Rafel Martí de Viciana.

Dijous dia 15 de juny, 18.00 h (1a sessió), 20.00 h
(2a sessió), Teatre Payà
Festival de fi de curs de les especialitats de dansa del
Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.

Activitats del CMA

Informació d’interés
La venda anticipada d’entrades per als espectacles
de la modalitat d’entrada A es realitzarà en Buraudio
(C/ Escorredor, 58) a partir del dia 3 d’abril.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Hi hauran descomptes del 25 % de l’import per a jubilats i
pensionistes, titulars del carnet jove i membres de familia
nombrosa (Ordenança Fiscal Ajuntament de Borriana BOP
151, 16 desembre de 2014) en la modalitat d’entrada A.
Es prega presentar el document acreditatiu a l’hora
d’obtenir el descompte.
Aquesta programació està subjecta a possibles
variacions, que serien comunicades degudament pels
mitjans de difusió habituals.
Oficina d´Activitats Culturals
Teatre Payà
C/ Hortolans s/n
964 83 93 17
www.burrianacultura.es - cultura@burriana.es
Segueix-nos a:
Facebook Borriana Cultura
Twitter @borrianacultura
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Div 7 i Dis 8

Fira de les Lletres

Dg 9

Festival de Jotes

Activitats variades

Dc 26 i Dj 27

Banda Jove de l’AFB

Dansa

Dj 27

Cent anys de moda

Concerts

Dg 7

Borriana en dansa

Maig

Dansa

Ds 13

Com llegir Ramon
Llull...

Dissabtes Literaris

Dg 21

Tell me a brass story

Dc 10

Memorial abstracte
de Fandos
Exposició

Dj 18

110 Aniversari
Cardenal Tarancón
Conferència

Dv 26 i Dg 28

Canallas y Princesas

Juny
Juliol

Trobada
Coreogràfica
Activitats CMA

Musical

Dg 4

Concert Llorenç
Barber
Torre del Mar

Cello Solo

Dv 28-Ds 29-Dg 30

Dg 30

Robin

Dj 11

110 Aniversari
Cardenal Tarancón
Conferència

Ds 13

Com ser periodista
en el segle XXI

Dissabtes Literaris

Dv 9

Ara Malikian
Concert

Dg 2

Dj 6 i Dv 7

Tots els divendres de juliol

Concert

Setmana Cultural
Flamenca
Concerts

Concert

Dv 12-Ds 13 i
Dg 14

Maig di Gras
Festival de Música

Dv 19 i Ds 20

El viatge de l’Art
Activitats CMA

Una vida desapareguda: els masos...
Dissabtes Literaris

Dc 28

Coral Borrianenca

Concert Delwende

Ds 27

Ds 24

Festival Bandes
Sant Joan
Concert

Concert

Musical

Dj 15

Festival fi de curs
CMA
Activitats CMA

Dv 21

Fotos antigues del
Grau
Exposició

Exposició

Concert

Ds 3

Dv 14-Ds 15
Dg16-Dll 17

Dia Internacional
de l’Orgull LGTB
Activitats

A la fresqueta
Teatre Torre del Mar

Dj 15

Exposició alumnes IES Jaume I
Exposició

