OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE
Magnífic Ajuntament de Borriana
Regidoria de Cultura

La campanya El valencià, al cinema! de la
Plataforma per la Llengua reivindica que els
espectadors puguen veure amb normalitat
pel·lícules en valencià en l’àmbit cinematogràfic i
audiovisual. L’exposició itinerant fa balanç de la
situació de la llengua al món del cinema i presenta
propostes per dignificar el treball del sector
audiovisual del nostre país.
Fins al 31 d’octubre

Inauguració La memòria
del sabor de Joan Garí
Dijous dia 4, 19 h, CMC La Mercé

En l’exposició La memòria del sabor es fa
un recorregut per la gastronomia tradicional
borrianenca i valenciana. La famosa “dieta
mediterrània” no és res més que el que s’ha menjat
a les llars valencianes tota la vida. I per a vindicar
això -i llegar-ho a les noves generacions- Garí fa un
recorregut pels plats de la seua cuina materna (els
arrosos, les olles, les coques, els pastissos...).

Desfilada del Nou d’Octubre
Dimarts dia 9, 12.15 h, plaça Major

Espectacle teatral, musical i pirotècnic amb
la representació de la conquesta càrrec de la
Companyia Teatral Suc de Llima i la participació
del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Borriana, el
Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla de Borriana,
l’Associació de Gegants i Cabuts de Borriana i
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca.
Recorregut: Plaça Major, El Pla, Carrer La Tanda
amb cloenda a la Plaça de la Mercé.
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OCTUBRE

[celebracions]

Dilluns dia 1, 12 h, CMC La Mercé

9 d'OCTUBRE

Inauguració
El valencià, al cinema!

Pels pèls d’ Imprebís

Diumenge dia 7 a les 19 h, Teatre Payà

9 d'OCTUBRE

L’Om Imprebis i Olympia Metropolitana presenten la seua nova producció Pels pèls,
amb professionals de la talla de Carles Castillo (La hora de José Mota), Lola Moltó
(l’Alqueria Blanca), Alfred Picó (Maniàtics, Socarrats, Hospital Central, El comisario),
Marta Chiner (L’Alqueria Blanca, La que se avecina, Cuéntame) i Rafa Alarcón (La
que se avecina, Aida, Física i química) i Carles Montoliu (Imprebís, Zapping), sobre
l’escenari.
Només els creadors de Imprebís i els productors de El sopar dels idiotes podien
portar a l’escena valenciana l’obra més representada de la història del teatre a
Estats Units: Pels pèls. Una comèdia policíaca per a morir-se de riure: un assassinat amb quatre sospitosos i dos policies tancats en una perruqueria, en la qual el
públic decideix qui és l’assassí. Cada dia un final diferent per a una obra que ja ha
entrat en Llibre Guiness dels Rècords. Vine a morir-te de riure i a decidir qui serà
cada dia el culpable.
Preu: 10 € platea/ 8 € amfiteatre [Modalitat A]

OCTUBRE
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Quasimoto Surf’s Up
Invitational Burrifornia

Dijous 11, divendres 12 i dissabte 13,
Platja de l’Arenal
El Quasimoto Surf’s Up Invitational Burrifornia
és una reunió sobre la Cultura Retro Surf. És la
perfecta unió entre amants de la Cultura Surf dels
anys 50, 60 i principis dels 70.Mercat ambulant,
concerts, exposició fotogràfica, projeccions de
pel·lícules surf,
Loggers Invitationals, Longskate Contest, cercle
Ohana.

Concert Trio Iturbi
Beethoven i la modernitat
Diumenge dia 14, 19 h, Teatre Payà

Programa amb obres de D. Shostakovich,
L. v. Beethoven, S. Rachmaninov i J. Turina.
Amb Fernando Pascual, violí, Jorge Fanjul,
violoncel i Óscar Oliver, piano
Preu: 5 € platea/ 4 € amfiteatre [Modalitat A]

Festival del Centre Aragonés
Diumenge dia 21, 18 h, Teatre Payà

Festival de Jotes del Centre Aragonés de Borriana
en commemoració de la festivitat de la Mare de
Déu del Pilar.
Entrada lliure fins a completar aforament.
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Mulïer de Maduixa Teatre

9 d'OCTUBRE

Dimarts dia 9 a les 19 h, Teatre Payà

Dansa + emocions + poesia visual
Mulïer és l'obra valenciana més premiada i més representada arreu del món d'una
companyia valenciana. Es tracta d'un espectacle de dansa sobre xanques interpretat
per cinc ballarines. Amb aquest muntatge pretenem investigar els límits físics amb
la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions. Les dones són
el nostre punt de partida. L’espectacle naix de la necessitat d’explorar la identitat
femenina a través del joc corporal, tot posant l’accent en la imatge, la poètica visual
i la narració per tal d’arribar a la sensibilitat de l’espectador. Aquest espectacle és
un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i
segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de
ballar i córrer lliurement per la nostra societat.
Mulïer de Maduixa Teatre ha obtingut: Premi Moritz Millor estrena Fira Tàrrega en 2016,
i Premi MAX Millor espectacle de carrer, Premi Umore Azoka al Millor espectacle i Premi
MAX Millor Composició Musical en 2017.
Preu: 5 € platea/ 4 € amfiteatre [Modalitat A]

OCTUBRE
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9 d'OCTUBRE
Jonatan Penalba De soca-rel
Diumenge dia 28 a les 19 h, Teatre Payà

Nascut l’any 1991 a l’Alcúdia (en la comarca valenciana de la Ribera Alta), aquest
jove i precoç “cantaor” (als 5 anys ja cantava albaes) entrà a formar part del Grup de
Balls Populars Les Folies de Carcaixent abans de complir els 18 anys. Amb aquesta
formació ha actuat en diversos festivals a Segòvia, Salamanca, Ciudad Real, Albacete,
Mallorca, infinitat de pobles i ciutats valencianes (destacar, per exemple, actuacions al
Gran Teatre de Xàtiva i al Gran Teatre d’Alzira), i a la ciutat de València, a llocs com les
Drassanes, el Teatre Principal, el Palau de la Música, el Museu d’Etnologia o la Plaça
de l’Ajuntament. La seua veu (“canta com els vells”, ha dit algú) ha estat educada
per qui han estat els seus mestres: Pep Moreno (en el cas de les albaes) i la gran
Victoria Sousa Victorieta (pel que fa al cant d’estil). Poc a poc Jonatan Penalba ha anat
introduint-se també en el món del folk (el folk i el món dels grups de danses sempre
han estat vasos comunicants) i són recordades les seues participacions en el Cant al
ras (trobada de cant rural que se celebra a Massalfassar el tercer dissabte de maig
des de l’any 1997) i les seues aparicions en concerts de Pep Gimeno Botifarra, que ha
esdevingut una mena de padrí artístic. El 2017 entra en estudi per gravar el seu primer
disc, De soca-rel, produït per Pere Ródenas (productor de diversos discos de Pep
Gimeno Botifarra). Aquest treball consta de peces tradicionals poc conegudes pel gran
públic, i clàssics contemporanis de la cançó en valencià.
Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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¡Quién tuvo, retuvo! amb Faemino i Cansado
Dissabte dia 24 de novembre, 20,30 h, Teatre Payà

El clàssic duo humorístic format per Ángel Javier Pozuelo Gómez, Cansado, i Juan
Carlos Arroyo Urbina, Faemino, inicien la seua carrera als anys 80 del segle passat.
Aparicions en televisió, a la vegada que compaginaven els seus espectacles de sala,
i el seu humor tan inclassificable, els van convertir en uns artistes indispensables a
l'humor espanyol de l'última part del segle XX, creant gags i números cabdals dins de
l'imaginari de la comèdia estatal.
"Quan Faemino y Cansado encaren la creació d'un nou espectacle la seua
preocupació primera és aconseguir l'excel·lència. No sempre ho aconsegueixen. Per
exemple en ¡Quien tuvo, retuvo!, per descomptat que no. Quan decideixen quin serà
el tema que conduïsca el seu nou espectacle rebutgen habitualment qualsevol idea
ja realitzada. En ¡Quien tuvo, retuvo! no ha sigut possible. Quan Faemino y Cansado
dissenyen la producció d'un nou espectacle mai els espanta el cost econòmic, mai
eliminen un gag o un sketch per car que resulte portar-ho a escena. En ¡Quien tuvo,
retuvo!, no obstant això, la producció ha sigut més aviat austera. En definitiva, si no
és excel·lent ni hi ha tema, repeteixen posada en escena i és barat, què aporta ¡Quien
tuvo, retuvo!, a la carrera de Faemino y Cansado? Doncs dues coses a la qual més
important: Riures i Reminiscències."
Preu: 22 € (més 1'50 € de despeses de gestió) platea
20 € (més 1'50 € de despeses de gestió) amfiteatre
Venda anticipada en www.yalastengo.com i en Buraudio (Escorredor nº 58) en horari
matinal de 9 a 13 h. En les taquilles del Teatre dues hores abans de la representació.

NOVEMBRE

7

Reclam
Què te danses?
Cocinando Danza i Compañía
Improvisada
Diumenge dia 18, 18 h CMC La Mercé

Dirigida a xiquetes i xiquets de 5 a 11 anys amb
els seus familiars, Què te danses? és una activitat
a càrrec de Cocinando Danza y Compañía Improvisada, on descobrirem l’amplitud de la dansa en
les nostres vides per a convertir-nos en autèntics
exploradors del moviment.
Amb aquesta activitat xicotets i majors, acompanyats per professionals del sector, tindran l’oportunitat de ballar de forma participativa, treballant
mitjançant la dansa la capacitat expressiva dels
xiquets i xiquetes. Amb aquesta proposta artística i
didàctica s’experimenten noves formes d’expressió
corporal, sensorial i emocional en un espai diferent,
creant vincles i experiències emocionants per a tots.
Entrada lliure fins a completar aforament

Inauguració de Projecte
Alción: poètiques entorn del jo
Dissabte dia 24, 19 h, cmc La Mercé

Projecte Alción és una proposta expositiva on es
revisen diferents poètiques entorn de l’essència de
l’ànima, la seua absència i altres formes de alteralidad de l’ésser. Des de la solitud dels paisatges de
José Ferrer seguint l’estel de Hopper, Madoz amb
ressons surreals a la manera de Tanguy, fins al NeoPop-Kitsch de Poré amb ressons d’instal·lació interpelativa, passant per la trucada d’Angel Igual a
repensar el fenomen migratori com a esdeveniment
de l’era de la alteralidad inter-jo en el món globalitzat postmodern. L’au-mite Alción, amb la seua trasmutació interna, sobrevola les propostes per a
proposar-nos una nova visió dels diferents prismes
de l’ànima i el jo. Amb obra de Juan Poré, Angel
Igual i José Ferrer.
Inauguració amb una performance de Carlos Llavata.
Fins al 6 de gener.
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NOVEMBRE

Diumenge de Sarsuela

Diumenge dia 25, 19 h, Auditori Juan Varea
En aquest concert es cantaran els temes mes
emblemàtics i més coneguts de la nostra sarsuela, jugant amb l’extens ventall de compositors
(Chapí, Sorozabal, Lecuona, Torroba, Barbieri...),
donant-los tot el mim vocal que requereixen els
autors. Intérprets: Emilia Vera Santos, soprano,
Consuelo Hueso mezzosoprano, Antonio Verchili,
barítono i Isabel Pellicer, piano.
Entrada lliure fins a completar aforament

Orquídies salvatges. Exposició
de fotografies de Lluís Ibáñez
Melià Dijous dia 29, 19 h , CMC La Mercé
Exposició produïda per l’Ateneu de Natura (ADN)
amb la missió de conservar el patrimoni natural
de les orquídies autòctones: menudes, discretes,
escasses, diverses; amenaçades sovint, remotes de
vegades; però sempre bellíssimes. “L’objectiu del
fotògraf Lluís Ibàñez Melià captura la bellesa més
exquisida i l’ull de la càmera fotogràfica és còmplice
amatent dels seus impulsos. Les nostres orquídies és
una visió diferent, artística i seductora, de la bellesa
natural de les orquídies silvestres del nostre país.
Fins al 6 de gener.

Blowing the groove, Chema
Peñalver Groove Band
Divendres dia 30, 22.30 h, Teatre Payà

Blowing the groove és el quart treball discogràfic
com a líder del clarinetista castellonenc Chema
Peñalver, constituït íntegrament per un repertori de
composicions i arranjaments originals. Peñalver,
seguint la tradició compositiva de les big bands del
segle passat, escriu la seva música dotant de gran
protagonisme a la secció de vent que, al costat de
la base rítmica, projecta en l'oient la sensació contagiosa, expansiva i infinita del ritme: el groove.
Jesús Gallardo, bateria, Juan de Ribera, piano, José
María Parreño, sota, Adolfo Cebreiro, trompeta,
Albero Martín, saxo tenor, Carlos Valls, trombó, Inma
Martínez, saxo baríton, Chema Peñalver, clarinet,
composició arranjaments i direcció musical
Preu: 5 € platea/4 € amfiteatre [Modalitat A]

NOVEMBRE
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Concert de Thinking Brass

Diumenge dia 2, 19 h, Auditori Juan Varea
2n premi Concurs de música de cambra
Ciutat de Borriana.
Programa amb obres de G. Gabrielli, G. Verdi, G.
Puccini, R. Chapí i I. Albéniz, entre altres.
Entrada lliure fins a completar aforament.

Inauguració del betlem
de Sant Blai

Divendres dia 7, 18.30 h, església de Sant Blai
Amb l’actuació del Cor del CEAM

Teatre familiar. Monstres, de
Xarop Teatre
Diumenge dia 9, 17.30 h, Teatre Payà

Un bruixot, amb aparença de malvat, per a expulsar
de la seua casa a Pit vol fer-li sentir por. Pit, no s'espanta fàcilment. Les tàctiques terrorífiques del bruixot no acaben de fer efecte. Encanteris, un dimoni,
una gran calavera, fins a un drac són convocats per
aquest bruixot, al que li ixen les coses justament a
l'inrevés. Un espectacle terrorificamente divertit.
Preu: 5 € platea/4 € amfiteatre [Modalitat A]
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Concert de Nadal de l’Orquestra de l’Agrupació
Filharmònica Borrianenca
Dissabte dia 15, 19 h, Teatre Payà

Concert de Nadales del Centre Aragonés
de Borriana
Divendres dia 21, 19 h, Església de Sant Blai
Amb la participació de la Coral Alqueriense.

Concert de Nadal del Cor Carnevale
Dissabte dia 22, 19,30 h, Esglèsia de les Dominiques

Concert de Nadal de la Banda Simfònica de
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca

CONCERTS DE NADAL

Diumenge dia 23, 19 h, Teatre Payà

Concert de Nadal de la Coral Borrianenca
Dimecres dia 26, 19 h, CMC La Mercé

Tradicional concert del segon dia de Nadal per part de la Coral Borrianenca, en què
es lliurarà el IV Premi d'Harmonització de Nadales Valencianes.

Concert de la Banda Jove de l’Agrupació
Filharmònica Borrianenca
Dissabte dia 29, 18 h, Teatre Payà

Entrada lliure fins a completar aforament a tots els concerts.

DESEMBRE
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Amores Grup de Percussió amb El so de la Terra
Diumenge dia 16, 19 h, Teatre Payà

Amores Grup de Percussió perfila aquest concert amb el propòsit de fomentar
l'escolta i vivència de la música d'avantguardes. Ens convida a un passeig per la
percussió contemporània de la mà de cèlebres compositors com a I. Albéniz, Astor
Piazzolla, J.S. Chapi, Zivlovic i R. Peck, conegut pels seus concerts de percussió per
a trio. Les composicions són molt impactants sonora i visualment. Algunes d'elles
posseeixen una important influència de la música espanyola i argentina. Trio per
Un, de N. Zivkovic, és una composició per a 3 percussionistes en la qual la força
i delicadesa es combinen amb ritme i proximitat a influències musicals provinents
d'Àsia, i amb Lift Off de Rusell Peck, el cor de l'espectador palpitara a l’uníson de
cada nota percutida en aquesta particular interpretació.
Preu: 5 € platea/4 € amfiteatre [Modalitat A]

Quartet ad libitum

Diumenge dia 30, 19 h, Auditori Juan Varea
1r premi Concurs de música de cambra
Ciutat de Borriana.
Programa per determinar.
Entrada lliure fins a completar aforament.
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La bella dorment pel Ballet de Moscú
Dijous dia 20, 20.30 h, Teatre Payà

El Ballet de Moscú dirigit per Timur Fayziev, es presenta de nou al Teatre Payà
per representar, en esta ocasió, La bella dorment. Ballet amb música de Piotr Ilich
Txaikovsky i coreografia de Marius Petipa, que és un dels més destacats del repertori
de ballets clàssics i habitual de les millors companyies.
“En la cort del Rei Florestan, se celebra el bateig de la Princesa Aurora, la fada Lila i
altres fades han sigut convidades, excepte la fada Carabosse, a qui Cantalabutte, el
mestre de cerimònies ha oblidat convidar. Indignada, Carabosse realitza un encanteri
malèfic, “Quan la Princesa complisca 16 anys, es punxarà amb l'agulla d'un torn
de filar i dormirà durant 100 anys”. El malefici es trenca quan la fada Lila compta el
succeït al Príncep Desiré i este besa a Aurora. Per a celebrar les noces entre Aurora i
Desiré es preparen alegres festejos on ballaran personatges de coneguts contes. Un
cèlebre conte es converteix en ballet. La teua oportunitat de veure ballet que agrada a
xiquets i a adults per igual.”
Preu: 25 € (més 1’50 € de despeses de gestió) platea
20 € (més 1’50 € de despeses de gestió) amfiteatre
Venda anticipada en www.yalastengo.com i en Buraudio (Escorredor nº 58) en horari
matinal de 9 a 13 h. En les taquilles del Teatre dues hores abans de la representació.

DESEMBRE
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Teatre familiar. Lil·liput, de l’HortaTeatre
Dijous dia 27, 18 h, Teatre Payà

El grup ens compta: "Traslladarem als xicotets espectadors a una illa, un univers
sonor que es va construint i que barreja la música en viu amb les aportacions
puntuals del públic més xicotet. Utilitzant objectes quotidians reciclats crearem tots
junts la banda sonora del nostre particular Lil·liput, un món diminut, molt especial i
que, en molts aspectes, és reflex del nostre. Convertirem la representació en una
experiència creativa viva per tal que el públic siga alguna cosa més que espectador
passiu d’una narració. Jugarem a fabricar un calidoscopi d’imatges i sonoritats per
estimular els sentits i despertar la curiositat de xiquets i grans. Música, poesia i humor
van entreteixint un viatge que, a més, emfatitzarà valors com l’actitud responsable
cap al medi ambient."
Preu: 5 € platea/4 € amfiteatre [Modalitat A]
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Venda d’entrades
La venda anticipada d’entrades per
als espectacles de la modalitat A es
realitzarà a partir del dimarts 25 de
setembre, en Buraudio (Escorredor,
58). De dilluns a divendres de 9 a 13 h
i dimarts i dijous de 18 a 20 h.
També en les taquilles del teatre una
hora abans de cada funció.
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 2014) en la modalitat
de entrada A. Es prega presentar el
document acreditatiu a l’hora d’obtenir
el descompte.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

Subscriu-te al servei
de missatges de
Borriana Cultura
Si vols rebre al teu mòbil, de forma ,
tota la informació sobre les activitats
culturals que realitza la Regidoria de
Cultura, mitjançant l’aplicació Whatsapp, només has d’enviar-nos el teu
nom i cognoms al telèfon 691 674 083.
Una volta registrat rebràs un missatge
de benvinguda, i recorda que cal que
guardes als contactes del teu telèfon el
nostre número per a rebre regularment
els missatges.

www.burrianacultura.es
cultura@burriana.es
Segueix-nos a:
Facebook Borriana Cultura
Twitter @borrianacultura

Aquesta programació està
subjecta a possibles variacions,
que serien comunicades
degudament pels mitjans de
difusió habituals.

Dependències culturals
Ajuntament de Borriana
TEATRE PAYÀ
Camí d’Onda, 30
964 83 93 17

CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA
LA MERCÉ:
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL
Plaça de la Mercé s/n
964 51 00 10

CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS
RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Sant Pere Pasqual, s/n.
964 03 32 30

AUDITORI JUAN VAREA
C/Ausiàs March, s/n

OFICINA D’ACTIVITATS CULTURALS
Hortolans s/n
964 83 93 17

ARXIU MUNICIPAL
Plaça Major, 1
964 51 00 62

Edita: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Borriana.
Disseny i maquetació: Ester Gradolí.
Impressió: Gràfiques Ventura.
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Dilluns 1 Exposició

El valencià, al cinema!

Dijous 4 Exposició

Dissabte 24 Exposició

Dijous 27 Teatre familiar

Dissabte 24 Teatre

Diumenge 30 Concert

Alción: poètiques
entorn del jo

La memòria del sabor
de Joan Garí

¡Quién tuvo, retuvo!
amb Faemino i
Cansado

Diumenge 7 Teatre

Diumenge 25 Concert

Pels pèls d’ Imprebís

Diumenge de Sarsuela

Dimarts 9 Desfilada

Dijous 29 Exposició

Desfilada del Nou
d’Octubre

Dimarts 9 Dansa

Mulïer Maduixa Teatre

Dj 11, Dv 12 i Ds 13
Festival Surf

Quasimoto Surf’s Up
Invitational Burrifornia

Diumenge 14 Concert

Trio Iturbi Beethoven i
la modernitat

Orquídies salvatges.
fotografies de Lluís
Ibáñez Melià

Divendres 30 Concert

Blowing the groove,
concert de jazz per
Chema Peñalver
Groove Band

DESEMBRE
Diumenge 2 Concert
Thinking Brass

Divendres 7 Betlem
Diumenge 21 Folklore

Festival del Centre
Aragonés

Diumenge 28 Concert
Jonatan Penalba
De soca-rel

NOVEMBRE
Diumenge 18 Dansa

Què te danses?
Cocinando Danza i
Compañía Improvisada

Betlem de Sant Blai

Diumenge 9 Teatre familiar
Monstres, de Xarop
Teatre

Diumenge 16 Concert

Amores Grup de
Percussió amb El so
de la Terra

Dijous 20 Dansa

La bella dorment pel
Ballet de Moscú

Lil·liput, de
l’HortaTeatre

Quartet ad libitum
CONCERTS DE NADAL

Dissabte 15 Concert

Orquestra de l’Agrupació Filharmònica
Borrianenca

Divendres 21 Concert

Nadales del Centre
Aragonés
de Borriana

Dissabte 22 Concert
Cor Carnevale

Diumenge 23 Concert

Agrupació Filharmònica Borrianenca

Dimecres 26 Concert

Coral Borrianenca

Dissabte 29 Concert

Banda Jove de l’Agrupació Filharmònica
Borrianenca

Magnífic
Ajuntament de
Borriana
Regidoria de Cultura

