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Magnífic Ajuntament de Borriana
Regidoria de Cultura

Cascarrabies, per la Falla Societat de Caçadors
Divendres dia 11 a les 22.30 h i diumenge dia 13 de gener a les 18 h

El tio estraperlo, per la Falla Barri La Vila
Divendres dia 18 a les 22.30 h i diumenge dia 20 de gener a les 18 h

Malpensa i no encertaràs, per la Falla Societat
Centre Espanya
Divendres dia 25 a les 22.30 h i diumenge dia 27 de de gener a les 18 h

50 ombres de Vell, per la Falla Barri d’Onda
Divendres dia 1 a les 22.30 h i dissabte dia 2 de febrer a les 18 h

Revista El Templat, per la Falla
Plaça Chicharro
Divendres dia 22 a les 22.30 h i dissabte dia 23 de febrer a les 18 h

Gala lliurament del XIII Concurs de Teatre
en Valencià
Diumenge dia 10 de març a les 19 h, Teatre Payà
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[teatre payà]

Divendres dia 4 de gener a les 22.30 h

XIII CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ

El miracle de l’elixir, per la Falla La Mercé

Taller de balls de Borriana: la Jota i l’Arenilla
Divendres dia 11 i divendres dia 18 de 19.30 a 21 h, CMC La Mercé

Organitzat pel Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, taller d’inici al ball tradicional valencià a partir dels balls de la nostra ciutat, La Jota i l’Arenilla, que vos permetrà conéixer i
valorar este patrimoni cultural borrianenc. Es recomana assistir en roba i calcer còmodes.
Més informació: gruparenillaborriana.blogspot.com
Taller gratuït

Concert de Thinking Brass
Diumenge dia 13, 19 h, Església de Sant Blai
2n premi Concurs de música de cambra
Ciutat de Borriana
Programa: Canzona n 2 de G. Gabrielli, La Forza del
destino (Obertura) de G. Verdi, De Nesum Dorma
de G. Puccini, L’homme au marteau dans la poche
de W. Pirchner, La Revoltosa de R. Chapí, Asturias i
Granada de I. Albéniz, La Tempranica i La Boda de
Luis Alonso (Zapateado) de G. Giménez
Entrada gratuïta fins a completar aforament
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Dansà i bureo de Sant Antoni

Diumenge dia 20 a les 18 h, Plaça de la Mercé
Organitzat pel Grup de Danses Tradicionals
l’Arenilla i amb la participació de membres d’altres
grups convidats. La dansà començarà a la plaça
de la Mercé i anirà avançant fins a arribar a la
plaça de José Iturbi, on s’encendrà la foguera
de Sant Antoni i es ballarà el fandango final al
seu voltant. En acabant, tindrà lloc un bureo a la
mateixa plaça, amb música de rondalla, on tot
aquell que vulga afegir-se podrà passar-s’ho ben
bé ballant tota classe de balls tradicionals, com
jotes, seguidilles i fandangos.

Inauguració Enmig de Terres
d’Antonio Chacón

Divendres dia 25 a les 19 h, CMC La Mercé
Amb l’halo d’Heròdot, hi ha els qui ara perse
gueixen el relat dels esdevenirs de Sísif. Regirar
els temps. Plasmar-los una vegada i una altra en
el palimpsest d’una eterna tornada gravada en
pedra. Com les aigües llepen els marges, incansables, les mans vives transcriuen les causes dels
morts. Fins i tot sobre pedres. És la veritat sobre
la veritat. El passat que il·lumina el present. Una
tinta que travessa el mineral. El pols en moviment
per una pedra que en la seua simple naturalesa fa
significar l’univers.
Enmig de terres és una instal·lació d’Antonio
Chacón on s’evoca al Mediterrani com a protagonista d’una història d’esdeveniments que se
succeeixen fins a un esdevenir heretat.
Fins al 17 de febrer

Bureo del Centro Aragonés

Divendres dia 1a les 18 h, Voltants del CMC La
Mercé i del carrer La Tanda
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XII Aplec de Gegants i Cabuts de Borriana
Dissabte dia 2, diversos emplaçaments

Trobada de gegants i cabuts de diferents localitats, acompanyats de música de
dolçaina i tabal. De matí hi haurà tallers a la plaça de la Mercé i a migdia es plantaran els gegants. De vesprada tindrà lloc la desfilada pel centre de la ciutat que
acabarà a la plaça Major amb un ball de cada parella dels gegants participants i
el ball conjunt de tots.
11.00 h. Taller de construcció de cabuts a la plaça de la Mercé (els que s’hagen cons
truït cabuts podran eixir en la desfilada de la vesprada).
12.00 h. Plantada dels gegants a la plaça de la Mercé.
17.00 h. Desfilada: Plaça de la Mercé, La Tanda, Tarancón, L’Escorredor, El Raval,
El Pla i Plaça Major.
18.00 h. Ball final de tots els gegants a la plaça Major.

FEBRER
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Dissabte dia 9 a les 20.30 h, Teatre Payà

Amb Pep Gimeno Botifarra i la Banda Simfònica de l’Agrupació Filharmònica
Borrianenca dirigida per Norma Comes Vidal.
Nascut al barri de la Jueria de Xàtiva dins una família de malnom Botifarra (de la
qual era besnét), va debutar en les albaes del carrer Puig amb catorze o quinze
anys: la seua àvia materna, originària de Benigànim, va ser la primera a ensenyar-li
cançons populars.
Des d’aleshores, va començar a fer treball de camp amb el grup Sarau de la Costera de
Ranes i, durant la dècada de 1980, va aprendre més de cinquanta cançons populars i
romanços tradicionals directament de boca de les persones majors, amb la qual cosa
es va convertir en dipositari d’una part important de la cultura de transmissió oral en
vies d’extinció. Una dotzena d’estes peces les van enregistrar després en l’únic disc
de Sarau, Balls i cançons de la Costera, en el qual Botifarra ja interpreta -entre moltes
altres peces ballables- un cant de batre, l’estil amb el qual més s’identifica.
D’ençà, Botifarra s’ha destacat com una de les veus més sol·licitades de cançó
d’arrel tradicional i s’ha convertit en un personatge molt valorat i molt popular.
Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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SANT BLAI

Fotografia: Xavier Mercadé

Botifarra a Banda per Sant Blai

Coral Sant Yago de València
Memorial José Manuel Fandos

Diumenge dia 10 a les 19 h, Església de Sant Blai
La Coral Universitària Sant Yago de València va ser fundada en 1968 al Col·legi
Major Santiago Apòstol de la Universitat de València. Medalla d’argent de l’Excm.
Ajuntament de València, posseïdora de la distinció de l’any Jaume I de la Generalitat
Valenciana i de la medalla de la Universitat de Varsòvia.

EMAC Borriana.
Espais de Música i Art Contemporani

Divendres dia 15, dissabte dia 16 i diumenge dia 17, CMC La Mercé
Esdeveniment cultural d’encontre i creació d’espais artístics contemporanis entorn
de la música i l’art.
(Vegeu programació completa al final del llibret).
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Inauguració Exposició del Ninot
dijous dia 21 a les 19 h, CMC La Mercé
Fins al 14 de març

IX Concurs de Música de
Cambra Organitzat per l’AFB

Divendres dia 22, dissabte dia 23 i diumenge
dia 24, Auditori Juan Varea

La gran bellesa: fauna africana
Fotografies d’Alberto Navarro
Inauguració dijous dia 28 a les 19 h,
CMC La Mercé

El present projecte pretén mostrar la fauna
africana al detall i naix amb la intenció d’educar
a les generacions més joves en el respecte
a la naturalesa i a les espècies animals més
amenaçades.
Alberto Navarro, nascut a Borriana, ha estat des
de sempre llligat en l’àmbit professional al món
audiovisual i és en la fotografia on centra gran
part del seu temps lliure. Entre les exposicions
individuals més recents destaca la col·lecció
Borriana: arquitectura de terme en la sala
d’exposicions del CMC La Mercé.
Fins al 24 de març
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Patricia Espejo, Carol Tomás i Eva Cabezas
Women comedy de Comedy Plan
Divendres dia 29 a les 22.30 h, Teatre Payà

Rialles assegurades amb estes tres còmiques en un mateix escenari, un espectacle
100% protagonitzat per dones, Women Comedy. Patricia Espejo amb el seu humor absurd i superrealista, Carol Tomás amb el seu humor pròxim de la terreta i Eva Cabezas
còmica desenfadada, directa i canalla. Les tres han gravat monòlegs per a programes
de TV com Comedy Central o Comediants, À Punt.”
Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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Les 7 diferències de El pont Flotant
Diumenge dia 31 a les 19 h, Teatre Payà

Coneixes algú que ha arribat nou a l’escola o al barri? Saps per què ha vingut o si parla
alguna altra llengua? Potser encara no t’has atrevit a preguntar-li… O ets tu qui ha arribat nou? Qui no s’ha sentit alguna vegada diferent!
En Les set diferències descobrirem que quan coneixes algú esdevé tan diferent com tu.
Les 7 diferències és un cant a la curiositat, la naturalitat i l’humor amb què els més
menuts viuen la diferència però, també, un espai per a reflexionar en família sobre les
dificultats que podem trobar a l’hora de relacionar-nos amb persones molt diferents.
Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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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
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Venda d’entrades
La venda anticipada d’entrades per
als espectacles de la modalitat A es
realitzarà a partir del dilluns 21 de gener,
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
haurà descomptes del 25% de l’import
per a jubilats i pensionistes, titulars
del carnet jove i membres de família
nombrosa i monoparental (Ordenança
Fiscal Ajuntament de Borriana BOP
151, 16 desembre 2014) en la modalitat
d’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
regular 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.

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

Normes bàsiques
als espectacles
Puntualitat. Una vegada iniciat l’espectacle no es garanteix l’accés dels espectadors a la sala, tot depenent del fet que
l’espectacle ho requerisca, per respecte
als artistes i als altres espectadors. Per la
qual cosa es recomana puntualitat.
Fotografies i enregistraments. A la sala
no estan permeses les fotografies ni
qualsevol tipus de filmació. La companyia
o el Teatre poden autoritzar-les per a ús
propi o per a l’atenció dels mitjans de
comunicació.
Telèfons mòbils i altres aparells electrònics. Els espectadors hauran d’apagar els
mòbils i qualsevol aparell electrònic que
puga emetre sons o llums que molesten
al transcurs habitual d’un espectacle o a
altres espectadors.
Altres. A l’interior de la sala, no es poden
consumir aliments ni introduir recipients
de vidre. D’altra banda, en compliment de
la legislació vigent i del reglament d’ús del
Teatre Payà, no es pot fumar ni consumir
begudes alcohòliques en tot l’edifici. Es
reserva el dret d’admissió.

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

Edita: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Borriana
Disseny i maquetació: Ester Gradolí
Impressió: Gràfiques Ventura
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Divendres 15 Festival

Divendres 11 i Divendres 18
Dansa Taller de balls de

Dissabte 16 Festival

Borriana

EMAC

Diumenge 17 Festival

Thinking Brass

EMAC

Diumenge 20 Dansa

Dijous 21 Exposició

Dansà i bureo de Sant
Antoni

Exposició del Ninot

Divendres 25 Exposició

XI Concurs de Música
de Cambra, AFB

FEBRER
Divendres 1 Dansa

Bureo del Centre
Aragonés

Dissabte 2 Gegants i Cabuts
XII Aplec de Gegants i
Cabuts de Borriana

Dissabte 9 Concert

Botifarra a Banda per
Sant Blai amb Pep
Gimeno Botifarra i la
Banda Simfònica de
l’AFB

Diumenge 10 Concert

Memorial José Manuel
Fandos amb la Coral
Sant Yago de València

XIII CONCURS DE
TEATRE EN VALENCIÀ

EMAC

Diumenge 13 Concert

Enmig de terres
d’Antonio Chacón
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Divendres 22 Concert
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XI Concurs de Música
de Cambra, AFB
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XI Concurs de Música
de Cambra, AFB

Dijous 28 Exposició

La gran bellesa: fauna
africana d’Alberto
Navarro
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Diumenge 31 Teatre familiar
Les set diferències
de El Pont Flotant
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