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Toni de l’Hostal, Xarra-Autor 
Dissabte dia 5, 20 h, Trinquet Municipal, després de la partida de pilota de les 18 h
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Toni de l’Hostal va debutar a principis de la dècada dels 2000, sent elegit Figura Mundial 
al IV Encontre de Figures Mundials celebrat a La Ribera, en 2004. En 2005 va participar 
en la revista satírica La Cabota i al programa de televisió de Tele Sueca Maemeua. 
També aquell any funda la Valenciclopèdia, enciclopèdia satírica online inspirada en la 
Uncyclopedia, de la que és la versió en valencià-català. En 2010 publica el seu primer 
disc, amb la formació Les Maedéus. Posteriorment tindrà una secció fixa al programa 
de Ràdio Godella Ciutat Tanatori, que en 2012 canviaria el seu nom pel de Kalebarraka.

Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

OCTUBRE
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Senior i El Cor Brutal
Dimarts dia 8, 22 h, Teatre Payà

Senior i El Cor Brutal porten fent el rock americà en valencià des de l’any 2008. 
Després de 8 treballs discogràfics, més de 300 concerts, 6 fills i filles, i haver cele-
brat els seus 10 anys d’existència amb un vi de collita pròpia, un disc de versions i 
un sold out al Teatre Principal de València, ens presentaran el seu nou treball, en el 
que ja venen treballant temps, sota el nom de POST.

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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Desfilada del Nou d’Octubre
Dimecres dia 9, 12.15 h, Plaça Major

Amb la participació de la Companyia Teatral La Fam, del Grup de Dolçainers i Taba-
leters de Borriana, del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla de Borriana, de l’Asso-
ciació de Gegants i Cabuts de Borriana i de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca.

Recorregut: Plaça Major, El Pla, Carrer La Tanda  amb cloenda a la Plaça de la 
Mercé.
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Lù de Maduixa Teatre
Dimecres dia 9 a les 18 h i 19.30 h, Teatre Payà

El 9 d’octubre serà molt especial enguany amb la nova producció de la prestigiosa 
companyia de Sueca Maduixa Teatre: Lù. Repetim, l’any passat vam rebre el mateix 
dia a Maduixa amb Mulier: Premi Arts Escèniques Valencianes a la millor ballarina, 
composició musical, direcció coreogràfica, Premi Deventer Award com a contribució 
a les arts de carrer, Premi Umore Azoka al millor espectacle, Premis Max a la millor 
composició musical i millor espectacle de carrer i Premi Moritz a la millor estrena de  
la Fira de Tàrrega.

Lù és un nou espectacle que combina la dansa, l’enginy i l’audiovisual. Creat i dirigit 
per Joan Santacreu, amb Melissa Usina i Laia Sorribes sobre l’escenari. Amb un títol 
que en xinès significa “camí” aquest muntatge ens introdueix en la màgia i la poesia 
d’aquest món plàstic a partir punts, línies i formes. I també de les pintures d’estil pun-
tillista de la japonesa Yayoi Kusama, que són una de les fonts d’inspiració d’aquest 
muntatge. Recomanat per a espectadors a partir de 4 anys. 

Preu: 5 € [Modalitat A]
A causa de les necessitats de l’obra hi hauran dues funcions. Aforament limitat a 100 
espectadors per funció degut a les característiques de l’espectacle. 9
 d

'O
C

T
U

B
R

E
[c

el
eb

ra
ci

o
ns

]

OCTUBRE4



5

Óscar Tramoyeres. 
De mare, no n’hi ha més que una… (gràcies a Déu)
Divendres dia 11, 22.30 h, Teatre Payà

Este és un monòleg en el qual es va parlar de les mares, de com són (perquè totes 
són molt paregudes), de com parlen, de les frases que utilitzen per a comunicar-se 
amb tu, de tot allò que les preocupa (que quasi mai és el mateix que et preocupa a 
tu) de per què si elles tenen fred... t’abriguen a tu i no a elles. Totes estes coses que 
encara que no te n’hages adonat, formen part del clan secret de les mares...

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]

OCTUBRE
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OCTUBRE6

Nànets Band Rock
Diumenge dia 13, 18 h, Teatre Payà

Nànets Band Rock es una banda divertidíssima de rock en valencià per a xiquets i 
xiquetes. A l‘espectacle, es combinen cançons amb temàtiques del món de la infància i 
els valors endolcits amb temes d’actualitat. Tot en una possada en escena amb músics 
tocant en directe, es complementa amb diversos sketchs teatrals interpretats per la 
pallassa Pupetes que interactúa amb la cantant i fan participar als xiquets i xiquetes. Un 
espectacle per a passar un diumenge genial amb tota la familia. 

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]



7OCTUBRE

Concert Cor Carnevale i 
Cor del CEAM de Nules
Divendres dia 4, 19.30 h, CMC La Mercé

Programa per determinar.

Entrada gratuïta fins a completar l’aforament

Festival  de Jotes pel Centre 
Aragonés de Borriana
Diumenge dia 20, 18 h, Teatre Payà

El Centre Aragonés de Borriana celebra el seu 
tradicional Festival de Jotes per commemorar 
la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, patrona 
d’Aragó.

Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.

Inauguració de Ciutat de 
somiadors de Sandra Valls
Dijous dia 24, 19 h, CMC La Mercé

Ciutat de somiadors és la primera sèrie pictòrica 
de l’artista borrianenca Sandra Valls i tracta d’una 
col·lecció de huit pintures a l’oli amb les quals 
ens convida a emprendre un viatge de recerca i 
descobriment dels anhels propis.
Es tracta d’un conjunt d’obres pensat amb un sentit 
d’exploració i de canvi. Un recorregut que comença 
amb l’inconformisme, passant per l’alliberació i 
després la incertesa, fins a arribar a un nou camí 
prometedor. És així una mirada que evoca al 
creixement personal.



8 OCTUBRE

Inauguració d’Univers Playmobil
Una exposició de l’Associació Aesclick
Dijous dia 24, 19 h, CMC La Mercé

El CMC La Mercé acull per primera vegada a la província de Castelló una exposició 
l’Associació Espanyola de col·leccionistes de Playmobil «Aesclick». Esta entitat 
reuneix a col·leccionistes i aficionats d’aquests entranyables joguets que esperem 
que us facen passar uns moments memorables amb els vostres fills, rememorant fins 
i tot la vostra infància i vesprades de jocs.
A la sala d’exposicions del CMC La Mercé es crearan meravellosos mons màgics 
que us faran somiar de nou, però aquesta vegada amb les vostres famílies. Pirates 
i monstres, pallassos, fades i elfs, científics, Indis i vaquers, cavallers medievals o 
esportistes despertaran en tots eixa increïble facultat de no voler mai deixar de ser 
xiquets i perdre’s en el món Playmobil.

Fins al 5 de gener



9OCTUBRE

Cinco horas con Mario amb Lola Herrera
Diumenge dia 27, 19 h, Teatre Payà

Estem al març de 1966. Carmen Sotillo acaba de perdre al seu marit Mario de forma 
inesperada. Una vegada que les visites i la família s’han retirat, ella sola vela durant 
l’última nit el cadàver del seu marit i inicia amb ell un monòleg-diàleg en el qual 
descobrim les seues personalitats i els conflictes del seu matrimoni.
Amb una forma entretallada, detallista al mínim, reiterativa i plena de tòpics, Carmen 
Sotillo diu coses, manifesta sentiments i emet judicis que a moltes persones hui els 
poden semblar increïbles. Però donem fe que aquell llenguatge existia, que aquells 
judicis s’emetien, que aquelles “coses” de Carmen estaven en la vida de cada dia.
Cinco horas con Mario és, entre moltes altres coses, un document viu d’eixos anys. 
De les preocupacions econòmiques, religioses, polítiques, sexuals i morals llavors 
imperants que Delibes, a través del llenguatge del seu protagonista, va deixar 
retratades amb nitidesa, de manera que la vida espanyola de llavors arriba a palpitar 
viva en les seues paraules.
Però, per damunt de tot això, Cinco horas con Mario ens parla dels assumptes 
eterns de l’ésser humà: de la culpa, de la soledat, de la incomunicació, del sentit de 
la vida. Com sempre en Delibes partint d’un localisme concret encarna en els seus 
personatges i en els seus conflictes les realitats més profundes i complexes que 
condicionen la nostra vida.

Preu: 10 € platea / 8 € amfiteatre [Modalitat A]
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Quasimoto Surf’s Up Invitational de Burrifornia
Des del divendres dia 10 al diumenge dia 13. Antic Camping Platja de l’Arenal
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RECLAM València Dancing Forward
Divendres dia 22, 22.00 h, Teatre Payà

VDF2019 és un espectacle que consta de peces de dansa clàssica, neoclàssica i 
contemporània de coreògrafs de renom i de joves promeses. En primer lloc, el públic 
podrà gaudir d’una peça del valencià Nacho Duato que és un dels coreògrafs amb més 
renom del panorama internacional. També, comptarem amb una peça d’un creador 
internacional i director de la seua pròpia companyia de dansa d’estil neoclàssic a Mainz 
(Alemanya), Stéphen Delattre. A més, podrem gaudir del treball de la jove promesa 
Javier Monzón (exballarí de la Companyia Nacional de Dansa i Nederlands Dans 
Theater). Les peces més contemporànies seran del col·lectiu jove i innovador, Led 
Silhouette que aborda temes actuals com la identitat o el suïcidi (Madrid) i d’una òpera 
prima de la coreògrafa destacada valenciana, Clara Barberá. Quant a la dansa clàssica 
es podrà gaudir d’una peça essencial del repertori clàssic amb una gran bellesa 
estètica que sabrà apreciar tota classe de públic.

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]

11NOVEMBRE



12 NOVEMBRE

Amura amb Matthieu Saglio, Isabel Julve i «El Piru» 
Divendres dia 29, 22.00 h, Teatre Payà

El violoncel·lista francès Matthieu Saglio, el guitarrista flamenc José «El Piru» i la 
cantaora i ballarina Isabel Julve creuen els seus camins. El resultat és un diàleg 
espontani, una evidència tranquil·la, amb cordes que componen un arc de Sant 
Martí sonor de mil matisos.
El nexe d’unió dels companys és el flamenc, terra d’origen per al Piru i Isabel Julve, terra 
d’aventura per a Matthieu.
Matthieu Saglio descobreix el violoncel seguint la via clàssica (medalla d’or en el 
Conservatori de Rennes, França, en 1995), però aviat defuig de qualsevol academisme 
i comença a acostar-se al jazz des de l’any 1996, per a després iniciar-se a nombroses 
músiques del món.
«El Piru» es va formar amb els grans mestres de la guitarra flamenca, a Andalusia. Aviat 
s’ha anat forjant un estil molt personal, caracteritzat per una gran elegància i per la seva 
facilitat natural per a acompanyar les veus dels cantaors.
Isabel Julve després d’estudiar dansa clàssica, música, flamenc i cant a Madrid i 
València, va començar a participar en gires internacionals amb artistes de renom com 
la Tani, Morenito de Iyora i Chicuelo, entre altres. Des de finals dels anys 80 Isabel Julve 
ha participant amb les més prestigioses associacions de flamenc de València.

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]
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Teatre musical familiar 
Descobrint l’illa del tresor de Màgic 6 
Diumenge dia 15, 18 h, Teatre Payà

Robert és un xiquet malaltís que passa la major part dels seus dies prostrat en el llit 
de la seua fastuosa habitació. Els seus companys de classe, moguts per l’enveja, 
decideixen entrar a sa casa per a fer-se amb la seua fantàstica col·lecció de medalles 
just la nit en la qual ell no està. Però la seua sorpresa serà enorme en descobrir que el 
jove continua a la casa. A partir d’eixe moment, el xicotet Robert els descobrirà un món 
de fantasia i el tresor més gran que mai podrien haver imaginat.

Preu: 5 € platea / 4 € amfiteatre [Modalitat A]

DESEMBRE



14 DESEMBRE

El trencanous pel Ballet de Moscú 
Dijous dia 19,  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, El trencanous, per celebrar el seu 30 aniversari sobre 
els escenaris de tot el món. Ballet amb música de Piotr Ilich Txaikovsky i coreografia 
de Marius Petipa, és l’obra més destacada del repertori de ballets clàssics i una cita 
indispensable als Nadals dels millors teatres d’arreu del món.
El Nadal és una gran festa a casa de Clara, i tots els xiquets reben un regal. A Clara, 
el seu benvolgut padrí, li regala un preciós ninot Trencanous. Quan tota la família 
dorm, Clara i el seu Príncep Trencanous, després de véncer a l’exèrcit del Rei dels 
Ratolins, viatjaran per llunyanes terres, es divertiran amb màgics flocs de neu i 
amb dolços de diferents països que ballaran per a ells. Una nit inoblidable, repleta 
d’aventures i meravellosos personatges. Tal vegada, serà un somni?
Ballet clàssic per a xiquets i adults, una obra que t’atraparà per la seua bella història i 
bella tècnica.

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 de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 18 a 20 h. En les 
taquilles del Teatre dues hores abans de la representació.
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 · ENTRADA GRATUÏTA FINS A COMPLETAR AFORAMENT ·

Otrora
Intervenció sonora d’Antonio Chacón 
a través de la megafonia nadalenca

Durant tots els Nadals

Inauguració del Betlem de Sant Blai
Amb l’actuació del Cor del CEAM

Divendres dia 13, 18.30 h, Església de Sant Blai

Concert de Nadal de l’Orquestra de 
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca

Dissabte dia 21, 19 h, Teatre Payà

Concert de Nadal del Cor Carnevale
i Cor Maria Auxiliadora de València

Diumenge dia 22, 13 h, Parròquia de Maria Auxiliadora

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

Diumenge dia 22, 19 h, Teatre Payà

Tradicional concert del segon dia de Nadal 
per part de la Coral Borrianenca, 

en el què es lliurarà el V Premi 
d’Harmonització de Nadales Valencianes

Dijous dia 26, 19 h, CMC La Mercé

Concert de la Banda Jove de 
l’Agrupació Filharmònica Borrianenca

Diumenge dia 29, 19 h, Teatre Payà
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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

Gala Benèfica d’Afdem
Diumenge dia 6 d’octubre, 19 h, 
Teatre Payà

Amb la participació de Raúl Antón.

Gala Benèfica 
de Conquistando 
escalones
Divendres dia 18 d’octubre,  21.30 h, 
Teatre Payà

Amb la participació de Xavi Castillo, 
Pepa Cases i Arantxa González.

Gala Benèfica de Manos 
Unidas
Diumenge dia 1de desembre a les 
18 h, Teatre Payà

Amb la participació del mag Iván Arribas 
i de Luisa Piquer Estudio de Danza.

Aladín pel Grup de 
Teatre de la Falla 
Quarts de Calatrava
Divendres 6 i dissabte 7 de desembre 
a les 22 h, i diumenge 8 de desembre 
a les 18 h, Teatre Payà

ALTRES ACTIVITATS16
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Venda d’entrades
La venda anticipada d’entrades per als 
espectacles de la modalitat A es realitzarà 
en Buraudio (Escorredor, 58). De dilluns a 
divendres de 10 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 mo-
noparental (Ordenança Fiscal Ajuntament 
de Borriana BOP 151, 16 desembre 2014) 
en la modalitat d’entrada A. Es prega pre-
sentar el document acreditatiu a l’hora 
d’obtenir el descompte.

Normes bàsiques       
als espectacles
Puntualitat. Una vegada iniciat l'especta-
cle no es garanteix l'accés dels espec-
tadors 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 compa-
nyia o el Teatre poden autoritzar-les per a 
ús propi o per a l'atenció dels mitjans de 
comunicació.

Telèfons mòbils i altres aparells electrò-
nics. Els espectadors hauran d'apagar 
els mòbils i qualsevol aparell electrònic 
que puga emetre sons o llums que mo-
lesten al transcurs habitual d'un especta-
cle o molesten 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.

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

www.cultura.burriana.es
cultura@burriana.es

Segueix-nos a:
Facebook Borriana Cultura
Twitter @borrianacultura

Subscriu-te al 
servei de missatges
de Borriana Cultura
Si vols rebre al teu mòbil, de forma 
regular tota la informació sobre les acti-
vitats culturals que realitza la Regidoria 
de Cultura, mitjançant l’aplicació What-
sapp, 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.



Magnífic 
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Borriana
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OCTUBRE
Divendres 4 Concert
Concert Cor Carnevale i 
Cor del CEAM de Nules

Dissabte 5 Concert
Toni de l’Hostal, 
Xarra-Autor 

Dimarts 8  Concert 
Senior i El Cor Brutal

Dimecres 9  Desfilada 
Desfilada del Nou 
d’Octubre

Dimecres 9 Dansa
Lú de Maduixa Teatre

Divendres 11 Monòleg
Óscar Tramoyeres. 
De mare, no n’hi ha 
més que una… (gràcies 
a Déu)

Diumenge 13 
Espectacle familiar 
Nànets Band Rock

Del 10 al 13 Festival
Quasimoto Surf’s Up 
Invitational de Burri-
fornia

Diumenge 20 Música
Festival  de Jotes pel 
Centre Aragonés de 
Borriana

Dijous 24 
Inauguració exposició
Ciutat de somiadors de 
Sandra Valls

Dijous 24
Inauguració exposició
Univers Playmobil de 
l’Associació Aesclick

Diumenge 27 Teatre
Cinco horas con Mario 
amb Lola Herrera

NOVEMBRE
Divendres 22 
Dansa
RECLAM Valencia 
Dancing Forward

Divendres 29 
Concert
Amura amb Matthieu 
Saglio, Isabel Julve i 
«El Piru»

DESEMBRE
Diumenge 15 
Teatre musical familiar
Descobrint l’illa del 
tresor de Màgic 6 

Dijous 19
Dansa
El trencanous pel Ballet 
de Moscú

NADAL
Divendres 13 
Betlem i concert
Inauguració del Betlem 
de Sant Blai amb l’ac-
tuació del Cor del CEAM

Dissabte 21 
Concert
Concert de Nadal de 
l’Orquestra de l’Agru-
pació Filharmònica 
Borrianenca

Diumenge 22 
Concert
Concert de Nadal del 
Cor Carnevale i Cor 
Maria Auxiliadora de 
València

Diumenge 22 
Concert
Concert de Nadal de 
la Banda Simfònica de 
l’Agrupació Filharmò-
nica Borrianenca

Dijous 26 
Concert
Concert del segon dia 
de Nadal de la Coral 
Borrianenca

Diumenge 29 
Concert
Concert de la Banda 
Jove de l’Agrupació Fil-
harmònica Borrianenca


