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El negoci és el negoci per la Falla La Mercé

Divendres dia 17, 22.30 h  i diumenge dia 19 de gener, 18 h

 
Segismeu II: la venjança de Rosicler per la Falla 
Barri d'Onda

Divendres dia 24, 22.30 h  i diumenge dia 26 de gener, 18 h

 
El paper de la teua vida per la Falla Barri La Vila

Divendres dia 31 de gener, 22.30 h  i diumenge dia 2 de febrer, 18 h

En un lloc de Santa Bàrbara  per la Falla Societat           
Centre Espanya

Divendres dia 14, 22.30 h  i diumenge dia 16 de febrer, 18 h

 
Gala lliurament dels premis del XIV Concurs de 
Teatre en Valencià

Diumenge dia 8 de març, 19 h, Teatre Payà 
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Taller de balls de Borriana:
la Jota i l’Arenilla
Divendres dia 10 i divendres dia 17, 
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. Taller gratuït.
Més informació: gruparenillaborriana.blogspot.com 

Concert Trio Semplice 
Diumenge dia 12, 19 h, Auditori Juan Varea
Amb Pascual Safont, piano Nuria Sotomayor, cello i 
Gabriel Constant Blasco, clarinet 
Programa: Obres de J. Brahms i L.V. Beethoven

Entrada gratuïta fins a completar aforament.

Dansà i bureo de Sant Antoni
Diumenge dia 19, 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.
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WORK Nº2020
Dijous dia 23, 19 h, CMC La Mercé 
Amb obra de Carlos Correcher, Blanca Santos, Marina G.Guerreiro, 
Julián Villalba, Iñaki Gover, Alberto Sánchez, Raul Lorenzo, i Juan de Dios 
Morenilla.

Comissariada per Bárbara Labis, és una proposta enfocada a l’obra de 
joves emergents dins del panorama contemporani valencià. En les seues  
obres conviuen l’objectualitat, l’espacialitat i la plasticitat d’una manera 
fresca i innovadora. La idea és unir espais, i enfocar-los a pràctiques  
artístiques  que fusionen la instal·lació de l’art multimèdia i la pintura 
pròpiament dita. El nexe principal de tots els autors és el confluir, per una 
banda, l’interés per buscar noves maneres d’abordar l’art i, per l’altra, 
fusionar-la amb conceptes com els  de «l’error», «l’atzar» o «el fracàs» en 
relació al propi procés creatiu.

Fins al 16 de febrer
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Concert Doric quartet   

Diumenge dia 26, 19 h, Auditori Juan Varea

Amb Luís Martínez saxo soprano, María del Mar 
Sánchez, saxo alt, Adrià Marqués saxo tenor 
i Miguel Zanon saxo baríton.

Obres d’A. Álvarez,  P. Iturralde, G.Fauré i G. Lago

Entrada gratuïta fins a completar aforament.

Bureo del Centro Aragonés

Divendres dia 31, 18 h, voltants del CMC La 
Mercé i del carrer La Tanda

GENER

"La roba tradicional i Falles" 
Xarrada i mostra a càrrec de 
Xavier Rausell
Diumenge 26 de gener, 18 h, CMC La Mercé

Xavier Rausell, investigador i autor dels llibres 
Indumentària Valenciana  i Indumentària Valenciana 
Al Detall, compartirà els seus coneixements en una 
xarrada on mostrarà l'evolució de la roba dins de 
les falles. La creació d'un model identitari i la seua 
estereotipació seran el focus d'aquesta xarrada 
tractant l'evolució i història de la roba tradicional 
valenciana, a més de fer menció especial als models 
més identitaris de la nostra ciutat. 
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XIII Aplec de Gegants i Cabuts de Borriana 
Dissabte dia 8, 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 
construït cabuts podran eixir en la desfilada de la vesprada).

12.00 h.  Plantada dels gegants a la plaça de la Mercé.

13.15 h.  Agermanament de les Colles de Borriana i el Vendrell al CMC La Mercé

17.00 h.  Desfilada de colles geganteres: entre elles, Moncofa, Castelló, la Vall d’Uxó, 
Borriana, Badalona, Abarán, El Vendrell i Alcalá de Henares, escoles i 
associacions locals. Recorregut: 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 i nomenament del geganter d’honor 2020, Joan 
Josep Montoliu Aymerich a la Plaça Major.

6 FEBRER
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Presentació del llibre de Joan Antoni Vicent 
Borriana i la seua mar
Dijous dia 13, 19 h, Sala de Plenaris Ajuntament

Borriana i la seua mar és un detallat recorregut fotogràfic per tots els racons del nostre 
poble a càrrec del fotògraf de la Vilavella Joan Antoni Vicent. Els textos del volum 
-editat per l'Agrupació Borrianenca de Cultura- han anat a càrrec de Joan Garí. Garí i 
Vicent ja han col·laborat prèviament en títols com Viatge pel meu país (2012, Editorial 
3i4) i València. Els habitants del riu (Institució Alfons el Magnànim, en premsa). Imatge i 
paraula es conjuguen de nou, doncs, per destil·lar l'essència de la millor Borriana.

FEBRER 7
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Exposició del Ninot

Inauguració dijous dia 20, 19 h, CMC La Mercé
Exposició del Ninot que tindrà lloc a partir de les 
set de la vesprada en el CMC La Mercè. Durant la 
jornada del dia anterior, les diferents agrupacions 
falleres de Borriana aniran transportant les seues 
figures triades per a poder ser considerades com 
els ninots indultats de 2020. 

Fins al 14 de març

Memorial José Manuel Fandos
Diumenge dia 9, 19 h, Església de Sant Blai

Amb el cor Carnevale de Borriana

Des de 1997, a poc a poc, sota la direcció del 
director fundador, Òscar Ventura, va exercint una 
activitat en què es conjuguen la tertúlia entre amics 
i el conreu del repertori coral en els seus diversos 
estils i èpoques. Participa habitualment i al llarg 
de l’any en moltes celebracions i cerimònies de la 
societat de Borriana, de les Parròquies de la ciuta t 
i en altres projectes més ambiciosos. Des de 2003 
és el seu director José R. Calpe. Per al Cor és un 
orgull participar en el Memorial J.M. Fandos 2020. 
Diversos membres del Cor Carnevale van conviure 
i cantar a l’Orfeó Universitari de València amb J.M. 
Fandos i en el programa d’este memorial –integrat 
per una part de música religiosa i altra de profana 
i popular- s’interpretaran algunes de les obres 
corals més estimades per ell i altres ja tradicionals o 
recentment incorporades al seu repertori.

Festival de Bandes
de Sant Blai
Dissabte dia 8, 19.30 h, Teatre Payà
Tradicional concert  de Sant Blai amb 
la Banda Simfònica Filharmònica de Borriana
i altres bandes convidades.

Entrada gratuïta fins a completar aforament
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Hippos
Companyia Zum-Zum Teatre

Divendres dia 21, 20.15 h, Mercat Municipal i 
voltants

En un món on conviuen quotidianament els animals 
i les persones, ens acostem a uns hipopòtams que 
agafen el camí del mig. Són persones disfressades 
d’animal o hipopòtams que es busquen dins els 
individus que ocupen el seu cos?

Bocadillos y viñetas
Companyia Impronenas

Dissabte dia 22, 11 h, Plaça Francisco Tomás y 
Valiente

Impronena  i  impronene  són dos  superhèrois  que 
s’han escapat del  còmic  per a inventar  historietes  
amb ajuda de grans i menuts. Un espectacle 
d’improvisació per a públic familiar. Cada funció és 
única i irrepetible! 

Cèl·lula, Dansa Vertical
Companyia Subcielo

Dissabte dia 22, 12 h, Plaça Major, Façana de 
l’Ajuntament

Cèl·lula és una peça de tango en paret, una obra 
de dansa que inverteix l’escenari i s’atreveix a volar. 
D’una cèl·lula que es divideix, naixen dos éssers 
que exploren l’espai i les seues possibilitats; juguen 
en una atmosfera fraternal. Inesperadament se 
separen… es busquen, es necessiten i es retroben 
de manera passional. Novament junts s’alimenten, 
enforteixen i tornen a separar en una contínua cerca 
de transcendir. Canvien de pell, però la vida els 
retroba en un cicle continu. Sempre condemnats a 
l’amor etern i perfecte…a l’amor platònic. 
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Bocadillos y viñetas
Companyia Impronenas
Dissabte dia 22, 17 h, Plaça Quarts de Calatrava
Impronena  i  impronene  són dos  superhèrois  que 
s’han escapat del  còmic  per a inventar  historietes  
amb ajuda de grans i menuts. Un espectacle 
d’improvisació per a públic familiar. Cada funció és 
única i irrepetible! 

Cèl·lula, Dansa Vertical
Companyia Subcielo
Dissabte dia 22, 18 h, Plaça Major, Façana de 
l’Ajuntament
Cèl·lula és una de peça tango en paret, una obra 
de dansa que inverteix l’escenari i s’atreveix a volar. 
D’una cèl·lula que es divideix, naixen dos éssers 
que exploren l’espai i les seues possibilitats; juguen 
en una atmosfera fraternal. Inesperadament se 
separen… es busquen, es necessiten i es retroben 
de manera passional. Novament junts s’alimenten, 
enforteixen i tornen a separar en una contínua cerca 
de transcendir. Canvien de pell, però la vida els 
retroba en un cicle continu. Sempre condemnats a 
l’amor etern i perfecte…a l’amor platònic. 

Sabates en l’aire
Companyia Xa Teatre
Dissabte dia 22, 19 h, Vorera CMC La Mercé
Res és impossible per a dos amants encara 
que habiten en mons paral·lels: Ella, somiadora, 
temorosa de conservar els peus en terra i ell un 
obcecat sabater que mai va mirar cap amunt. Els 
enamorats hauran d’unir, a través de la dansa i 
el circ, la terra amb el cel si desitgen crear el seu 
propi món.  Sabates en l’aire és una metàfora 
circense sobre l’amor i com superar les grans 
incompatibilitats que tenim les persones. Un 
poema visual sobre el cel i la terra.

FEBRER



Es mi palabra contra la mía amb  Luis Piedrahita
Divendres dia 6, 21 h, Teatre Payà

Es mi palabra contra la mía és el nou monòleg de Luis  Piedrahita. Un espectacle 
ple d’enginy i tendresa en el qual Luis analitza per què ningú està content amb el 
que li ha tocat.Una vegada més,  Piedrahita  busca dins la realitat amb afany de 
porc  trufero  i trreu a relluir els aspectes més absurds del nostre dia a dia. Temes 
de profund calat existencial com les celles negres de les senyores majors, la por 
al vàter alié o l’amor vertader. Profundes reflexions de vol gallinaci i improvisacions 
meticulosament assajades. Un espectacle en el qual tots arriben a la mateixa 
conclusió: només l’humor fa la vida suportable.
 
Luis Piedrahita és humorista, il·lusionista, escriptor i director de cinema. Molt 
conegut per les seues aparicions en televisió i ràdio, i especialment apreciat pel 
seu monòlegs d’humor. És col·laborador i guionista del programa d’entreteniment El 
hormiguero. Allí ha presentat els seus monòlegs i la seua màgia davant personalitats 
com Tom Cruise,  Gwyneth  Paltrow,  Will  Smith,  Denzel  Washington o Jennifer  
Aniston.També ha treballat com a col·laborador i guionista en el programa pioner de 
l’estand-up  comedy  a Espanya: El club de la comèdia. Luis  Piedrahita  és també 
conegut autor de set best sellers d’humor: Ha rebut el premi  Performing  Fellowship  
2017  que entrega la  Acadèmia de les Arts Màgiques de Hollywood. Els  Academy  
of  Magical  Arts  Awards  estan considerats com l’esdeveniment màgic més rellevant 
del món i en ell es distingeix als artistes que hagen fet una aportació significativa al 
món de l’il·lusionisme. Així mateix, ha rebut la prestigiosa  Grolla  d’Or  en 2019. 

Preu: Platea 19e (+ 1e despeses de gestió) Amfiteatre 17e  (+ 1e despeses 
de gestió).
Venda anticipada: yalastengo.com i Buraudio (Escorredor, 58). En les taquilles 
del teatre dues hores abans de cada funció. 

MARÇ 15
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Hazañas Bélicas 
Equipo Realidad

Dijous dia 26, 19 h, CMC La Mercé

Equipo Realidad va ser un grup d’artistes plàstics format per Joan Cardells (València, 
1948-2019) i Jorge Ballester (València, 1941-2014). S’inicià en 1966 i es va mantenir 
actiu fins a 1976, després de l’inici de la Transició Espanyola. Van formar part de la 
corrent  valenciana Crònica de la Realitat, un moviment de figuració crítica id’estètica 
pop que es va desenvolupar en els anys seixanta.

La seua trajectòria artística va destacar pel seu compromís amb la situació social, 
política, econòmica i cultural de l’Espanya predemocràtica. En les seues obres es 
tractaven temes com el consumisme, l’opressió política, els falsos convencionalismes 
dels mass-media, la funció de l’art o el paper de la dona en la societat. Tot això 
representat amb una important càrrega satírica i de denúncia al règim franquista i 
amb una visió anti mercat, ja que la seua meta no era el reconeixement del públic. El 
distintiu a l’hora de realitzar la seua obra sempre va ser “El que ens interessa no és la 
realitat sinó la seua imatge”.

Van realitzar més de 100 exposicions, tant col·lectives com individuals. La majoria 
d’obres exposades estan a Espanya,destacant les obres que pertanyen al fons del 
Museu Reina Sofia, i la important col·lecció de quadres que posseeix l’IVAM, a més de 
museus internacionals i col·leccions particulars.
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Concert de la dona
Filharmònica de Borriana

Diumenge dia 29, 19 h, Teatre Payà

Borriana es suma als actes del més de març amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona amb un 
concert organitzat per la Filharmònica de Borriana i, 
dirigit per vàries directores i amb excelents peces al 
voltant de la dona.

IV JORNADES MEDIEVALS DE LA 
RECONQUESTA

Divendres, 27 de març

8.45 h IV Lectura popular del Cantar del Mio Cid, en 
la Sala d'actes del Magnífic Ajuntament de Borriana.

Dissabte, 28 de març

17 h Acte solemne de nomenament de Dames i 
Cavallers de la Germanor en CMC La Mercé de 
Borriana.

18.20 h Signatura dels llibres Dama Templera i 
Custòdies de la Gruta, per part de Bernardo Malle en 
el claustre del CMC de Borriana.

19 h II Desfilada medieval Muralles de Borriana amb 
cavalls. Recorregut: Plaça de la Mercé, La Tanda, 
Plaça Martí de Viciana, El Pla, Sant Vicent, Camí 
d’Onda, l’Aigua, Puríssima, Major i Plaça Major.

19.40 h Balls i cants medievals a càrrec del Grup 
de Dansa Medieval CHORUS SIMUL, la cantant 
Mar Romero Salas i la Secció de Tambors i Bombos 
Templers.
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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 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 elec-
trònics. 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 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
Instagram borriana_cultura
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XIV Concurs de 
Teatre en Valencià

Divendres 17 i diumenge 19 
de gener
El negoci és el negoci  
per la Falla La Mercé

Divendres  24  i diumenge 26 
de gener 
Segismeu II: la 
venjança de Rosicler 
per la Falla Barri 
d'Onda

Divendres dia 31 de gener  i 
diumenge 2 de febrer  
El paper de la teua vida 
per la Falla Barri La 
Vila

Divendres 14  i divendres 16 
de febrer 
En un lloc de Santa 
Bàrbara
per la Falla Societat 
Centre Espanya

Diumenge 8 de març 
Gala lliurament premis


