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vicent marzà i ibáñez
CONSEllER D’EDUCaCió, CUlTURa i ESpORT

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

Tornem a les rutines després de l’impàs estiuenc. Tor-
nem, i ho fem amb ganes, perquè la tardor a Castelló 
es presenta pleníssima de plans culturals interessants 
i gustosos, en general i per suposat també als espais 
de l’institut Valencià de Cultura a la ciutat. al Teatre 
principal podrem gaudir de produccions teatrals com 
“Una ilíada”, “lapònia” o “Viejo amigo Cicerón”, especta-
cles musicals com el “Cant espiritual” de Carles Dénia 
o “les Corts de l’amor”, de Mara aranda. a l’auditori, 
la programació tornarà a recollir el bo i millor del pa-
norama simfònic europeu, sense deixar de banda els 
cicles de jazz i noves músiques i totes les activitats 
pensades per a les famílies. Mentrestant, a l’Espai 
d’art Contemporani i al Museu de Belles arts, les ex-
posicions conviuran amb els tallers i programacions 
didàctiques per oferir experiències enriquidores a tots 
tipus de públics.

a més, la segona edició dels premis de les arts escè-
niques, de l’audiovisual i de la música, amb gal·les de 
lliurament de guardons repartides per tota la nostra 
geografia, tornaran a ser una celebració de l’excel·lent 
treball fet per la indústria cultural valenciana. la gala 
dels premis Valencians de l’audiovisual tindrà lloc el 
22 de novembre a l’auditori de Castelló. Ens ve un inici 
de temporada intens, no vos el perdeu!
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05 d’OCTUbre
dissabte  .............................................. 20.30 h

de 22€ a 5€

TEaTRE / iNSTal·laCió 

bibLioteca de cuerdas y 
nudos
JOSE aNTONiO pORTillO

FamiLiar
la Biblioteca de cuerdas i nudos ho és tot alhora. 
José antonio portillo ens convida a entrar en 
una estructura circular de fusta que guarda 
manuscrits sense publicar, textos, partitures, 
dissenys i objectes trobats al fem, i ficats en 
cilindres replets de missatges de cordes i 
nusos. És un diàleg de silenci entre la mirada 
de l’espectador i els objectes que habiten aquesta 
estructura.
narrador – mestre José antonio portillo
escenograFia i objectes José antonio portillo
iL·LuminaciÓ Xavi prieto 
música Núria aparici, Joaquín pinilla i Jorge aparici 
(SordoMondo)
construcciÓ de L’escenograFia Theater Hetpalais d’anvers (Bèlgica)
amb la col·laboració del CCB de lisboa (percursos 
2002/2004) i el Theater Hetpalais d’anvers (Bèlgica)
púbLic Recomanat de 6 a 12 anys
durada 60 min.

DaNSa 

carmen.maquia
GUSTaVO RODRÍGUEZ SaNSaNO

abonament generaL
CaRMEN.maquia és una versió contemporània del 
clàssic de Merimée que respecta de forma íntegra 
el llibret operístic creat per Halévy i Henri Meilhac.

Dues de les obres que picasso va realitzar al 
voltant de la figura de la Carmen de Mérimée 
serveixen d’inspiració per a l’escenografia 
minimalista de luis Crespo i per a la sobrietat 
i elegància del vestuari creat per David Delfín. 
El blanc i negre d’aquestes obres està present 
a l’escena d’inici a fi, combinat amb telons que 
reinventen l’obra més internacional de picasso, 
el Guernica.
producciÓ TiTOYaYa DaNSa / iVC aRTS ESCÈNiQUES amb 
la col·laboració de international Dance School
coreograFia Gustavo Ramírez Sansano
direcciÓ Verónica García / Gustavo Ramírez
intÈrprets Diana Huertas / itxasai Mediavilla / Jure Gostincar 
/ Juliette Jean / Melanie lópez / Marie pastorelli / 
Salvador Rocher / Melodia García / Esaúl llópis / Jozsef 
Forro / Julia Cambra / Ángela Waidele / Mauricio pérez
gÈnere Dansa
durada 72 min.

20 d’OCTUbre
diumenge  ................................. 18.00 i 19.30 h

4€

TEaTRE 

La geometrÍa deL trigo
alBERTO CONEJERO

abonament generaL / reduït
Joan i laia, una jove parella d’arquitectes en crisi, 
viatgen des de Barcelona fins a un poble xicotet 
del sud per a assistir a l’enterrament del pare del 
primer, del qual no ha sabut res en tota la seua 
vida. Travessaran un país, tant el seu territori com 
el seu passat recent, per a unir les peces d’un 
relat del qual inevitablement formen part. Una 
història ocorreguda just abans del naixement de 
Joan i que té com a principal escenari les últimes 
mines de plom perdudes entre els olivars. Com 
les figures soterrades a pompeia, en la terra 
vermellosa del sud esperen altres homes i dones 
per a contar-nos la seua història.
producciÓ Teatro del acantilado
direcciÓ alberto Conejero
intÈrprets Consuelo Trujillo / José Troncoso / Eva Rufo / 
Juan Vinuesa / Zaira Montes / José Bustos 
gÈnere Drama
idioma Castellà
durada 80 min.

TEaTRE 

una iLÍada
liSa pETERSON i DENiS O´HaRE a paRTiR DE la 
ilÍaDa D´HOMER 

abonament generaL / reduït
Una ilíada no és una recitació literal dels tex-
tos d’Homer, sinó una relectura actualitzada que 
parla sobre la insalvable atracció humana per la 
violència, la destrucció i el caos. El tema central 
de la ilíada d’Homer és l’ira d’aquil·les. la còlera 
mostrada per aquest personatge, tant en el seu 
enfrontament amb agamèmnon com en la lluita 
contra Hèctor. al costat d’aquest tema central l’obra 
ens parla de la lleialtat i l’amistat, el compromís 
amb el propi poble, el sentit de l’honor, la humilitat, 
l’esforç i el sentit de superació, la fantasia, etc.

producciÓ Martel produccions / Temporada alta 
direcciÓ Juan Carlos Martel Bayod
intÈrprets Eduard Farelo
gÈnere Epopeia
idioma Valencià 
durada 90 min.

02 de NOVeMbre   
dissabte   ……………………………………… 20.30 h

de 22€ a 5€

27 d’OCTUbre   
diumenge   ……………………………………… 18.00 h

de 22€ a 5€

© CHERYL_MANN ©DAVID RuANo
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07 de NOVeMbre
dijous  .............................................. 22.00 h

de 17€ a 5€

MÚSiCa 

Les corts de L´amor
MaRa aRaNDa

la cantant Mara aranda, una de les veus més 
importants del folk mediterrani, presenta 
l’espectacle les Corts de l’amor. al llarg del seu 
repertori, la vocalista revisa el concepte de l’amor 
a través dels segles i el paper de la dona en la 
seua concepció, vivència i transmissió. així, el 
repertori es remunta al segle Xii amb els cants 
de les trobairitz (trobadores del sud de França 
que feien servir l’occità i la poesia de les quals 
va arribar itàlia, alemanya, Balears, Catalunya 
i València).
intÈrprets Mara aranda (veu) / Sara Àgueda (salteris, arpa 
i cors) / Belisana Ruiz (cítola, rotta i cors) / Miriam 
Encinas (flautes i percussió) / patricia García (viola)
gÈnere Música 
idioma Valencià
durada 75 min.

MÚSiCa 

cant espirituaL
CaRlES DÉNia a paRTiR DElS pOEMES D´aUSiÀS 
MaRCH

El Cant Espiritual, l’obra magna del poeta valencià 
ausiàs March (1400-1459), és una oració delirant, 
abigarrada, complexa, plena de passió i sinceritat, 
on el poeta mostra obertament les seues febleses. 
Carles Dénia porta els versos de March al segle 
XXi, amb tocs de jazz, flamenc, cant valencià, 
música mediterrània, bolero americà i molt de 
ritme. Música lliure, amb la sola voluntat de ser tan 
absolutament visceral, polièdrica i apassionada 
com ho és el mateix poema d’ausiàs March.
producciÓ Carles Dénia
intÈrprets Carles Dénia (veu, guitarra, composició i direcció 
artística) / aleix Tobias (percussió) / pau Figueres 
(guitarres i veu) / Baptiste Bailly (piano, teclats i veu) / 
ismael alcina (baix i veu) / David Domínguez (percussió) 
/ andrés Belmonte (flautes i veu)
gÈnere Música 
durada 75 min.

09 de NOVeMbre
dissabte  .............................................. 22.00 h

de 17€ a 5€

DaNSa 

La espina que quiso ser 
FLor, o La FLor que soñÓ 
con ser baiLaora
OlGa pERiCET

abonament generaL / reduït 
El femení i el masculí, la llum i la foscor, el drama 
i la ironia, la lletjor i la bellesa. la contundència 
de l’espina i la delicadesa de la flor es troben. 
Un viatge personal on la força del ball batega 
entre oposats. Una peça  coreografiada i ballada 
per Olga pericet i distribuïda en composicions 
escèniques ideades per la directora Carlota Ferrer.
producciÓ Olga pericet
direcciÓ escÈnica i dramatúrgia Carlota Ferrer
direcciÓ artÍstica, coreograFia i baLL Olga pericet
intÈrprets Olga pericet / Jeromo Segura i Miguel lavi (cant) 
/ antonia Jiménez i José almarcha (guitarra) / Jesús 
Fernández (col·laboració especial en el ball i palmes)
gÈnere Dansa 
durada 100 min.

DaNSa 

Fronteras
MaRÍa paGÉS i El aRBi El HaRTi

abonament generaL
Fronteres és una obra flamenca sobre els límits 
i les limitacions en totes les seues formes. Està 
construïda entorn d’una coreografia, una il·lumi-
nació, una música, una escenografia, un vestuari i 
un relat dramatúrgic sobre la tensió que generen 
els límits reals i ficticis, concrets i simbòlics i la 
seua conseqüent violència i agressió sobre la 
consciència humana. 

producciÓ Centro Coreográfico María pagés 
direcciÓ María pagés / El arbi El Harti
coreograFia, direcciÓ musicaL i disseny de vestuari María pagés
dramatúrgia i LLetres El arbi El Harti
música Rubén levaniegos / David Moñiz / Sergio Menem 
/ María José de Bustos
intÈrprets María pagés / ana Ramón / Sara García / Rubén 
levaniegos / María José de Bustos / Sergio Menem / 
David Moñiz / Jose María Uriarte
video pierre Gonnord
gÈnere Dansa (Estrena nacional) 
durada 80 min.

23 de NOVeMbre   
dissabte   ……………………………………… 20.30 h

de 22€ a 5€

16 de NOVeMbre   
dissabte  .............................................. 20.30 h

de 22€ a 5€

ESTRENa aBSOlUTa
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28 de NOVeMbre
dijous  ............................................. 20.00 h

de 22€ a 5€

TEaTRE 

LapÒnia
CRiSTiNa ClEMENTE i MaRC aNGElET

abonament generaL
Una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i 
l’educació que rebem des de ben menuts. Dues 
famílies es troben a lapònia per celebrar la nit 
de Nadal i esperar l’arribada del pare Noël, però 
una de les criatures explica a l’altra que aquest 
home amb barba blanca no existeix i que és un 
personatge de mentida que utilitzen els pares 
per a fer xantatge als fills. El que havia de ser 
una vetlada de festa i il·lusió es convertirà en 
una batalla entre germanes, parelles i cunyats, 
d’on emergiran mentides, veritats i secrets in-
confessables.
producciÓ Hause & Richman / Velvet events
direcciÓ Cristina Clemente / Marc angelet
intÈrprets Roger Coma / Meritxell Huertas / Meritxell Calvo 
/ Manel Sans
gÈnere Comèdia
idioma Valencià 
durada 75 min.

OpERÀ 

Les mameLLes de tirÉsias
FRaNCiS pOUlENC - aRRaNJaMENT pER a DOS 
piaNOS DE BENJaMiNT BRiTTEN

a principi del segle XX, en una localitat inventada 
de la Riviera francesa anomenada Zanzibar, prop 
de Montecarlo, imaginava Guillaume apollinaire 
aquesta dissertació avalotada i profunda sobre 
l´intercanvi surrealista de pits i barba entre una 
dona i el seu marit. 
coproducciÓ aldeburgh Music -UK- / Festival d’aix-en-
provence / Muziekkapel Konigin Elisabeth –Waterloo 
/ amb el suport d´ENOa i el programa Cultural de la 
Unió Europea
direcciÓ d´escena Ted Huffman
direcciÓ musicaL Roger Vignoles
escenograFia i vestuari Samal Blak
coreograFia Zack Winokur
intÈrprets Cantants del Centre plácido Domingo / Roger 
Vignoles (piano) /Jorge Giménez (piano)
gÈnere Operà 
durada 60 min.

30 de NOVeMbre
dissabte  .............................................. 20.30 h

de 22€ a 5€

TEaTRE D’OBJECTES 

sabates noves
TiaN GOMBaU l’HOME DiBUiXaT

FamiLiar
Un xiquet estrena sabates noves i es va al riu a 
berenar. pel camí, descobreix el món que l’envolta: 
carrers, cases, paisatges, persones i animals. les 
seues sabates van acumulant experiències i ell, 
a poc a poc, creix.

En el transcurs dels anys, la mida de les sa-
bates ens acompanya. la mida mesura el peu, 
però també l’edat, les vivències, la forma en què 
caminem al llarg de la nostra vida. passen els 
dies, els anys i les caixes de sabates. Xicotetes, 
mitjanes, grans,...

creaciÓ Jordi palet / Tian Gombau
dramatúrgia i direcciÓ Jordi palet i puig
actor i manipuLador Tian Gombau
escenograFia i objectes isa Soto
música Òscar Roig
iL·LuminaciÓ Xavi prieto
vestuari Hernán Martínez
púbLic Recomanat a partir de 3 anys i públic familiar
aForament Màxim 100 espectadors
durada 30 min.

01 de deSeMbre   
diumenge  ..................................17.00 i 18.00 h

4€

TEaTRE 

neKrassov
JEaN-paUl SaRTRE

abonament generaL / reduït
Obra intel·ligent i profundament divertida, Ne-
krassov és l’única comèdia escrita per Jean-paul 
Sartre. Situada en plena Guerra Freda, l’obra 
traspua actualitat: desinformació, ús polític de la 
mentida i fake news. El periòdic conservador Soir 
à Paris necessita urgentment notícies atractives 
per a poder subsistir, siguen falses o vertaderes. 
Quin millor reclam que els testimoniatges del 
ministre de l’interior rus Nikita Nekrassov, que 
acaba de desertar?

producciÓ Teatro de la abadía
direcciÓ Dan Jemmett
intÈrprets José luis alcobendas / Ernesto arias / Carmen 
Bécares / Miguel Cubero / palmira Ferrer / Clemente 
García / David luque
gÈnere Comèdia
idioma Castellà 
durada 120 min.

08 de deSeMbre   
diumenge   ……………………………………… 18.00 h

de 22€ a 5€

©JoRDI MoRAS ©HANS VAN DEN BoGAARD
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14 de deSeMbre
dissabte  ............................................. 20.30 h

de 22€ a 5€

TEaTRE / aUDiOViSUal 

peregrinos
VOilÀ pRODUCCiONES i El paVóN TEaTRO KaMiKaZE

FamiLiar
Conten que lluny, molt lluny, hi ha un immens mar. 
Una xiqueta somia aprendre a nadar. però, com ho 
farà enmig del desert? Conten que, més enllà del mar, 
viu el seu pare, que va partir a la recerca d’una vida 
millor. ara el soroll de les bombes s’acosta cada dia i 
la xiqueta ha de fugir i travessar el desert en direcció 
al mar en un pelegrinatge carregat d’esperança. 

Peregrinos compta amb la col•laboració de CEAR, 
Comissió Espanyola d’ajuda al Refugiat.

producciÓ Voilà producciones i El pavón Teatro Kamikaze
autoria Daniel García i Cynthia Miranda
direcciÓ Cynthia Miranda
actriu manipuLadora alba loureiro
actor manipuLador José Ramón arredondo
veus Macarena García, Gloria Muñoz, ana Wagener, Miguel 
del arco, Gonzalo de Castro, Roberto Enríquez, aitor 
Tejada i Tristán Ulloa
animaciÓ Fernando Vázquez i Daniel García
iL·LustraciÓ Dani padrón
música arnau Vilà
púbLic Familiar.
durada 50 min.

TEaTRE 

viejo amigo cicerÓn
ERNESTO CaBallERO

abonament generaL
Viejo amigo Cicerón és una obra centrada en la 
figura del cèlebre orador romà, protagonista 
destacat de les intenses lluites i les violentes 
transformacions esdevingudes en el segle primer 
anterior a la nostra era. Ciceró se’ns presenta com 
un polític excepcional en un món de mesquines 
ambicions personals, deslleialtats i petits tripijocs 
tan propis de la vida pública d’aleshores.
producciÓ Teatre Romea
direcciÓ Mario Gas
intÈrprets José María pou / Miranda Gas / Bernat Quintana 
gÈnere Drama
idioma Castellà 
durada 90 min.

27 de deSeMbre
divendres  .............................................. 18.00 h

4€

©DAVID RuANo
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MÚSiCa   
TERRITORI CS

santi campos & 
Herederos 
Sala CaMBRa M. BaBilONi

territori cs 
Santi Campos va ser cantant i compositor de 
Malconsejo i més tard d’amigos imaginarios, 
grups amb els quals va publicar un bon nombre 
de discos, quasi tots ells en Rock indiana Rècords, 
segell per al qual també ha gravat tres discos en 
solitari. a més ha participat en altres projectes 
com Tulsa, abraham Boba, Julien Elsie, los Brujos, 
Bryan Estepa o Nominees. També ha publicat un 
llibre de poemes anomenat El hombre cometa i la 
mujer curvada, en Bandaàparte Editores.

En 2016 va començar una nova aventura amb 
HEREDEROS (Javi Extremera, Joel García, David 
Martínez i Juan Carlos luque, al qual fa uns mesos 
va substituir Álex Vivero). 

intÈrprets Santi Campos, piano, guitarra acústica i veu / 
Javi Extremera, guitarra / Joel García, guitarra / Álex 
Vivero, baix / David Martinez, bateria

MÚSiCa   
ClÀSSICa

jove orquestra simFÒnica 
de casteLLÓ    
Sala SiMFÒNiCa

la Jove Orquestra Simfònica de Castelló, grup 
fundat en 1995 per a contribuir a la formación 
de joves músics de la provincia, actúa novament 
al nostre auditori, dirigida, en aquesta ocasió 
per Marcel Ortega.

interpretaran una de les obres d’art més grans 
i transcendentals de la Història de la Humanitat 
la Novena Simfonia op. 125 Coral de ludwig Van 
Beethoven, un cant a la llibertat i a l’alegria de 
l’Home. 

direcciÓ Marcel Ortega
programa

· l. van Beethoven: Simfonia núm. 9, en Re menor, op. 
125
· COR TUTTE VOCi
· COR paRTiCipaTiU

09 d’OCTUbre   
dimecres   ……………………………………… 19.30 h 

15€ - 10€ - 7€

territori cs

TallER / MÚSiCa   

amb bombo i pLaterets: 
taLLer per a FamÍLies que esperen un 
nadÓ (adoptants o gestants)
Sala CaMBRa M. BaBilONi

FamiLiar
la música en etapes prenatal i perinatal. Un espai 
per a enriquir el desenvolupament del teu bebé. 

Cada sessió, d’una hora i mitja, inclou un taller 
teoricopràctic participatiu amb la psicòloga 
amanda Meliá de alba i un microconcert a càrrec 
de la soprano Quitèria Muñoz i l’arpista Úrsula 
Segarra, el duo De soprano i arpa.

per a inscriure’s, cal enviar un correu electrònic a: 
didactica_auditori_castello@gva.es, i especificar 
nom i cognom dels participants i un número de 
telèfon de contacte.

cLàssica

MÚSiCa   
ClÀSSICa

Harmonia deL parnàs 
¡quiÉreme, picarita!
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
la música escènica del segle XViii: òpera i sar-
suela.

Harmonia del parnàs proposa donar a conéixer el 
canvi que es va produir en el llenguatge musical 
peninsular durant les primeres dècades del segle 
XViii, com a resultat de la influència de la música 
escènica italiana, des de l’aparició de les primeres 
sarsueles i òperes, en autors tan representatius 
com Sebastián Durón (1660-1716), antonio literes 
(1673-1747) i Francesco Corradini (c. 1700-1769), 
entre d’altres, amb les veus de la soprano Ruth 
Rosique i la mezzosoprano Marta infante.

intÈrprets Ruth Rosique, soprano / Marta infante, 
mezzosoprano / Marian Rosa Montagut, clau i direcció

14 d’OCTUbre   
dilluns  ……………………………………… 19.30 h 

18€ - 12€ - 8€

06 d’OCTUbre   
diumenge   ……………………………………… 20.00 h 

10€

13 d’OCTUbre
diumenge  ……………………………………… 11.00 h

23 de NOVeMbre
dissabte  ……………………………………… 11.00 h

14 de deSeMbre
dissabte  ……………………………………… 11.00 h

3€ individuaL / 5€ pareLLa

cLàssica
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MÚSiCa   
JaZZ

aLeatorio. yei yi & co 
Sala CaMBRa M. BaBilONi

auditori jazz cLub
Quatre músics de la província de Castelló formen 
aquest quartet de jazz. Dirigit per Jesús Gallardo, 
el grup es forma en 2001 i canvia de format 
segons les composicions i enregistraments.

Yei Yi & Co ofereix al públic la possibilitat de viatjar 
a través de paisatges sonors eclèctics, fruit de la 
improvisació i de les formes tradicionals del Jazz. 
Composicions originals que aporten cadascun 
dels seus membres i que han sigut reflectides 
ja en cinc treballs discogràfics. 

intÈrprets José Muñoz, saxòfon / Joan De Ribera, piano 
/ Dani Fernández, contrabaix / Jesús Gallardo, 
bateria

MÚSiCa   
ClÀSSICa

orquestra simFÒnica de 
casteLLÓ eLs sons obLidats 
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
Els sons oblidats és en certa manera un viatge 
en el temps. És una cerca de les fonts originals 
per a fondre-les amb la contemporaneïtat i crear 
un discurs nou i sorprenent.

En aquest projecte, es mesclen instruments 
d’èpoques pretèrites amb una orquestra 
moderna, traient-los del context per al qual van 
ser concebuts.

direcciÓ Henrie adams
constructor i muLtiinstrumentista abraham Cupeiro
programa  1. Simfonia a 5 (J. D. Berlin) / 2. Oceania (a. Cupeiro) 
/ 3. Danses romaneses (B. Bartok) / 4. armènia (a. Cupeiro) 
/ 5. Bulgària (a. Cupeiro) / 6. Tocata de cornas II (Korsakov) 
/ 7. Oblivion (a. piazzolla) / 8. Calle 92 (a. piazzolla) / 9. 
Baleas (a. Cupeiro) / 10. Sereas (a. Cupeiro) / 11. Costa 
atlàntica (a. Cupeiro) / 12. Àfrica (a. Cupeiro)
coL·Labora Fundació Dávalos-Fletcher

25 d’OCTUbre   
divendres  ……………………………………… 19.30 h 

18€ - 12€ - 8€

19 d’OCTUbre   
dissabte   ……………………………………… 20.00 h 

10€

auditori 
jazz cLub

MÚSiCa   
múSIQUES DEl mÓN

coetus
Sala CaMBRa M. BaBilONi

un mÓn de músiques 
COETUS, la banda de percussió ibèrica, celebra 
més de 10 anys de trajectòria amb la presentació 
del seu tercer treball discogràfic, De banda a 
banda. l’àlbum, treball de Coetus junt amb Carles 
Dénia. Estrenat el 16 de juliol a la Sala apolo en 
el marc del Grec 2018. Festival de Barcelona. 
l’orquestra de percussió, que està d’aniversari, 
evoluciona de la recuperació del patrimoni musical 
de la península ibèrica cap a noves sonoritats i 
fronteres musicals.

intÈrprets · Carles Dénia (veu), ana Rossi (veu), Rusó 
Sala (veu), aleix Tobias (percussió i veu), Martí Hosta 
(percussió i veu), Dídac Ruiz (percussió, ngoni i veu), 
Bernat Torras (percussió i veu), angelo Manhenzane 
(percussió), antonio Sánchez (percussió), acari 
Bertran (percussió), alberto Carreño (percussió), 
Mariona del Carmen (percussió), anna Tobias 
(percussió), Fran lucas (percussió), Guillem aguilar 
(baix), Xavi lozano (vents), Martí Serra (saxos), Mario 
Mas (guitarra)

25 d’OCTUbre   
divendres  ……………………………………… 22.00 h 

15€

un mÓn de 
músiques

múSICa   
múSIQUES DEl mÓN

rodrigo Leão  
Sala SiMFÒNiCa

un mÓn de músiques
Després de dos anys de treball, Rodrigo leão 
presenta en l’auditori de Castelló el seu últim 
projecte, integrat per diverses composicions 
en constant diàleg amb la música clàssica 
contemporània i l’electrònica. a l’espectacle se 
suma un important component audiovisual que 
subratlla el caràcter d’unes melodies que tenen en 
la infància l’eix temàtic de la seua gestació. igual 
que en treballs anteriors, leão ha comptat amb 
importants col·laboradors. Destaca, en aquesta 
ocasió, la presència de compositor italià Federico 
albanese.

intÈrprets Rodrigo leão, piano acústic, sintetitzadors, 
guitarra baixa, veu / João Eleuterio, guitarra baixa, 
guitarra elèctrica, sintetitzadors, harmonium, veu / 
Viviena Tupikova, violí, sintetitzadors, piano acústic, 
veu / angela Silva, veu, metalofon, sintetitzadors / 
Carlos Tony Gomes, viloncel. 

26 d’OCTUbre   
dissabte  ……………………………………… 20.00 h 

15€

cLàssica un mÓn de 
músiques 
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MÚSiCa   
ClÀSSICa

KHatia buniatisHviLi 
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
la ‘jove agitadora de Geòrgia’ és una pianista 
inconfusible, considerada internacionalment una 
de les millors pianistes actuals.

imaginació, virtuosisme, maduresa interpretati-
va, temperament, profunda sensibilitat musical, 
mestratge... són alguns dels qualificatius amb 
els quals la crítica descriu el seu talent.

programa ludwig van Beethoven
i
· Piano Sonata Núm. 17 in D minor, op. 31 núm. 2 - 
“Tempest”
· Piano Sonata Núm.14 in c sharp minor, op. 27 núm. 
2 - “moonlight Sonata” 
ii
· Piano Sonata Núm. 8 in C minor, op. 13 - Sonata 
Pathétique 
· Piano Sonata Núm. 23 in F minor, op. 57 - 
appassionata 

MÚSiCa   
FamIlIaR

mi primer vivaLdi
produït i dirigit per ara maLiKian 
Sala SiMFÒNiCa

FamiLiar
Una idea original de ara Malikian i produïda per 
ell mateix, portará la música clàssica als menuts 
fent una passejada per les diferents estacions.

Els xiquets podran gaudir dels sons dels ocells 
presentant la primavera sobre el suau murmuri 
dels rierols, que cobren vida després del desglaç 
de l’hivern, el so del vent, i dels cants joiosos per 
l’arribada de l’estació de les flors.

direcciÓ ara Malikian
músics Carlos Martín iglesias / Gala Valladolid Gasané / 
Simón García Jiménez
textos Marisol Rozo
programa

· la primavera op. 8 Rv 269
· l’estiu op. 8 Rv 315
· la tardor op. 8 Rv 293
· l’hivern op. 8 Rv 294
púbLic Recomanat per a públic infantil
durada 60 min.

03 de NOVeMbre   
diumenge  ……………………………………… 18.00 h 

4€

01 de NOVeMbre   
divendres   ……………………………………… 19.30 h 

25€ - 18€ - 12€

cLàssica

MÚSiCa   
FamIlIaR

desconcHertantes 
vioLincHeLi brotHers / pabLo i 
aLejandro turLo
Sala SiMFÒNiCa

FamiLiar
En aquest desconchertante concherto, les peces 
se succeixen una darrere d’una altra, sempre 
oferint una nova i personal mirada tant des de 
l’arranjament musical com per l’entretinguda 
posada en escena.

amb una formació fonamentalment clàssica, 
en aquest cas els Violincheli Brothers es tracten 
ja amb altres estils i gèneres, enriquint tot el 
repertori que inclou gèneres populars.

música Matilde Salvador amb llibret de Xavier Casp
direcciÓ musicaL Roberto Turlo
música originaL alejandro Turlo
arranjaments musicaLs pau Cháfer-Chafer jazz trio
intÈrprets pablo Turlo, violí / alejandro Turlo, violoncel / 
pablo i alejandro Turlo, piano / Simone Zaniol, bateria / 
José luis porras, Contrabaix / pau Cháfer, piano-teclats
púbLic Recomanat a partir de 5 anys i públic familiar
durada 80 min.

17 de NOVeMbre   
diumenge   ……………………………………… 18.00 h 

4€

MÚSiCa  

eLs videojocs i La música 

Sala pREMSa

worKsHop
Workshop per a joves d’entre 15 a 30 anys que 
estiguen interessats a descobrir com funciona el 
procés de creació de la música per a videojocs. 
No cal tindre coneixements musicals previs.

direcciÓ Gerard pastor
pLaces màximes 20 (entre 15 i 30 anys) 
inFormaciÓ i reserva prÈvia didactica_auditori_castello@gva.es 
Enviar currículum i atendre confirmació
organitza Espai Clàssic & iVC Castelló

23 de NOVeMbre   
dissabte  ……………………………………… 10.00 h 

4€

© GAVIN EVANS
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MÚSiCa   
UN mÓN DE múSIQUES

depedro
Sala CaMBRa M. BaBilONi

un mÓn de músiques 
Depedro és el projecte musical de Jairo Zavala, 
iniciat en 2008 amb el disc Depedro, gravat amb 
la banda nord-americana Calexico a Tucson 
(arizona).

Depedro ha bolcat influències musicals, estè-
tiques i culturals de llatinoamèrica, Àfrica, el 
mediterrani o els Estats Units en una carrera 
musical que ha arribat ja a cinc discos llargs, 
diversos Ep i singles.

la seua música l’ha portat als cinc continents i els 
seus discos estan publicats en més de 30 països. 

Todo va a salir bien és el crit de guerra de Jairo 
Zavala.  És una oportunitat de tornar a interpretar 
part del seu cançoner.

01 de deSeMbre   
diumenge   ……………………………………… 20.00 h 

15€

MÚSiCa   
FamIlIaR

Los viajes de guLLiver
Lina tur bonet
Sala SiMFÒNiCa

FamiLiar
aquest programa presenta l’esperit inquiet i 
aventurer de lina Tur Bonet i el seu gust per 
la comunicació entre les diferents disciplines 
artístiques. Escoltarem Els viatges de Gulliver 
de Telemann, una selecció dels Duos per a 2 
violins de Bartók i algunes singulars peces ca-
racterístiques de l’imaginatiu Stylus phantasticus 
del s. XVii italià i austríac, tot això mesclat en 
l’ambient creat per Ángel Haro amb les seues 
tècniques d’animació d’obra plàstiques per ordi-
nador. imatges i interpretació es complementen 
i interactuen i creen una atmosfera única per a 
gaudir d’un viatge musical que ens atrapa amb 
una proposta lúdica i diferent.

intÈrprets lina Tur Bonet i isaac M. pulet, violins / Dani 
Espasa, clau
projeccions Ángel Haro
púbLic Recomanat per a tots els públics amb especial 
interés per a xiquets entre 5 i 12 anys
durada 60 min.

15 de deSeMbre   
diumenge   ……………………………………… 18.00 h 

4€

MÚSiCa   
ClÀSSICa

gabrieLa montero 
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
imaginativa i carismàtica, la pianista veneço-
lana Gabriela Montero ha conquistat milers de 
fervents seguidors per tot el món amb les seues 
visionàries interpretacions i el seu extraordinari 
talent per a la improvisació.

Els seus recitals de piano són una experiència 
única i fascinant, on la creativitat ocupa el centre 
de la interpretació clàssica.

la pianista oferirà a Castelló un dels grans 
concerts de la temporada, amb obres de Bach, 
Beethoven i Rachmaninov. Encara que potser el 
més cridaner serà l’última part del programa, on 
crearà obres noves en temps real sobre temes 
demanats al públic.

Vine preparat amb una melodia familiar per a 
suggerir durant les improvisacions!

programa Bach, Beethoven i Rachmaninov

25 de NOVeMbre   
dilluns  ……………………………………… 19.30 h 

18€ - 12€ - 8€

cLàssica

MÚSiCa   
ClÀSSICa

Lina tur bonet
musica aLchemica
vivaLdi premiers
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
MUSica alcheMica, que amb els seus CD Vivaldi 
Premieres I i II han obtingut gran èxit i el reconeixe-
ment internacional, s’embarca en l’aventura de 
mostrar al públic els últims tresors vivaldians que 
‘dormien’ des de fa tres-cents anys, insuflant-los 
nova sonoritat i l’extraordinària vitalitat de la seua 
directora, lina Tur Bonet.

El Grosso mogul és un dels concerts més espec-
taculars que Vivaldi va compondre, amb dues 
cadències diabòliques per al violí, que a més 
podrem escoltar en la seua inèdita versió original. 

intÈrprets lina Tur Bonet, violí solista, concertino i 
directora / Valerio losito, violí / isaac M. pulet, violí /  
Natan parutzel, viola / Mauro Valli, violoncel i solista 
/ andy ackerman, contrabaix / Josep Maria Martí, 
tiorba / Dani Espasa, clavicèmbal
púbLic Recomanat per a tots els públics

16 de deSeMbre   
dilluns   ……………………………………… 19.30 h 

18€ - 12€ - 8€

un mÓn de 
músiques

cLàssica

© SHELLEY MoSMAN
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MÚSiCa   
ClÀSSICa

vi FestivaL internacionaL 
de música de cambra de 
casteLLÓ 
Sala SiMFÒNiCa

El Festival internacional de Música de Cambra 
de Castelló és un dels principals esdeveniments 
emergents del panorama musical nacional. Tant 
des del punt de vista cultural, musical com me-
diàtic, ha sigut tot un revulsiu a la província de 
Castelló durant els darrers cinc anys. Bona mostra 
d’aquest èxit és el concert bianual de  cambra a 
la Sala Simfònica, que s’ha convertit en una cita 
molt especial i esperada per al públic de Castelló.

En aquesta ocasió es comptarà amb intèrprets 
provinents d’Europa i dels Estats Units que tenen 
una destacada projecció internacional.

21 de deSeMbre   
dissabte  ……………………………………… 19.30 h 

gratuït

MÚSiCa   
ClÀSSICa

orquestra simFÒnica de 
casteLLÓ  
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
l’Orquestra Simfònica de Castelló va ser fundada 
amb l’objectiu de constituir-se en una agrupa-
ció estable formada per músics professionals 
establerts a la Comunitat Valenciana. la seva 
pretensió ha estat la de difondre especialment 
-encara que no exclusivament- l’anomenada 
música culta, tant a la seva ciutat d’origen com 
en qualsevol altra part de la geografia nacional 
i encara internacional.

direcciÓ Henrie adams
programa 
i
· John Williams: Obertura “The Cowboys” 
· leonard Bernstein: Danzas Sinfónicas de “West Side Story”
ii
· arr. Joan Barcons: Cinefonia
· arr. Joan Barcons: Hollybruc

28 de deSeMbre   
dissabte  ……………………………………… 19.30 h 

18€ - 12€ - 8€

MÚSiCa   
ClÀSSICa

orquestra de La 
comunitat vaLenciana amb 
eL cor de La generaLitat 
vaLenciana
Sala SiMFÒNiCa

abonament de tardor
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i el Cor de 
la Generalitat Valenciana oferiran el personalíssim 
Rèquiem alemany de Brahms, de concepció es-
tructural i textual distant de la tradició de la missa 
de difunts catòlica. Serà dirigit pel jove director 
de Nova York James Gaffigan, batuta reclamada 
en els teatres europeus més importants i titular 
de la Simfònica de lucerna i principal invitat de 
la Netherlands Radio philharmonic.

direcciÓ James Gaffigan
intÈrprets Elena Tsallagova, soprano / Eric Owens, 
baríton
programa Brahms: Ein Deutsches Requiem

20 de deSeMbre   
divendres  ……………………………………… 19.30 h 

25€ - 18€ - 12€

cLàssica cLàssica cLàssica

TOTS eLS CONCerTS d’AbONAMeNT   
   

3€

Si vens als concerts d’abonament de l’au-
ditori amb xiquets, mentre tu gaudeixes del 
concert, ells es divertiran aprenent música.

a més a més, aconseguiràs un descompte 
sobre el preu de l’ entrada del concert, i una 
invitació per a assistir a un dels espectacles 
familiars de música i/o teatre programats 
a l’auditori o al Teatre principal de Castelló.

D’esta manera l’auditori ofereix als xiquets 
una experiència musical única i els aproxima 
a la música d’una forma lúdica i creativa. 
T’apuntes?

espai de 4 a 10
Espai de 4 a 10 es basa en el principi fona-
mental de crear una experiència musical lú-
dica i creativa per a xiquets i xiquetes d’entre 
4 i 10 anys. les activitats, de les quals els 
nostres petits convidats són protagonistes, 
es focalitzen en el coneixement de la música 
a través de l’experimentació, ja siga a través 
d’instruments, ritmes, audiovisuals o l’art.

a més, Espai de 4 a 10, té la peculiaritat 
que, mentre els adults estan gaudint del 
concert d’abonament, els més menuts estan 
aprenent coses sobre aquest, ja que les ac-
tivitats proposades es vinculen a les obres 
o compositors programats per a aquesta 
vesprada a l’auditori i palau de Congressos 
de Castelló. així doncs, la música es conver-
teix en un vincle entre xiquet-adult.

per aLs 
menuts...

© MIkEL PoNCE / MIGuEL LoRENzo
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LA MENUDA
PROGRAMACIÓ FAMILIAR 2019/20

IVC CASTELLÓ

ivc.gva.es

INFO  
didactica_auditori_castello@gva.es   

LA MENUDA és una targeta associada a la programació familiar de 
l’ IVC. Si acumules  5 visites a les activitats familiars organitzades 
a Castelló al Teatre Principal, a l’ Auditori i Palau de Congressos  i 
al Museu de Belles Arts, aconseguiràs una entrada gratuïta extra. 

Aconsegueix-la a qualsevol dels nostres espais i gaudeix de l’àmplia 
oferta cultural que l’ Institut Valencià de Cultura posa al teu abast.

ana beLÉn
Sala SiMFÒNiCa

organitza Mita & aRTBOX

05 d’OCTUbre
dissabte  …...................................22.00 h

entradas en www.wegow.com

gaLa deL FoLcLore aragonÉs
Sala SiMFÒNiCa

organitza Centro aragonés de Castellón

12 d’OCTUbre
dissabte  …...................................18.30 h

per invitaciÓ

FederaciÓ vaLenciana de 
doLçainers i tabaLeters

Sala SiMFÒNiCa

organitza FV Dolçainers i tabaleters

13 d’OCTUbre
diumenge …...................................19.00 h

per invitaciÓ

banda municipaL de casteLLÓ
Sala SiMFÒNiCa

organitza ajuntament de Castelló

19 d’OCTUbre
dissabte  …...................................19.30 h

13 de NOVeMbre
dimecres  …...................................19.30 h

24 de NOVeMbre
diumenge  …...................................11.30 h

22 de deSeMbre
diumenge  …...................................11.30 h

gratuïts

apLec de coraLs 
Sala SiMFÒNiCa

XXV aplec de Corals Ciutat de Castelló
organitza ajuntament de Castelló 

20 d’OCTUbre
diumenge  …...................................19.00 h

gratuït

recitaL LÍric.
a càrrec de la soprano Sandra Ferró, el tenor 
antonio iranzo i el pianista José Madrid 
organitza associació d’Esclerosi Múltiple a Castelló

02 de NOVeMbre
dissabte   …...................................19.30 h

gaLa deLs premis de L’audiovisuaL 
vaLencià

Sala SiMFÒNiCa

ii edició de la gala de lliurament de guardons

22 de NOVeMbre
divendres  …...................................22.00 h

per invitaciÓ

orquestra simFÒnica beLLes arts 
Sala SiMFÒNiCa

organitza Fundació Dávalos-Fletcher

17 de deSeMbre
dimarts   …...................................20.00 h

per invitaciÓ

eL betLem de La pigà
TEaTRE

21 de deSeMbre
dissabte   …...................................21.00 h

18€ - 12€ - 9€

aLtres 
espectacLes...



abonament JoVe
(MeNOrS 30 ANYS AMb CArNeT JOVe): 30€
8 espectacles (Teatre principal: localitat 
amfiteatre / auditori: localitat amfiteatre)
*Dona dret a assistir a la resta 
d’activitats programades per l’IVC al 
preu de 3€

deSCompteS del 30%
Jubilats / aturats / Estudiants / Grups de més 
de 10 persones / associació platea de Castelló / 
Societat Filharmònica de Castelló.

deSCompteS del 50%
Carmet Jove (menors 30 anys)

la menUda
amb esta targeta, si s’acumulen 5 visites 
a les activitats familiars, s’aconsegueix 
1 entrada gratuïta.

a la web: 
www. instanticket.es   
902 444 300 | Banc sabadell

al teatre prinCipal:
Pl. de la Pau, s/n 

HOrArI de TAQUILLA
Dimarts i divendres de 12.00 a 14.00 h.
Dimecres i dijous de 18.00 a 21.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h.
* Dies de funció, dues hores 
abans de la mateixa.
T. 964 723 602 i 964 727 574

a l’aUditori:
C. Matilde Salvador, 2 

HOrArI de TAQUILLA:
Dimarts a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Dijous, de 17.00 a 19.00 h.
Quan hi haja concerts, a partir de les 
17.00 h. 

venta  
d’entrades

abonaments 
generaLs

abonament general: 
8 eSPeCTACLeS:
Butaques i llotges de platea: 100€ 
amfiteatre: 75€ 
General de paradís: 50€
*Dona dret a assistir a la resta 
d’activitats programades per l’IVC al 
teatre al preu de 3€

abonament redUït
4 eSPeCTACLeS:
Butaques i llotges de platea: 50€

deSCompteS del 30%
Escola Municipal de Teatre / aula Carles pons UJi

deSCompte aSSoCiaCionS de 
profeSSionalS danSa / aCtorS
amfiteatre: 5€ 

teatre  
principaL

abonament: 115€ 

abonament membreS de la 
SoCietat filharmòniCa de 
CaStelló (NOUS): 100€
+ 2 Entrades gratuïtes per a qualsevol 
concert d’abonament

+ 2 Entrades gratuïtes a l’auditori Jazz Club

+ 2 Entrades gratuïtes al Teatre principal

abonament membreS de 
la SoCietat filharmòniCa 
de CaStelló (QUe VAN AdQUIrIr 
L’AbONAMeNT ANTerIOr): 80€
Els abonaments donen dret a assistir 
a la resta d’activitats programades per 
l’IVC a l’auditori al preu de 3€

adUlt + XiQUet alS ConCertS 
d’abonament
El xiquet paga el 50% del preu de 
l’entrada i 1 acompanyant gratis

deSCompteS del 50%
alumnes i professors Conservatoris / professors 
Orquestra Simfònica de Castelló / Jove Orquestra 
Simfònica De Castelló.

auditori i paLau de 
congressos

abonamentS i deSCompteS

*Les persones que compren els abonaments gaudiran del 21% de bonificació de l’import en la declaració 
de la renda, sempre i quan paguen amb targeta i no superen els 50.000€ d’ingressos anuals.

*Els descomptes no són acumulables i no es poden aplicar a les localitats de visibilitat reduïda del Teatre 
Principal.



museu de 
beLLes arts
av. germans bou, 28
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EXpOSiCió 

wences rambLa. 50 anys 
d’abstracciÓ pictÒrica 
Sala D’EXpOSiCiONS TEMpORalS

Es presenta l’exposició d’aquest artista castello-
nenc en complir-se 50 anys de la seua primera 
mostra. Els seus primers passos els va fer dins 
de l’informalisme per a passar, en els anys se-
tanta, a desenvolupar una obra d’arrelament 
social dins de les coordenades d’una figuració 
de tall crític. a aquest període seguiria una fase 
en la qual la geometria es fa l’ama del quadre, 
no solament com a entramat arquitectònic sinó 
com a desenvolupament cal·ligràfic. Ja en els 
noranta s’encaminaria cap a una obra de màxima 
abstracció i vibrant explosió cromàtica, i on el 
color sembla brollar de l’espai plàstic més que 
de la pintura aplicada a la tela, generant així un 
univers cromàtic molt personal.

VISITA GUIADA  a càrrec de *Wences Rambla

19 d’OCTUbre
dissabte  ……………………………………… 12.00 h

organitza institut Valencià de Cultura

EXpOSiCió 

deL conreu de L’arrÓs a 
casteLLÓ aLs anys 60
VESTÍBUl

producte de singular importància per a la econo-
mia de la ciutat de Castelló, el cultiu de l’arròs va 
perdurar a casa nostra fins a darreries dels anys 
60 del segle passat, quan per la dessecació de 
la marjaleria, va desaparèixer totalment la seua 
producció. les imatges que Manolo Cruzado va 
captar d’aquest cultiu en aquests anys, i que 
participen del caràcter documentalista, natura-
lista i costumista de la fotografia del moment, 
són alhora record i representació d’una part de 
la història d’aquestes terres.

Fotografies de Manuel Cruzado Cazador.

organitza institut Valencià de Cultura

EXpOSiCió 

peça deL trimestre 
Sala D’ETNOlOGia

CAIxES DE CANVISTA AMB BALANçA I 
PONDERALS. SEGLES xVIII I xIx
Mostra de cinc caixes de canvista amb balança i 
ponderals de la variada col·lecció, que propietat 
de la Diputació de Castelló, custodia el Museu de 
Belles arts, i que indiquen la importància que va 
tindre, en èpoques passades,  la figura del canvista 
o canviador, ofici que sorgeix de la necessitat de 
negociació en el truc de les monedes, i fonamental 
per al desenvolupament de les activitats en el 
marc de les fires tant comercials com financeres.

organitza institut Valencià de Cultura i Diputació de Castelló

EXpOSiCió 

peça convidada 
Sala D’aRQUEOlOGia

RELLEU ROMÀ AMB ESCENA DE TREBALLS DE 
LA VEREMA 
Darreries segle iii-inici segle iV d. C. ajuntament de 
Benicàssim

Relleu romà procedent de Tortosa i que durant 
anys estigué encastat en els murs de vil·la Elisa 
de Benicàssim. Es tracta d´un fragment d´una 
tapa de sarcòfag, amb escena al·lusiva als tre-
ballas de la verema i en concret amb el prem-
sat del most per obtenir-ne el vi i que cal situar 
cronològicament entre les darreries del segle iii 
d C i el segle iV.

organitza institut Valencià de Cultura

FINS AL 10 de NOVeMbre  
 
 
 
gratuït

OCTUbre - deSeMbre
 
 
 
gratuït

FINS AL 20 d’OCTUbre  

  
 
gratuït

OCTUbre - deSeMbre
 
 
 
gratuït
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TallERS- CONFERÈNCiES 

taLLer d’arqueoLogia per 
a espeLeÒLegs
Saló D’aCTES 

Taller destinat a espeleòlegs interessats a obtenir 
una formació bàsica per a conéixer totes aquelles 
restes arqueològiques que potencialment es 
poden trobar a l’interior de les cavitats, i unes 
directrius bàsiques sobre la manera d’actuar 
en cada cas.

El taller consisteix en una única jornada en la qual 
es faran tres xarrades per part d’arqueòlegs amb 
àmplia experiència en el camp de l’arqueologia 
prehistòrica dins de cavitats. Els temes a tractar 
seran, principalment: la legislació en matèria de 
patrimoni arqueològic, les manifestacions artís-
tiques, els jaciments d’hàbitat i l’ús sepulcral a 
les coves i abrics. S’acabarà el taller amb una 
sessió pràctica de reconeixement de materials 
arqueològics que poden aparéixer a l’interior 
de les coves.

organitza Servei d’arqueologia de la Diputació de Castelló, 
l’Espeleo Club Castelló, institut Valencià de Cultura i l’UJi 

10 d’OCTUbre
dijous  .............................................. 10.00 h
 
 
gratuït

CICLE DE 
CONTES AL 

MUSEU

Dissabtes a les 12h 

Almudena  Francés
 19 d’octubre 2019

Nono Granero
23 de novembre de 2019

Mon Mas
21 de desembre de 2019 

Boni Ofogo
18 de gener de 2019

Carles Cano
15 de febrer de 2020

Eugenia Manzanera 
28 de març de 2020

Ada Cusidó
18 d’ abril de 2020

Pep Bruno
23 de maig de 2020

_

Inscripcions
canyo_jos@gva.es

964727500

Històries a cau d’orella

CONTa CONTES 

HistÒries a cau d’oreLLa
aLmudena FrancÉs (ontinyent)
nono granero (úbeda)
mon mas (parets deL vaLLÈs)
Sala CERÀMiCa ii

‘Històries a cau d’orella’ és el segon cicle de contes 
en el Museu de Belles arts de Castelló. Contadors 
d’històries professionals narren històries de tradició 
oral, contes contemporanis, llegendes, endevinalles 
i cançons de diferents llocs de la nostra geografia. 
l’objectiu és donar a conéixer la narració d’històries 
com l’art de la paraula contada. Històries a cau 
d’orella també vol posar en valor una part important 
del nostre patrimoni immaterial: els contes contats.

púbLic Familiar 
aForament Fins a completar-ho 
inFormaciÓ i reserva prÈvia 964727500/canyo_jos@gva.es
organitza institut Valencià de Cultura
durada 60 min. aprox.
organitza institut Valencià de Cultura

DiDÀCTiCa i FaMiliaR 

pLay cube
DiFERENTS ESpaiS

play Cube és una proposta desenvolupada per 
apapachoa on el públic familiar podrà gaudir d’un 
espai multidimensional compost per uns cubs 
gegants definits per les seues arestes on podrem 
introduir-nos i crear un nou espai. Es tracta d’una 
instal·lació de joc interactiu en constant evolució 
que girarà al voltant de tres temàtiques diferents.

Constarà d’una inauguració que serà una sessió 
especial amb nou material (fins a completar 
aforament) i posteriorment visites lliures a les 
instal·lacions per a totes les edats, i es propiciarà 
el seu ús com a espai artístic i de joc durant tot 
el trimestre.

inFormaciÓ i reserva prÈvia 964727500/canyo_jos@gva.es
aForament Fins a completar-ho
púbLic Familiar de 0 a 6 anys. Els xiquets i les xiquetes hauran 
d’anar acompanyats d’una persona adulta durant l’activitat. 
durada 60 min.
organitza institut Valencià de Cultura i apapachoa

CONCERTS 

Les arts aL beLLes arts
MÚSiCa

Concerts lírics a càrrec de membres del Centre 
de perfeccionament plácido Domingo.

organitza palau de les arts de València  / institut Valencià 
de Cultura

24 d’OCTUbre / 12 deSeMbre
dijous   .............................................. 19.30 h
 
 
gratuït

19 d’OCTUbre. LAberINTS
16 de NOVeMbre. NATUrALeSA eFíMerA
21 de deSeMbre. eN bLANC
dissabte  ...........10.00, 11.30, 17.00 i 18.30 h
 
 
gratuït

19 d’OCTUbre. ALMUdeNA FrANCÉS
23 de NOVeMbre. NONO GrANerO
21 de deSeMbre. MON MAS
dissabte   .............................................. 12.00 h
 
 
gratuït
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CONFERÈNCia 

iberia post-romana. un 
viaje genetico de ida y 
vueLta
Saló D’aCTES 

la transformació cultural i religiosa ocorreguda a 
ibèria durant el període islàmic és molt  coneguda, 
no obstant això, se sap poc sobre la contribució 
genètica dels nouvinguts, procedents del nord 
d’Àfrica, Orient Mitjà i aràbia. En l’última dècada, 
el desenvolupament de noves tecnologies ha 
permés accedir a estudiar l’aDN de persones que 
van viure fa milers d’anys. En aquesta xarrada 
informativa es presentaran per primera vegada 
els resultats de l’estudi dels genomes d’individus 
d’enterraments islàmics a la província de Caste-
lló. Finalment, les anàlisis es compararan amb 
poblacions antigues, anteriors i posteriors, per a 
explicar la transformació genètica de la població 
medieval al llevant peninsular.
conFerenciant Gonzalo Oteo García
organitza Servei d’arqueologia de la Diputació de Castelló 
/ institut Valencià de Cultura

07 de NOVeMbre
dijous  .............................................. 19.00 h
 
 
gratuït

EXpOSiCió 

retratos. coLecciones 
FundaciÓn mapFre
Sala D’EXpOSiCiONS TEMpORalS

Fundació MapFRE, en col·laboració amb el Museu 
de Belles arts, exposa a Castelló una selecció 
dels fons de la seua col·lecció fotogràfica entorn 
del tema del retrat.

la mostra recorre quasi un segle de creació 
(1916-2013) a través d’aproximadament un cen-
tenar de fotografies de díhuit autors, i afavoreix 
la vitalitat del conjunt per damunt dels èxits in-
dividuals.

Els artistes presents en l’exposició són: Robert 
adams, Diane arbus, Harry Callahan, Joan Colom, 
Walker Evans, lee Friedlander, alberto García-alix, 
Emmet Gowin, John Gutmann, Jitka Hanzlová, 
Richard learoyd, Helen levitt, anna Malagrida, 
Fernando Maquieira, lisette Model, Robert Frank, 
paul Strand i Garry Winogrand.
organitza Fundación Mapfre  / institut Valencià de Cultura

deL14 de NOVeMbre AL 26 de GeNer

 
 
gratuït

iNSTa·laCió 

Happy city
Sala paTi D’ETNOlOGia

podem pensar que aconseguir una ciutat feliç 
és una utopia. No obstant això, el nostre pro-
pòsit a través d’aquest primer esdeveniment 
és despertar el somni d’imaginar-la, gaudir de 
construir aqueixa ciutat en la nostra ment i en 
el nostre cor. i mitjançant una artística creació 
d’una caseta de fusta amb mosaic ceràmic inclòs 
i pintura de colors, materialitzarem una emoció, 
un sentiment feliç.

Ciutat Feliç és preguntar a moltes persones de la 
nostra ciutat: com plasmaries la teua visió de la 
Ciutat Feliç en una de les casetes que conformen 
l’escultòrica Ciutat? 
organitza associació Ciutat Feliç / institut Valencià de 
Cultura / ajuntament de Castelló / Diputació de Castelló 
/  Universitat Jaume i

deL 31 d’OCTUbre AL 17 de NOVeMbre  
 
 
 
gratuït

EXpOSiCió 

regaLa eL teu dibuix 
VESTÍBUl

Cinquena edició d’un concurs de pintura dedicat 
als Drets Humans, convocat pel Grup local de 
Castelló d’amnistia internacional, entre l’alumnat 
de primària dels Col.legis d’Educació infantil i de 
primària de les comarques de Castelló.

amb aquest  concurs es pretén animar als xiquets 
i a les xiquetes d’aquestes escoles a realitzar 
un dibuix al·lusiu a algun dels drets humans i a 
“regalar-lo” de tal manera que, aquell que resulte 
guanyador del concurs, es converteixca, juntament 
amb un poema que també “regale” un poeta o 
una poetessa local, en una targeta postal que 
puga ser dirigida, per tota aquella persona que 
ho desitge, a persones del món que hagen sofert 
violacions de drets humans i/o que es troben en 
risc de sofrir-les, com a mostra de solidaritat i 
donant-los ànims.
organitza Grup local de Castelló d’amnistia internacional 
de les comarques de Castelló

deL 15 de NOVeMbre AL 01 de deSeMbre

 
 
gratuït
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TallERS, ViSiTES TEaTRaliTZaDES i CONTaCONTES 

mus’n babies 
Sala CERÀMiCa i

MUS’N’BaBiES uneix els conceptes de Música, 
museu i bebé, que consisteix a realitzar visites 
dinamitzades als museus i les seues exposi-
cions temporals i aplicar-hi tècniques d’educació 
musical. 

Mitjançant la música, els xiquets de 0-3 anys, 
acompanyats per la seua família, podran expe-
rimentar i gaudir dins del context de l’exposició 
d’una visita singular, i oferiran, d’aquesta manera, 
l’oportunitat de visitar exposicions a un tipus de 
públic, fins al moment descurat en els museus i 
centres d’art, i fonamental en la seua projecció 
de futur com a emissors de cultura. 
inFormaciÓ i reserva prÈvia 964727500/canyo_jos@gva.es
aForament Fins a completar-ho
púbLic Familiar de 0 a 3 anys. Els xiquets i les xiquetes 
hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta 
durant l’activitat. 
durada 35 min. aprox.
organitza Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana-
institut Valencià de Cultura
coL·Labora UTEM Escola de Música 

23 de NOVeMbre / 14 de deSeMbre
dissabtes   .............................................. 11.00 h
 
 
gratuït

TallERS- CONFERÈNCiES 

recuperant eL nostre 
patrimoni  (vii).  L’art tÈxtiL 
en eLs segLes xiii –xv: un patrimoni 
quasi desaparegut en eL segLe xx
Saló D’aCTES 

Jornada de reflexió i estudi sobre el treball de 
l’art tèxtil valencià en el període medieval, en els 
ornaments i tapissos i en la seua caracterització 
i valoració, que ens permetrà realitzar una com-
pleta revisió d’aquesta part del nostre patrimoni, 
actualització de les dades conegudes sobre aquest 
i inventari de totes les manifestacions d’aqueix 
període a les nostres terres.
organitza Diputació provincial de Castelló- Societat Cas-
tellonenca de Cultura
coL·Labora institut Valencià de Cultura 

23 de NOVeMbre
dissabte  ............................de 09.30 a 14.00 h
 
 
gratuït

TEaTRE 

La ravaLera aL museu
DiFERENTS ESpaiS

la Fira de Teatre Breu de Castelló és una pro-
posta de site específic fortament consolidada a 
la ciutat de Castelló.

En esta edició de tardor es podran veure tres 
peces de microteatre i un concert ens diferents 
espais del Museu de Belles arts de Castelló.

Espectacle itinerant

entrades disponibles a partir de 25 de novembre a llibreria 
Fòrum Babel i www.entrapolis.com
aForament limitat
mÉs inFormaciÓ www.laravalerateatre.com
organitza la Ravalera Teatre - institut Valencià de Cultura 
coLabora ajuntament de Castelló – Fundación Dávalos 
Fletcher

EXpOSiCió 

cent anys de La mort de 
gabrieL puig roda (1865-
1919). d´apunts i notes
VESTÍBUl

Complint-se en aquest mes de novembre els cent 
anys de la defunció del pintor Gabriel puig Roda 
(Tírig 18 març 1865- Vinaròs 21 novembre 1919), 
el Museu de Belles arts vol commemorar el fet 
amb una xicoteta exposició en la qual s’incideix en 
un aspecte interessant del seu sistema de treball, 
encara pendent d’estudi i aclariment, com és el 
de la utilització de les xicotetes anotacions,- en 
absolut es tracta d’estudis preliminars ni d’es-
bossos -, que el pintor va captar, del natural, 
en el transcurs de la seua estada a itàlia i que 
després va emprar en nombroses i variades 
composicions pictòriques.
organitza institut Valencià de Cultura / Diputació de Castelló

deSeMbre - Febrer

 
 
gratuït

05 de deSeMbre
dijous  ..................................19.00 i 22.00 h

06 de deSeMbre
divendres  ..................................19.00 i 22.00 h

07 de deSeMbre
dissabte  ..................................19.00 i 22.00 h

08 de deSeMbre
diumenge  ..................................18.00 i 20.00 h

15€ (incLou consumiciÓ)



espai d’art
contemporani

c. prim, s/n
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EXpOSiCió  

insistir en eL mateix. tornar sobre La presÈncia 
suggerida 
iNSiSTiR EN El MaTEiX torna sobre UNa pRESÈNCia SUGGERiDa, una exposició presentada al 
desembre de 2018 dins del projecte iN SpiTE OF a la ciutat de porto. Si en aquella ocasió el format 
s’acostava a l’assaig visual, iNSiSTiR EN El MaTEiX pretén abordar des de l’exposició un vell interés 
per la qüestió de la no-permanència, pels rastres d’una presència que sembla haver-se evaporat, 
però que, no obstant això, batega d’alguna manera en una sèrie de peces que ocuparan l’EaCC.

partim de nou de la sensació que alguna cosa ha abandonat el lloc instants abans de la nostra 
arribada, la qual deixa com a testimoni d’això petjades quasi imperceptibles, una calor que encara 
se sent i l’alteració de les formes que unes mans poden practicar sobre qualsevol element sobre 
el qual exercisquen pressió. Del que parla iNSiSTiR EN El MaTEiX. UNa pRESÈNCia SUGGERiDa és 
potser de l’obstinació per continuar deixant constància del nostre pas pel món, tot i que els mitjans 
de producció moderns han intentat relegar a l’ostracisme les particularitats, procurant una unifor-
mització que limite qualsevol gest afectiu sobre allò manufacturat. Del que es tracta és d’enriquir el 
món mitjançant la diferència, i així actua aquesta exposició, com una atmosfera a mig camí entre el 
que les mans fan i el que les mans reben.

comissariat Ángel Calvo Ulloa
artistes Kasper akhoj / Berta Cáccamo / alejandro Cesarco / Rui Chafes / Marguerite Duras / Claudia Fernández 
/ Carla Filipe / Fernanda Gomes / Rubén Grilo / Julio Jara / Carlos Maciá / Jordi Mitjá / Xoan Torres

deL 31 d’OCTUbre de 2019 AL 16 de Febrer de 2020

 
gratuït

xoAN ToRRES / SENSE TíToL / 1989 / INSTAL·LACIó / © DAVID SILVA

EXpOSiCió   

passat continu. coL·LecciÓ 
es baLuard
l’exposició «passat Continu. Col·lecció Es Baluard» 
es planteja com un viatge en els temps que uneix 
estrats de memòria desenvolupats de manera 
rizomàtica entre obres que al·ludeixen a diferents 
components socials, econòmics, històrics i emo-
cionals prenent com a epicentre el Mediterrani, 
com a bressol de la civilització i contrapunt de 
relació entre orient i occident. Viatges d’anada i 
tornada, pensant en el desdoblament del temps i la 
distopia, una característica inherent a les últimes 
revisions de la col·lecció d’Es Baluard. El projecte, 
a més, tindrà una forta vinculació amb la Mediació 
cultural, reforçant les vies de comunicació de 
continguts amb el sector de públic que es troba 
en el temps d’estiu a Castelló.

comissariat Nekane aramburu & Soad Houman
artistes Elssie ansareo / alaitz arenzana / patty Chang / 
Carles Congost / pablo España / ana Gallardo / iman issa 
/ Juan lópez / Teresa Matas / Bernardí Roig / Francisco 
Ruiz de infante / Hassan Sharif / Eulàlia Valldosera

FINS AL 06 d’OCTUbre
  

 
gratuït

31 d’OCTUbre 
dijous  .............................................. 20.30 h

 
gratuït

pERFORMaNCE 

tHe worKs comes tHrougH 
by rHytmic tHeory
CaRla FilipE

Desenvolupada durant la residència que Carla Filipe 
va realitzar en 2015 a la Rauschenberg Residency 
a Captiva island (Florida) i adaptada en 2019 per a 
la seua presentació en el EaCC, The works comes 
through by rhytmic Theory es vincula amb una sèrie 
de treballs que l’artista ha realitzat en els últims 
anys entorn del procés de gentrificació de la ciutat 
de porto. aquesta instal·lació, construïda a par-
tir de grans serigrafies sobre tela que registren 
les textures del sòl dels carrers d’aquesta ciutat, 
s’acompanya d’una sèrie de textos-poesia-pauta 
escrits mitjançant la repetició de síl•labes o vocals. 
a partir de l’equiparació d’aquests signes amb sons, 
s’origina una performance que implica una sèrie de 
músics encarregats de produir en directe aqueixes 
correspondències sonores. D’aqueixa manera, la 
transferència dels signes lingüístics al camp de 
l’abstracció converteix el missatge en una nebulosa 
sonora que el dilueix, i estableix una estreta relació 
amb el procés de canvi que viu la ciutat actualment. 

© BRuNo LoPES



teatre
deL ravaL
c. comte pestagua, 38

paranimF
av. vicent sos baynat, s/n
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16/10/2019 | 20.00 h      3 €

cuentos de La Luna páLida 
(ugetsu monogatari)
Kenji Mizoguchi. Japó.1953. VOSE. B/N. 97’
Japó, segle XVi. Genjuro és un terrissaire que 
somia millorar la seua posició gràcies a la seua 
mestria amb l’argila. El seu cunyat Tobei vol 
esdevindre un gran samurai. les seues respecti-
ves dones intenten frenar la seua ambició però, 
quan el poble on viuen és afectat per una guerra 
civil, Genjuro i Tobei les abandonen i emigren a 
la ciutat buscant riquesa i fama.

23/10/2019 | 20.00 h      3 €

Los amantes cruciFicados 
(cHiKamatsu monogatari)
Kenji Mizoguchi. Japó.1954. VOSE. B/N. 102’
Osan viu a Kyoto i està casada amb ishun, un 
funcionari ric i agarrat. Quan Osan és acusada 
de tindre una relació amb un altre home, ambdós 
fugen ràpidament de la ciutat. ishun, per la seua 
banda, ordena els seus hòmens que els troben 
i els separen per a evitar l’ escàndol.

13/11/2019 | 20.00 h      3 €

eL intendente sansHo 
(sansHÔ dayÛ) 
Kenji Mizoguchi. Japó.1954. VOSE. B/N. 124’
Zushio i anju, fills d’un governador en l’exili, són 
brutalment separats de la seua mare i venuts 
al terrible intendent Sansho.

20/11/2019 | 20.00 h      3 €

La mujer cruciFicada 
(uwasa no onna) 
Kenji Mizoguchi. Japó.1954. VOSE. B/N. 84’
Entre la jove Yukiko, estudiant de música, i la 
seua mare, encarregada d’una casa de geishes, 
sorgeix la rivalitat quan ambdues s’enamoren 
del mateix home.

F ilMOTECa:  TEaTRE DEl RaVal

04/12/2019 | 20.00 h      3 €

La emperatriz yang  
Kwei-Fei (yÔKiHi)
Kenji Mizoguchi. Japó.1955. VOSE. Color. 98’
aprofitant la depressió que pateix l’ emperador, 
el clan dels Yang posa en el seu camí una jove 
bella i discreta que guarda un gran paregut 
amb la difunta emperadriu. D’ aquesta manera, 
la família Yang aconseguix els més poderosos 
càrrecs polítics.

11/12/2019 | 20.00 h      3 €

La caLLe de La vergÜenza 
(aKasen cHitai)
Kenji Mizoguchi. Japó.1956. VOSE. B/N. 85’
Retrat humà de cinc prostitutes, molt diferents 
entre si, que treballen en un bordell de Tòquio 
i estan preocupades per una nova llei que pro-
hibirà l’exercici de la prostitució.

06/10/2019 | 18.00 h      3 €

tiempos modernos 
(modern times)
Charles Chaplin. EUA. 1936. B/N. 87’
Un treballador és acomiadat d’una fàbrica en 
què, dia rere dia, repetia les mateixes funcions 
i que li ha provocat una depressió nerviosa. al 
carrer, és detingut quan es troba per casualitat 
al capdavant d’una manifestació.

03/11/2019 | 18.00 h      3 €

coco
Lee Unkrich, Adrián Molina. EUA. 2017. Color. 107’
Miguel és un xiquet que somia amb ser músic, 
però la seua família li ho prohibeix perquè el seu 
rebesavi, músic, els va abandonar, i volen obligar 
a Miguel a ser sabater, com tots els membres 
de la família. per accident, Miguel entra en la 
Terra dels Morts, d’on només podrà eixir si un 
familiar difunt li concedeix la seua benedicció.

01/12/2019 | 18.00 h      3 €

mi vecino totoro
(tonari no totoro)
Hayao Miyazaki. Japó. 1988. Color. 86’ 
Mei i Satsuki són dos germanes que es muden 
amb son pare a viure a una cabanya al camp. 
Un dia, la més xicoteta descobrix els totoros: 
esperits del bosc que només els xiquets de cor 
pur poden veure. Junt amb ells i al gatobús, 
viuran una inoblidable aventura.

Horari de taquilla: 
Venda d’entrades dues hores abans de l’emissió de 
les pel·lícules.

MENUDA FILMOTOP MIZOGUCHI
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05 i 06/10/2019 | 19.30 h    3€ REDUÏDA: 2€

eL úLtimo tango en parÍs 
(uLtimo tango a parigi)
Bernardo Bertolucci. Itàlia, França / Italia, Francia. 
1972. VOSE*. Color. 129’. DCP. 

intÈrprets Marlon Brando, Maria Schneider, Jean pierre 
léaud, Massimo Girotti, Maria Michi, Giovanna Galletti.

 
 
19 i 20/10/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

eL úLtimo emperador (tHe 
Last emperor)
Bernardo Bertolucci. Itàlia, França, xina, Regne Unit / 
Italia, Francia, China, Reino Unido. 1987. VOSE. Color. 
156’. 35 mm. 

intÈrprets John lone, peter O’Toole, Joan Chen, Ruocheng 
Ying, Victor Wong, Dennis Dun, Ryuichi Sakamoto, Cary-
Hiroyuki Tagawa 

 
 
02 i 03/11/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

eL cieLo protector (tHe 
sHeLtering sKy)
Bernardo Bertolucci. Itàlia, Regne Unit / Italia, Reino 
Unido. 1989. VOSE. Color. 133’. 35 mm. 

intÈrprets Debra Winger, John Malkovich, Campbell 
Scott, Jill Bennett, Timothy Spall, Eric Vu-an, amina 
annabi, Sotigui Kouyaté, philippe Morier-Genoud. 

 

12 i 13/10/2019 | 19.30 h  3€ REDUÏDA: 2€

diego maradona
Asif Kapadia. Regne Unit / Reino Unido. 2019. Color. 
130’. Digital. 

Documental, construït sobre la base de 500 hores de 
metratge inèdit, sobre la carrera i la vida de l’acla-
mat i controvertit futbolista argentí Diego armando 
Maradona.

 
 
26 i 27/10/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

casteLLÓ rocK city. un viatge en eL 
temps per La música pop 
Cristian Font, Pascual Ibáñez. Espanya / España. 2019. 
Color. 87’. Digital. 

Recorregut per la història de la música pop en Castelló, 
en una zona geogràfica allunyada de la influència de 
les grans capitals, des dels anys 60 fins als 90 del 
passat segle.

 
 
09 i 10/11/2019 | 19.30 h         3€ REDUÏDA: 2€

eL peraL saLvaje (aHLat agaci)
Nuri Bilge Ceylan. Alemanya, França, Turquia, Bulgària, 
Suècia, Macedònia, Bòsnia i Hercegovina / Alemania, 
Francia, Turquía, Bulgaria, Suecia, Macedonia, Bosnia 
y Herzegovina. 2019. Color. 188’. Digital. 

intÈrprets Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, 
Bennu Yildirimlar, Serkan Keskin, Tamer levent, Öner 
Erkan, ahmet Rifat Sungar

Un aspirant a escriptor torna al seu poble natal a Turquia, 
però es sent aclaparat pels deutes i problemes que 
té el seu pare.

16 i 17/11/2019 | 19.30 h           3€ REDUÏDA: 2€

pequeño buda
(LittLe buddHa)
Bernardo Bertolucci. França, Regne Unit, Liechtenstein 
/ Francia, Reino Unido, Liechtenstein. 1993. VOSE. 
Color. 123’. 35 mm. 

intÈrprets Keanu Reeves, Bridget Fonda, Chris isaak, 
alex Wiesendanger, Ying Ruocheng, Raju lal  

 
 
30/11 i 01/12/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

asediada
(L’assedio)
Bernardo Bertolucci. Itàlia, Regne Unit / Italia, Reino 
Unido. 1998. VOSE. Color. 98’. 35 mm. 

intÈrprets Thandie Newton, David Thewlis, Claudio Santamaría, 
John C. Ojwang, Massimo De Rossi, Cyril Nri, paul Osul

 
 
14 i 15/12/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

soñadores 
(tHe dreamers)
Bernardo Bertolucci. Itàlia, França, Regne Unit / Italia, 
Francia, Reino Unido. 2003. VOSE. Color. 120’. 35 mm. 

intÈrprets Michael pitt, louis Garrel, Eva Green, Ro-
bin Renucci, anna Chancellor, Florian Cadiou. 

horari de taQUilla:  dimarts d’11.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 hores. Venda d’entrades dues hores abans de l’emissió de les pel·lícules.
www.paranimf.uji.es i en taquilles

 

23 i 24/11/2019 | 19.30 h             3€ REDUÏDA: 2€

La virgen de agosto
Jonás Trueba. Espanya / España. 2019. Color. 125’. 
Digital.  

intÈrprets itsaso arana, Vito Sanz, Joe Manjón, isabelle 
Stoffel, luis Heras, Mikele Urroz, María Herrador, 
Naiara Carmona

Eva decideix quedar-se a l’agost a Madrid. Necessita 
sentir les coses d’una altra manera i pensa en l’estiu 
com un temps d’oportunitats. Són dies de festa, revetles 
i trobades atzaroses.

 
 
07 i 08/12/2019 | 19.30 h          3€ REDUÏDA: 2€

una Íntima convicciÓn  
(une intime conviction)
Antoine Raimbault. França / Francia. 2018. Color. 
110’. Digital. 

intÈrprets Marina Foïs, Olivier Gourmet, laurent lucas, 
philippe Uchan, Jean Benguigui, François Fehner, 
François Caron, philippe Dormoy.

Des que Nora va assistir al judici de Jacques Viguier, 
acusat de l’assassinat de la seua esposa, està 
convençuda de la seua innocència. per temor a un 
error judicial, convenç a un lletrat perquè el defense 
en un segon judici.
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