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PRESENTACIÓ
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Encetem la tardor amb una
programació cultural variada,
inspirada com sempre, en els
gustos de les espectadores i
espectadors de la nostra ciutat.
Teatre que ens fa pensar,
aprendre i créixer. Actuacions
magistrals que no ens deixen
indiferents i que ens remouen.
Reflexos de la societat en la
qual vivim.
Novembre, per al nostre poble,
és tradicionalment el mes de la
música, de la mà de Joventuts
Musicals i de la Societat
Musical La Alianza. Aquest
any a més a més incorporem
activitats de la Seu Nord,
inspirades en el nostre músic
universal, amb el títol «Santos
més 1», i la Memòria Històrica.
Aquest programa que teniu
en les vostres mans s’ha pogut
materialitzar gràcies al treball
en xarxa, creant sinergies
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sobretot amb la Universitat
Jaume I, Fundació Caixa
Vinaròs, Institut Valencià de
Cultura, Diputació de Castelló
i, en especial, les associacions
culturals de la nostra ciutat,
que sempre han estat al peu
del canó durant aquesta
pandèmia.
S’enceta un nou cineclub a
càrrec de l’associació Femme
Força, on podrem veure tot un
seguit de pel·lícules on la dona
és la protagonista.
La Cultura ha d’anar
implícita en el benestar de la
ciutadania, s’ha de convertir
en un dret essencial que ens
impulse a lluitar per tenir les
noves infraestructures que
ens mereixem i que hem
demostrat sobradament que
són necessàries cada vegada
que omplim l’auditori i la plaça
de bous.

Vinaròs ha aconseguit renàixer
culturalment. No hem de
baixar la guàrdia. Ara més
que mai, hem de guanyar
el pols als seients buits i al
silenci. Aplaudim fort les
nostres associacions culturals
i les nostres companyies de
teatre, que tant han lluitat
durant aquesta pandèmia
per sobreviure. Aplaudim la
nostra escola de teatre, plena
d’alumnes amb ganes de
participar en el teixit social de
la ciutat i acariciem l’esperança
d’un nou auditori i centre d’art
dramàtic.
Vinarossencs i vinarossenques,
us convido a participar en
cadascuna d’aquestes activitats
culturals, per tal de donar
suport a la nostra cultura.
Anna Fibla Pauner
Regidora de Cultura i Patrimoni
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NOVEMBRE
6

7

divendres

5

novembre

FESTIVAL MÚSICA
DE CAMBRA
CIUTAT DE VINARÒS
CONCERT: a càrrec de Marta Roca i Georgina Masanés.
Mezzosoprano – piano.
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Entrada lliure fins completar aforament
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9

dissabte

6

novembre
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JORNADES
SANTOS 80 MÉS 1

CONFERÈNCIA: «Explica Dansa», conferència
ballada a càrrec de Toni Jodar
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Seu Nord de l’UJI

Toni Jodar, un dels ballarins més representatius de la dansa
contemporània, proposa una manera singular d’explicar la història de
la dansa. Per a això il·lustra amb el seu propi cos el pas del temps de la
dansa i utilitza la seua experiència i humor per crear una “performance
pedagògica”, una lectura creativa i amena de la història. Mostra
l’evolució des del clàssic al contemporani, fent referència als diversos
gèneres i formes que ha trobat el cos per a expressar-se amb el
moviment.
«EXPLICA DANSA» va rebre una Menció Especial de les Arts
Escèniques del Premi Ciutat de Barcelona 2002 i el Premi 2006 de l’
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
Toni Jodar és artista i mestre de dansa des de fa més de 25 anys.
Amplia els estudis en diverses temporades als EUA. Combina la
preparació física d’actors, el treball de consciència postural, l’especialitat
de dansa i la realització de diferents tallers de moviment per a
estudiants, professionals i artistes d’altres àmbits.
Durant la seua carrera artística ha fet més de 1000 representacions.
Com a ballarí cal destacar la seua col·laboració amb GelabertAzzopardi (1989-2000, 2005-12). Una de les seues particularitats són les
intervencions com a performer en espectacles dirigits per Albert Vidal
(1978-83), Carles Santos (1984-85, 1998-99, 2003-04), Jerome Savary
(1986-87) , Magda Puyo-Marta Carrasco (1997-98), Joan Baixas i Jordi
Sabatés (1998). Realitza col·laboracions amb Lanònima Imperial, amb
Dagoll Dagom, Comediants i La Fura dels Baus, entre altres.
Responsable del moviment dels espectacles de Carles Santos (19982010). Col·laborador del servei educatiu de l’Auditori de Barcelona.
Realitza la coreografia i direcció escènica de Metàl·lics per a Spanish
Brass Luur Metalls i El poble de vent i d’assot. En l’actualitat compagina
les seues activitats pedagògiques i l’assistència a la coreografia de
Gelabert-Azzopardi, cia. de dansa.
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diumenge

14

novembre

JORNADES
SANTOS 80 MÉS 1
CONCERT: «Petita peça per a mezzo, tenor, piano i tocador»
homenatge a Carles Santos, a càrrec d’Antoni Comas (tenor de
Carles Santos) Clàudia Schneider (mezzosoprano de Carles Santos),
Ilona Schneider (soprano de Carles Santos)
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Seu Nord de l’UJI
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13

dijous

18

novembre

JORNADES DE
MEMÒRIA HISTÒRICA
CONFERÈNCIA: «Dona i República» a càrrec de Cristina Escrivá
Moscardó. Escriptora, investigadora independent i documentalista,
especialitzada en la recuperació del llegat cultural i històric de les
dones. Feminista i activista cultural.
Lloc: Sala d’actes Providència García. Biblioteca Municipal
Hora: 19.30
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15

dissabte

20

novembre

CONCERT DE
SANTA CECÍLIA
A càrrec de la Societat Musical La Alianza
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Hora: 17.00
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dissabte

20

novembre

FESTIVAL
MÚSICA DE CAMBRA
CIUTAT DE VINARÒS
CONCERT: a càrrec de Luís Fernández i Carlos Apellániz. Clarinet i
piano.
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Entrada lliure fins completar aforament
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19

dijous

25

novembre

CINECLUB
LA COMARE
CINEMA: Una joven prometedora d’Emerald Fennell (Regne Unit)
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Organitza: Associació Femme Força
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21

dissabte

27

novembre

FESTIVAL
MÚSICA DE CAMBRA
CIUTAT DE VINARÒS
CONCERT: a càrrec de Duo Calíope. Flauta i guitarra
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Entrada lliure fins completar aforament
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23

Sinopsi: Un homenatge a les mestres
republicanes
Un homenatge a totes aquelles
mestres que van lluitar per educar
aquest país en una època de pobresa,
ignorància i opressió.
Història d’una mestra ens conta
l’important paper que va tenir
l’ensenyament durant la II República
i els anys previs a aquesta, una de les
èpoques més brillants de l’educació en
la història d’Espanya.

diumenge

28

novembre
24

JORNADES DE
MEMÒRIA HISTÒRICA
TEATRE
Obra: Historia de una maestra

Companyia: Cactus
Teatre
Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Seu Nord
de l’UJI
Cal recollir l’entrada a
l’auditori de dimarts a
diumenge de 18.00 a
21.00

Adaptació teatral de la novel·la
homònima de Josefina Aldecoa,
Història d’una mestra narra la vida
d’una mestra d’escola durant els anys
vint i fins al començament de la Guerra
Civil. Un retrat dels costums als pobles
espanyols de principis del segle XX, el
caciquisme, les escoles de les zones
rurals, els progressos de l’ensenyament
durant la II República, l’Espanya
dividida en dos bàndols... Però, sobretot,
la història d’una dona la vocació
absoluta de la qual és la docència.
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DESEMBRE
26

27

La base inicial, genuïna, local de l’obra
de Carles Santos arrela en la tradició
grecollatina, i en el diàleg de les formes
culturals del Mediterrani amb l’Europa
del Nord, amb la tensió entre dues
adscripcions concretes:
(a) els corpora literaris locals o populars que
enriqueixen (o defineixen) la Romània;
(b) les creacions literàries contemporànies,
interdisciplinàries, sincrètiques, de
l’espectacle i de la música, marcades
per especificitats lingüístiques,
estètiques, diacròniques i diastràtiques.

dijous

2

desembre

28

JORNADES
SANTOS 80 MÉS 1

CONFERÈNCIA: «Universal Carles Santos» a
càrrec de Lluís Messeguer.
Lloc: Sala d’actes Providència García. Biblioteca
Hora: 20.00
Organitza: Seu Nord de l’UJI

L’any 1968, Ricardo Santos, metge i pintor,
regalava un dels seus quadres, un Sant
Sebastià, al citat García Julbe. Mentrestant,
el seu fill, el jove pianista Carles, a
Barcelona estrenava el Concert Irregular,
i la pel·lícula Nocturn 29, de Joan Brossa i
Pere Portabella.
En la mateixa època, al desembre del 1967,
el Juan Hidalgo del grup ZAJ, com un
empelt del poeta Joan Brossa, dedica una
pàgina al mateix Carles (dins l’obra Zaj, s.p.)
... (Paràgraf de l’artícle de Lluís Meseguer:
La literatura de la música)
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dimarts

7

desembre

FESTIVAL
MÚSICA DE CAMBRA
CIUTAT DE VINARÒS
CONCERT: a càrrec de Nerea Samino. Clarinet. Projecte cine mut
Buster Keaton
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Entrada lliure fins completar aforament
30

31

diumenge

12

desembre

ESTHER QUEROL
CONCERT: a càrrec d’Esther Querol amb la seua banda
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Recollir les entrades a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a
21.00
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33

dijous

16

desembre

CINECLUB
LA COMARE
Una asunto de familia d’Hirozazu Koreeda (Japó)
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00
Organitza: Associació Femme Força
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35

dissabte

18

desembre

36

CONCERT DE NADAL
A càrrec d’ESMUVI i l’Orfeó Vinarossenc
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 18.00 (ESMUVI)
20.00 (Orfeó Vinarossenc)
Recollir les entrades a l’auditori de dimarts a
diumenge de 18.00 a 21.00

diumenge

19

desembre

CONCERT DE NADAL
A càrrec de la banda simfònica de La Alianza
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Hora: 12.00

37

diumenge

19

desembre

38

CICLE TEATRE DE LA
DIPUTACIÓ
Obra: Bésame 2.0
Companyia: Pepa
Cases
Espectacle de dansa
didàctic
Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 20.00

Preu: Gratuït
Públic: Adult
Idioma: Valencià
Recollir les entrades a
l’auditori de dimarts a
diumenge de 18.00 a
21.00

GENER
39

dissabte

8

gener

FESTIVAL
MÚSICA DE CAMBRA
CIUTAT DE VINARÒS
CONCERT a càrrec de Duet Hemiòlia, piano-oboè, projecte: «Layla
un viatge d’esperança»
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs
Entrada lliure fins completar aforament
40

41

dijous

13
gener

CINECLUB
LA COMARE
Aurore (+ 50 primaveras) de Bladine Lenoir 2017 (França)
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00
42

43

diumenge

TEATRE
Obra: L’abraçada dels cucs

30
gener

Companyia: Cactus Teatre
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00
Preu: 5 €
Públic: Adult
Idioma: Valencià
Venda d’entrades a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00
Sinopsi. Miguel, un professor de literatura amant de Larra que
odia els joves, desperta un dia en la mateixa habitació d’hospital que
Clara, una jove que ha oblidat com somriure.
En realitat, tots dos detesten la seua vida i el món en general, per
això, tractaran de sortir d’aquí i acabar amb el que havien començat.
Ara bé, per a fer-ho, per a poder-se’n anar, hauran d’enganyar
la seua doctora i fingir que estan bé. El que no saben és que serà en
aquesta mena de ‘metamorfosi’ que experimentaran quan, a poc a
poc, començaran a sentir empatia i estima l’un per l’altre. Un fet que
possiblement els canviarà la vida.
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45

FEBRER
46

47

dijous

10
febrer

CINECLUB
LA COMARE
Bar Bahar de Maysabun Hamood, 2016 (Israel)
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00
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EXPOSICIONS
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Auditori Municipal
De dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 h
(Exceptuant els dies en què hi ha
activitats culturals)

EXPOSICIÓ:

CERTAMEN D’AQUAREL·LES PUIG RODA
Del 5 de novembre al 27 de novembre
Organitza: Associació Amics de Vinaròs
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:

VINARÒS A TRAVÉS DEL MÒBIL
A càrrec de Xavier Marmaña
De l’1 al 15 de desembre
EXPOSICIÓ:

IAKARÉ PEIXERES, FAÇANES I UN CONTE
Del divendres 17 de desembre al diumenge 9 de gener del 2022
Organitza: Associació de Nanos i Gegants de Vinaròs
Auditori Municipal i Capella de Santa Victòria
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NORMES
COVID
L’auditori municipal de Vinaròs disposa d’un pla de contingència que
cal complir estrictament.
1. L’accés als concerts es fa per les portes principals de l’auditori i es
pot començar a entrar una hora abans que comence l’espectacle.
2. Sortida per la capella de Santa Victòria i per les dos portes de l’auditori.
3. En el cas d’assistir menors, cal que estiguen acompanyats per un
adult.
4. L’ús de mascareta homologada és obligatori durant tot l'espectacle. No pot entrar cap persona sense mascareta, inclosos els menors.
5. Cal rentar-se les mans abans d’entrar amb gel hidroalcòholic.
6. L’assistència als concerts implica el compliment de totes aquestes
normes.
7. A causa de la COVID-19 podem suspendre l’espectacle o ajornar-lo.
54

Venda anticipada:
Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

