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Presentació

Aquesta programació de tardor ve carregada de teatre
de caire social ja que l’hem
programada juntament amb
la Regidoria de Polítiques Socials i Igualtat per unir forces
i oferir-vos una programació
contundent.
El dia 25 se celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra la Dona.
És per aquest motiu que hem
volgut que aquest tema estiga present en algunes de les
produccions mitjançant les
modalitats escèniques de teatre, circ, clown, dansa i música.
També celebrem la Mostra de Teatre El Reclam que
dona suport sobretot a companyies valencianes i de la
nostra província.
I no ens podíem oblidar dels
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més menuts de la casa. Per a
ells hem pensat en obres realment màgiques: Una obra
el títol de la qual és Poi en
què la baldufa és la protagonista i Guillem el xiquet que
va quedar atrapat en aquest
joc ancestral. Aquesta obra,
la podrem vore a la plaça de
la Comunió, per crear un ambient més íntim. També tenim
La barca, un espectacle poètic en el qual dos pallasses
creen un diàleg absurd entorn a la sequera de la terra,
les relacions i l’amor. Per últim Safari de la Cia La Baldufa, una obra acolorida inspirada en la selva, que tracta
subtilment el problema de
l’assetjament escolar.

musicals i el ball urbà. Lázaro és una adaptació lliure
del Lazarillo de Tormes. Imagineu tot el que pot passar en
aquest espectacle on el jove i
virtuós actor Roberto Hoyo i
el músic Marco Ferreira establiran un diàleg mitjançant
el hip-hop i elements del
breakdance com el footwork,
freezes, popping o tutting.

El públic adolescent, jove i
adult podrà descobrir en Lázaro tot un món desconegut
sobre els nous llenguatges

Amalia Cabos

Senyores i senyors, l’espectacle està a punt de començar, desitgem que els agrade
aquesta programació dissenyada per a totes les edats
amb la finalitat de promocionar les arts escèniques a la
nostra ciutat.

Regidora d’Igualtat i Benestar Social

Fernando Juan
Regidor de Cultura
Programació cultural Tardor 2022
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Teatre

Sinopsi: Personatges arraconats
a la vora d’una carretera. Una
reflexió sobre la dona, el feminisme,
la prostitució i el masclisme. Cap
prostituta neix com una ortiga en la
vora del camí.
Un text atrevit i transgressor per a
quatre dones lligades a una crua
realitat.
Podrem veure les seues esperances,
somnis, costums, irritacions i totes les
seues cares.

diumenge

30
octubre
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Segarem ortigues
amb els tacons
Companyia: Teatre del Contrahecho

Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria
d’Igualtat i Polítiques
Socials

L’amor o la seua negació, la
impotència, la tendresa, ràbia,
dolor i humor en quatre històries
entrellaçades per la figura del puter.

Programació cultural Tardor 2022
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Sinopsi: Dona i salut mental
Què ocorre quan donem veu a
persones a les quals la societat ha
preferit callar o fer veure que no
existien?
¿Quina importància té una dona de
87 anys que fa ganxet per passar la
por a la mort, els motius d’una dona
anònima per voler o no voler ser mare,
les inquietuds i pors d’una nena que
somia el seu futur, les situacions que
porten una dona a odiar el seu cos o a
patir una depressió?
Per a nosaltres, tota. Benvingudes
al nostre tour nocturn, a la nostra
autòpsia arqueològica d’una
comunitat: les dones i la seua salut
mental.

diumenge

06

novembre
10
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Retrat (s)
Companyia: Aflel

Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €
Públic: + de 12 anys
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Programació cultural Tardor 2022
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Sinopsi: Quan important és jugar
POI és una obra contemporània que
fusiona les arts del circ amb el joc
popular de la baldufa.

dissabte

12

novembre
12
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Poi
Companyia: D’Es Tro

Lloc: Plaça de la
Comunió
Hora: 12.00
Preu: Gratuït
Públic: Infantil,
adolescents, joves i
adults
Gènere: Circ
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria
d’Igualtat i Polítiques
Socials

L’argument gira entorn un home
atrapat en la seua infància per
l’efecte giroscòpic de la baldufa. De
vegades la vida es converteix en un
embolic i no sabem com sortir-ne.
Guillem ens ensenya com, amb lluita
i constància, podem observar la
natura i construir baldufes amb fusta
de totes les grandàries i colors per a
després omplir-les de vida pròpia i
màgia. Es tracta d’un espectacle que
ens hipnotitza des del primer minut.
Fa por que li caiga una baldufa o
perda l’equilibri. Els xiquets i xiquetes
gaudiran moltíssim durant tot
l’espectacle i apendran moltes coses
sobre aquest joc ancestral. Aquesta
joguina, camí de l’extinció, és capaç
d’aturar el temps, ja que el simple fet
d’observar girar l’element ens permet
aïllar-nos de la velocitat que regeix la
nostra quotidianitat.
Programació cultural Tardor 2022
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Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €
Públic: Joves i adults
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà

diumenge

13

novembre
14
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Turistas
Companyia: Teatre Meridional

Sinopsi: Braulio i Mari Carmen
són una parella normal. Molt
normal. Ella treballa de cuinera
al menjador d’una escola i ell
espera un postergat ascens en
l’empresa en la qual ha treballat
tota la vida.
Solen passar els catorze dies
de vacances en una antiga
caravana, al mateix càmping,
any rere any. Allí han creat una
agradable rutina amb els seus
veïns d’acampada i aprofiten per
a festejar el seu aniversari de
noces en gran.
Però enguany és diferent,
per a congraciar-se amb el
seu cap i emular el seu etern
contrincant d’ascens, Braulio

ha decidit passar les vacances
en una platja gairebé deserta.
A pesar que hi ha un cartell que
prohibeix acampar, malgrat la
falta de cobertura i l’aïllament
del lloc, i sobretot, a pesar que
Mari Carmen odia la mar, la
detesta, li provoca marejos i
terribles malsons.
El món s’enfonsa, les tragèdies
se succeeixen, la injustícia i
la desigualtat es fan fortes i
nosaltres assistim impàvids a
aquest declivi, mentre omplim
els centres comercials i ens
obsessionem amb l’últim model
de telèfon mòbil. Però llavors…
Serà que és impossible ser feliç
mentre hi haja algú que patisca?
Potser no tenim dret a una vida
tranquil·la i plaent, encara que
hi haja una guerra lliurant-se en
alguna part del planeta?
Aquestes són algunes de les
preguntes, contradiccions
i dubtes que ens desperta
TURISTAS.
TURISTAS, mirar cap a un altre
costat davant les tragèdies.
Programació cultural Tardor 2022
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Sinopsi: És una obra original de Puro
Teatro, arts escèniques, escrita per
Toni Guillot i dirigida per M. José Peris,
basada en Cerimònia, del mateix
autor.

dissabte

19

novembre
16
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El que ens
dona la terra
Companyia: Puro Teatro, arts escèniques

Lloc: Auditori
Municipal
Hores:
19.00 – 20.30 – 22.00
Preu: Gratuït
Públic: Adults
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria
d’Igualtat i Polítiques
Socials

On és capaç de volar la ment per tal
d’evadir-se dins de quatre parets
sense eixida aparent? Un viatge
emocional que només vol exorcitzar,
purificar i reafirmar que, fins i tot
dels pitjors processos, poden eixir
coses bones, que de qualsevol
escena de la vida quotidiana, on es
destapen sentiments, pors i febleses,
pot sorgir un espectacle teatral.
Memòries familiars, música, cinema
i la combinació de text i audiovisual
s’entrellacen per a fer present deliri i
realitat, present i passat.
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Sinopsi: L’obra no té text el que
implica que la presència musical
tindrà una importància fonamental
per a ajudar les actrius en les escenes
que ho requerisquen. Un espectacle
poètic contat en clau de comèdia.
Una barca unflable, enmig d’un desert
que abans era mar, és la llar de les
nostres protagonistes. Atrapades en
una sequera terrible, esperen heretar
la pluja que els farà navegar cap a
un demà millor. I en l’espera, la vida.
Una vida quotidiana dins d’un món
totalment absurd. Però, i si allò que
esperem mai arriba? I si res és el que
sembla ser?

diumenge

20

novembre
18
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La barca
Companyia: La Larvària

Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 12.00
Preu: Gratuït
Públic: Infantil
Gènere: Circ clown

Una obra sobre la supervivència,
l’amor, les relacions i la por, però,
sobretot, sobre l’esperança. Els
seus personatges mostren, des de
l’optimisme, com és viure mirant el
món a través dels ulls d’un xiquet i
ens conviden a entusiasmar-nos de
nou mentre redescobrim allò que ja
créiem conéixer.

Programació cultural Tardor 2022
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LLoc: Auditori Municipal
Hora: 17.00
Preu: Gratuït
Públic: Infantil
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria d’Igualtat i
Polítiques Socials

divendres

25

novembre
20
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SANTA CATERINA

Safari
Companyia: La Baldufa

Sinopsi: SAFARI conserva els
dos protagonistes d’Embolic a la
Granja: en Pinyot i en Carabassot.
Ara, aquests dos personatges
ens expliquen el conflicte en
què s’han trobat immersos a
la sabana, on s’han desplaçat
després d’haver rebut la notícia
que els advertia de la misteriosa
desaparició del lleó. En la seua
tasca d’investigació interpel·len la
girafa, el mico, l’elefant, el cocodril…
i en plena aventura, topen amb el
lleó, capmoix i pensarós, que no
sap rugir. Amb la ferma voluntat
de resoldre el cas i donar-li un cop
de mà, els intrèpids investigadors
de La Baldufa miren d’esbrinar
quins són els motius d’aquest

pesar. Per què el cocodril s’entesta
a ultratjar el lleó, que no sap rugir?
Per què la resta d’animals també
s’entossudeix a fer-li la guitza?
Què caldrà fer perquè el rei de la
sabana s’envalentisca?
Un espectacle adreçat de nou als
més petits, on es juga amb una
escenografia que es desdobla per
a aconseguir un espai atractiu que
reflectisca tot aquest ecosistema.
L’assetjament escolar és la
qüestió que s’aborda. Les
xiquetes i els xiquets poden
entendre les amenaces a partir
del comportament del cocodril i
del lleó, i també del de la girafa,
el mico i l’elefant. La preocupació
d’en Pinyot i en Carabassot és
similar a la dels pares i mestres. Els
infants també poden ser ferotges
i cruels amb els companys. En
canvi, tenim el convenciment que,
per mitjà de l’educació i el treball,
es poden potenciar actituds i
comportaments en positiu que
permeten una convivència dolça i
tranquil·la.
Us convidem a participar i gaudir
d’aquest SAFARI.
Programació cultural Tardor 2022
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Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30
Preu: 5 €
Preu: Adolescents, joves i adults
Gènere: Teatre, música i dansa
Idioma: Castellà

diumenge

27

novembre
22
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Lázaro
Companyia: Leamok

Sinopsi: Premi SGAE en la IX
Edició del Festival Russafa
Escènica
LÁZARO Quan la fam
m’esgarrapa per dins, ell mateix
em dona menjar. Ell conta la
meua història. La història de
com vaig deixar de tenir amo
per a ser el puto amo.
LÁZARO és una adaptació
lliure del clàssic espanyol
El Lazarillo de Tormes. És la
mateixa història universal que
tots coneixem. Gairebé. Lázaro
comparteix la seua història i la
seua cervesa de litre. Compte
com va canviant d’amo, però
els amos del segle XXI no són
els mateixos que els del XVI.

LÁZARO es porta el seu col·lega
Marco, que fa música. Ja que
ens conta les penes, almenys
que tinguen una mica de flow.
LÁZARO està contada amb una
estètica hip-hop, que arriba
a ser a vegades el motor del
joc escènic. Usa elements de
breakdance com el footwork,
els freezes, el popping o el
tutting, entre d’altres.
S’utilitza el rap per a narrar
amb dinamisme i estil la
primera part de la vida del
personatge. «Encara que
siguem pobres, encara que
siguem al carrer, hem de
saber de màrqueting per a
sobreviure».
LÁZARO combina hip-hop
i teatre per a generar nous
llenguatges escènics i, al
mateix temps, manté el clàssic
de la tradició popular: contar
una història com ho faria a la
plaça d’un poble.
Programació cultural Tardor 2022
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diumenge

04

desembre
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Passos lleugers
Companyia: La Ravalera

Lloc: Auditori
Municipal
Hora: 19.30
Preu: Gratuït
Públic: Adults
Gènere: Teatre
Idioma: Valencià
Organitza: Regidoria
d’Igualtat i Polítiques
Socials

Sinopsi: Teatre que denuncia la
violència cap a les dones de la mà
d’Amnistia Internacional i La Ravalera
Teatre.
«Amb Passos Lleugers aquestes
dones s’allunyen d’experiències
de dolor i de discriminació. Però
amb massa freqüència algú atura
aquests passos, els reté i els obliga
a recórrer el camí invers. D’aquestes
observacions naix la breu i dolorosa
panoràmica, inspirada en fets reals
denunciats també per Amnistia
Internacional, d’aquest text que vol ser
un testimoni, una denúncia i també
un acte d’empatia i d’atenció cap a
totes aquelles dones que són encara
presoneres d’un matrimoni no desitjat,
d’una família violenta, d’un explotador,
d’una tradició, d’una discriminació
històrica difícil de superar». Dacia
Maraine, autora del llibre.
Activitat: Després de la representació,
s’inicia un debat entre el públic i les
actrius
Amb la participació d’Amnistia
Internacional amb la campanya «Mai
més violència cap a les dones»
Programació cultural Tardor 2022
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Exposicions

Del 10 de setembre
al 16 d’octubre
PINTURES

Lorenzo García

Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

Del 6 al 14 d’octubre

Exposició sobre
la CARTA POBLA
de Vinaròs

Lloc: Biblioteca MunicipalS

Del 7 al 27 de novembre

Certamen
d’Aquarel·la Puig
Roda

Organitza: Associació Cultural
Amics de Vinaròs
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

Del 14 al 28 de novembre
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

ES TRACTA DE
PERSONES
Lloc: Mercat Municipal

Del 18 d’octubre
al 4 de novembre

ESCOLA D’ART
DE VINARÒS

Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

Del 30 de novembre
al 18 de desembre

Del 20 de desembre
al 8 de gener de 2023

FOTOGRAFIES DEL NOSTRE
TERRITORI
Organitza: Associació cultural
diLLUMs d’arts al Forn i el
Campus Extens de la URV a
Tortosa
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

Organitza: Associació AFOVINA
Lloc: Auditori Municipal
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

MIRADES ENTRE
VEÏNS

Exposició de
fotografia

Del 20 de desembre
al 6 de gener de 2023

Exposició de
pessebres

Lloc: Cotxera de Batet
Organitza: Associació Pessebrista
de Vinaròs
Horari: De dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

Programació cultural Tardor 2022
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Entitats

Dissabte 22/10
TEATRE

Los pelos
de punta

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Associació comarcal
de malalts mentals i famílies
ACEMIF

Dissabte 29/10

V Trobada de Torres
Humanes de Vinaròs
Amb la participació dels
Castellers de Tortosa i la
Muixeranga de Vinaròs
Horari:
17.00 h Recepció d’autoritats a
l’Ajuntament
17.30 h Cercavila
18.30 h Muixerangues a l’envelat
de l’Atlàntic
Organitza: Muixeranga de
Vinaròs
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Dissabte 29/10

Dissabte 12/11

Diumenge 20/11

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de
Vinaròs

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de
Vinaròs

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Orfeó Vinarossenc

Festival de Música
de Cambra Ciutat
de Vinaròs

Dissabte 5/11

Festival de Música
de Cambra Ciutat
de Vinaròs

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Joventuts Musicals de
Vinaròs

Festival de Música
de Cambra Ciutat
de Vinaròs

Diumenge 13/11

XV Aniversari de
l’Aplec d’Instruments
Tradicionals
Tallers, música, animació i
concerts
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Hora: De 12.00 a 18.00 h
Organitza: Associació de
Dolçaina i Tabal de Vinaròs

Concert de Santa
Cecília de l’Orfeó
Vinarossenc

Dissabte 10/12

Concert de Nadal
d’ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00 h
Organitza: ESMUVI

Diumenge 11/12

Concert de la Big
Band d’ESMUVI
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00 h
Organitza: ESMUVI

Programació cultural Tardor 2022
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Diumenge 18/12

Concert de Nadal de
l’Orfeó Vinarossenc
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.30 h
Organitza: Orfeó Vinarossenc

Divendres 23/12

Concert de Nadal
de la Coral García
Julbe

Lloc: Església Arxiprestal de
Vinaròs
Hora: 20.00 h
Organitza:
Organitza: Coral García Julbe

Dissabte 31/12

L’home dels nassos
Lloc: Plaça dels Tres Reis
Hora: 12.00 h
Organitza: Colla de Nanos i
Gegants de Vinaròs
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Venda anticipada
d’entrades:
Auditori municipal
de dimarts a diumenge
de 18.00 a 21.00 h

