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#30TeatreRavalG

Divendres 6 d’octubre

Autorretrato
de un joven
capitalista
español
d’Alberto San
Juan (Madrid)
21h00
TEATRE

10 €
ADULTS

Alberto San Juan, membre fundador de
la companyia Animalario es presenta
ara en solitari con aquest monòleg on
ens mostra la seua visió sempre crítica
i amb humor de la nostra actualitat i
la nostra historia. “Sóc capitalista. Tinc
compte en un banc que especula amb
aliments. Tinc la llum contractada amb
una empresa que roba als seus clients
(...) Sé que visc en una societat injusta
fins a la crueltat. I vull que canvie. Però
no sé si estic disposat a arriscar-me a
perdre en l’intent tot el que tinc”.
Autoria, direcció i interpretació:
Alberto San Juan.
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#9dOctubre

Dissabte 7 d’octubre

La vida d’en
Carbassó
de Claude Barras
18h00

3€

CINEMA EN VALENCIÀ
FAMILIAR

En Carbassó és un xiquet de 9 anys, amb
un nom estrany però una història única
i alhora universal. Després de la mort
sobtada de la seua mare, en Carbassó
arriba a una llar d’acollida plena d’altres
xiquets orfes, tan durs i tendres com ell.
Direcció: Claude Barras. Durada: 64 min.
Premi del Públic Festival de Sant Sebastià
2016. Capital Europea de la Cultura al
Millor Film Europeu.
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#9dOctubre

Dissabte 7 d’octubre

Pacte
d’Arnes
d’Oh! Foll Amor
(País Valencià)
21h00

5€

POESIA MUSICADA
TOTS ELS PÚBLICS

Oh, Foll Amor! són de l’Horta Nord i
ofereixen recitals de poesia des de 1997
en formacions ben diferents. Al Teatre del
Raval estrenaran el seu darrer espectacle
Pacte d’arnes, irònic i líric, divers i coherent,
a estones apocalíptic, optimista quan
convé. L’espectacle s’articula amb poemes
del llibre Arnes de Pau Sif, calorosos i
distòpics, i les cançons del disc Pacte de
Josep Vicent Tallada, càlides i amables.
Per les escletxes d’aquesta contradicció
s’escolen les veus dels nostres poetes de
sempre: Blai Bonet, Salvat-Papasseit, Vicent
Andrés Estellés, etc.
Intèrprets: Pau Sif, poeta i recitador i Josep
Vicent Tallada i Samuel Iborra, músics.
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Dissabte 21 d’octubre

Erori
de Cair Circo
(Galícia)
18h00

5€

FAMILIAR

CIRC

Quatre personatges, no parlen. Estan a
l’espera, se sorprenen quan es veuen,
però es coneixen de tota la vida. S’imiten,
juguen, es diverteixen junts. Criden a la
porta de l’humor per a ridiculitzar-se.
Dansen amb trepitjades i persegueixen
arriscant la seua vida un maletí sense saber
el seu contingut. Una dramatúrgia no lineal
que cada espectador viurà i interpretarà
d’una forma única.
Autoria: Cair Circo. Direcció: Natalia Pajarito.
Interpretació: Ariñe Azkue, Santiago
Montero, Alejandro Costas, Oscar Páez.

XV CIRCUITO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS
PARA PÚBLICO ADULTO Y FAMILIAR

7

8

L’RRRR! Festival s’instal·la a Gandia
de nou amb un munt de propostes
que conjuguen art i reciclatge
amb la pretensió de visibilitzar la
problemàtica ambiental en relació a
la generació i gestió de residus, des
d’una perspectiva crítica, lúdica i
participativa.
Està dissenyat per satisfer a tot
tipus de públics, a espectadors
interessats per la seua innovadora
oferta musical i escènica, i també
a un públic familiar atrets per un
paquet d’entreteniment variat i
amb contingut educatiu.
Anualment es convida a un artista
plàstic i/o sonor a desenvolupar i/o
presentar un projecte d’intervenció
creativa de reciclatge, creat a
propòsit del festival o adaptat a
l’espai en qüestió. Enguany l’artista
convidat per a aquesta segona
edició serà el valencià Truna, artista
sonor i lutier electroacústic que
és un dels màxims exponents
de la música experimental i
contemporània a nivell estatal.

Per a tots els públics
Diversos espais de Gandia:
• Teatre del Raval
• UPV Campus Gandia
• Passeig de les Germanies
• Riu Serpis
Totes les activitats
gratuïtes, a excepció dels
espectacles i el cinema.
Entrada gratuïta
per als menors de 3 anys
Hi ha abonaments
per a tot el festival
A la venda en OneTwoTix.com
i al Teatre del Raval, de dilluns
a divendres de 9h30 a 14h30.

Tota la informació en
www.rrrrfestival.org
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Tota la informació en www.rrrrfestival.org

Dimarts 24

Divendres 27

19h30

17h00

AMB JOAQUÍN ARAÚJO,
DIVULGADOR AMBIENTAL

TALLER ARTÍSTIC

Acte inaugural

Mural reciclat
17h00

Dimecres 25
19h30

Precious plastic
Gandia
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Dijous 26
12h30

Masterclass UPV
Campus de Gandia
A CÀRREC DE TRUNA
19h30

Fem art electrònic
TAULA REDONA AMB ELS ARTISTES
TUNA I FRANÇOIS CYS I L’ENGINYERA
AMBIENTAL LAURA TALENS
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Les Ateliers
Cyclophones
TALLER SONOR DE FRANÇOIS CYS
21h00

Erre que erre
ESPECTACLE MUSICAL DE TRUNA.
ESTRENA

Dissabte 28

Diumenge 29

11h00 i 16h00

11h00 i 16h00

INSTAL·LACIONS SONORES
INTERACTIVES DE FRANÇOIS CYS

INSTAL·LACIONS SONORES
INTERACTIVES DE FRANÇOIS CYS

11h00

11h30 i 17h30

TALLER ARTÍSTIC

ESPECTACLE ESCÈNIC PARTICIPATIU
DE MACARENA RECUERDA SHEPERD

Les Espaces
Cyclophones
Mural reciclat

Les Espaces
Cyclophones
Collage i acció

12h30

Polzet i els
seus germans
ESPECTACLE TEATRAL
DE CÍA LA FERROVIARIA
16h00

Rebobine,
por favor
CINEMA D’HUMOR
18h00

Todo vibra,
todo suena
ESPECTACLE MUSICAL DE VIBRA-TÓ
20h00

Erre que erre

12h00

Monocordófono
TALLER SONOR DE TRUNA
16h00

Landfill Harmonic
CINEMA DOCUMENTAL
17h00

Construcció
d’instruments
TALLER SONOR DE VIBRA-TÓ
19h00

Pau Riba i els Gripaus
ESPECTACLE MUSICAL. CLOENDA
#30TeatreRavalG

ESPECTACLE MUSICAL DE TRUNA
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#30TeatreRavalG

Diumenge 29 d’octubre

Pau Riba
i els Gripaus
Cloenda de
l’RRRR! Festival
d’Art i Reciclatge
19h00

10 €

5 € menors de 12 anys
MÚSICA
TOTS ELS PÚBLICS
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Pau Riba és un referent imprescindible de
la contracultura, amb 50 anys de carrera
musical (!). Un artista total amb el que
LaCasaCalba ha tingut la sort de treballar
en diverses ocasions, com ara la reedició
del mític disc Jo, la donya i el gripau (1971,
Formentera), un repertori que és el que
(re)interpretarà de la mà d’una banda
de músics bojos d’ànima circense, els
Gripaus, per celebrar els 30 anys del Raval.
L’espectacle està servit. Pura màgia.

Dissabte 4 de novembre

El petit
príncep
de Mark Osborne
18h00

3€

CINEMA EN VALENCIÀ
FAMILIAR

Un dels llibres més llegits arreu del món
és la història que l’escriptor francès va
crear l’any 1943, El Petit Príncep. El film fa
reviure l’univers del Petit Príncep a través
de l’amistat entre una nena i un aviador i
un món de fantasia ple d’aventures amb
uns diàlegs que fan replantejar la vida de
l’adult.
Direcció: Mark Osborne. Basada en la
novel·la d’Antoine de Saint-Exupéry.
Durada: 1h45m.
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#30TeatreRavalG

Diumenge 12 de novembre

The Melting
Pot Pourri
de Los Excéntricos
(França-Catalunya)
19h00

5€

CLOWN–CIRC
TOTS ELS PÚBLICS
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Los Excéntricos comencen la seua
trajectòria a les acaballes del segle passat,
des d’aleshores fins ara han recorregut
infinites places i carrers d’Europa amb
els seus espectacles, rebent distints
reconeixements. La vessant surrealista
que els caracteritza, present a l’estètica
de LaCasaCalba, els porta a celebrar els 30
anys en escena al 30 aniversari del Raval.
Interpretació: Marceline, Sylvestre i Zaza.
Guió: Los Excéntricos.
Construcció del piano: Zaza.
Marionetes: Sylvestre i Ventura & Hosta
Cartrons.

Dissabte 18 de novembre

Fràgil
de Clownidoscopio
(Illes Balears)
18h00

5€

CLOWN–TEATRE
FAMILIAR

Jap i Nut són els protagonistes d’aquesta
història plena d’humor i poesia que
ens convida a recordar que la vida està
immersa en un constant canvi. En el seu
monòton treball, els acompanya sempre
un simpàtic pardalet amb qui tot resulta
més divertit. Però la seua rutina, tan
antiga com el temps, es veurà alterada
per un fet que canviarà les seues vides
per a sempre.
Interpretació:
Monma Mingot i David Novell.
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#30TeatreRavalG

Divendres 24 de novembre

Cul Kombat
de Cía. Patrícia Pardo
(País Valencià)
22h30
ADULTS

10 €

CIRC

A partir del pretext temàtic de la campanya
d’Amnistia Internacional El meu cos, els meus
drets, naix aquesta obra circense–teatral que
qüestiona la intromissió en els cossos, en
la identitat i la imposició de les categories.
Des del clown gestual però també des del
deliri textual. Des de l’humor transgressor
però també des de la fragilitat de l’exposició
personal. Patrícia Pardo ha treballat en
diversos muntatges de Pluja Teatre i ha
presentat els seus espectacles al Teatre del
Raval. És per això que celebra amb nosaltres
els 30 anys del Raval, acompanyada d’Amparo
Oltra, una altra actriu de la casa.
Interpretació: Amparo Oltra i Patrícia Pardo.
Dramatúrgia i textos: Guadalupe Sáez i
Patrícia Pardo. Direcció: Patrícia Pardo.
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#30TeatreRavalG

Dissabte 2 de desembre

Screen Man
de Cia. El Teatre de
l’Home Dibuixat
(País Valencià)
18h00

5€

FAMILIAR

TEATRE

La companyia de Castelló és una de les
convidades a celebrar el 30 aniversari
del Raval donada la seua vinculació amb
l’espai des que va ser fundat per Pluja
Teatre. Caminem per la vida amb el desig
de fer realitat els nostres somnis. No
sempre resulta fàcil però la il·lusió ens
empeny a intentar-ho una i altra volta i,
de vegades, l’atzar posa en el nostre camí
a una persona que ens ajuda a perdre les
temors, els dubtes i les incerteses fins
que arribem a complir el nostre somni.
Autoria i interpretació: Tian Gombau.
Direcció: Panchi Vivó i Tian Gombau.
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Dissabte 16 de desembre

Retrete
Cabarete
de Cía. El Retrete de
Dorian Gray (Galícia)
19h00 i 21h00

5€

TITELLES
TOTS ELS PÚBLICS

Espectacle recopilatori que reuneix
alguns dels números més coneguts de la
companyia gallega que es completa amb
altres peces creades de nou, donant així
una gran mobilitat a l’espectacle final,
que es troba en perpètua mutació. Els
intèrprets fascinen des dels més menuts
fins al públic adult amb els seu art de
mans que es complementa amb l’especial
selecció musical, un to desenfadat de
cabaret, gags poètics i xicotets trucs que
enlluernen l’espectador.
Interpretació: Marcos Petete i Ezra Moreno.

XV CIRCUITO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS
PARA PÚBLICO ADULTO Y FAMILIAR
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL
#30TeatreRavalG
UN FUTUR DE JOVENTUT

CAMPANYA
DE NADAL
Del 23 de desembre al 4 de gener

Fira de
Proximitat
amb productes artesanals,
ecològics i culturals

Dissabte 23 de desembre

El xic de Chaplin
de Creaciones Codo con Codo
18h00

5€

FAMILIAR

CINEMA EN VALENCIÀ
Obra de Vicent Almar
exposada al vestíbul del teatre

Vincenzo fuit hic (2007)
95 x 150 cm
Digital sobre paper fotogràfic

TEATRE I MÚSICA EN DIRECTE
A partir de l’obra mestra del
cinema mut The Kid de C.
Chaplin, s’ha creat aquest
muntatge on el personatge de
“l’actriu” entra i ix de la pantalla
per a contar-nos la seua història.
Interpretació: Amparo Oltra.
Pianista: Ángel Galán.
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Dissabte 23 de desembre

Miracles,
a Lourdes
de Mag Rubén Aparisi
20h00

5€

MÀGIA

TOTS ELS PÚBLICS
Aquesta expressió ben nostra
l’ha fet servir el Mag Rubén
per donar nom a l’espectacle,
inspirat a partir de pensaments
i anècdotes pròpies, amb la
intenció de crear emocions en
l’espectador que perduren més
enllà del show.
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Taller de circ
Amb Edu Martínez,
d’Spinish Circus
Circomotricitat
per als més menuts
Dm 26 i Dc 27 de desembre

Tècniques de circ
per a joves i adults
Dimarts 26 de desembre
Més informació:
escola@teatreravalgandia.org

Dimarts 26 de desembre

Dimecres 27 de desembre

La Queboqueseria

Objetos perdidos

de Rodamons Teatre

d’Spinish Circus

18h00

5€

TEATRE MUSICAL
TOTS ELS PÚBLICS
No podrien faltar en aquesta
celebració del 30 aniversari
com a companyia vinculada
a LaCasaCalba des dels seus
inicis. La Queboqueseria és un
lloc meravellós que ningú sap
on es troba però és un lloc que
existeix, on es guarden desitjos.

18h00

5€

CIRC

TOTS ELS PÚBLICS
Una història captivadora i
còmica en la qual tres mims
busquen el seu objecte
personal perdut amb malabars,
acrobàcies, balls i molta
diversió. Ho aconseguiran?
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Dijous 28 de desembre

El Calbaret
(innocent)
Gala cloenda
#30TeatreRavalG
19h00

5€

TOTS ELS PÚBLICS
Espectacle multidisciplinar on
participen diferents artistes
escènics vinculats al Teatre del
Raval i a LaCasaCalba.
Si vols participar d’El Calbaret,
envia’ns la teua proposta a:
info@lacasacalba.org. El Calbaret
tindrà continuïtat en 2018.
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Dimarts 2 de gener

Pas a pas...
Programa de curtmetratges
a descobrir a partir de 2 anys
18h00

3€

CINEMA EN VALENCIÀ
PRIMERA INFÀNCIA
Sis històries poètiques, tendres
i divertides que ens narren les
peripècies d’un nen de cartró
que viu a l’oceà, d’un homenet
que despenja la lluna o d’uns
animals de la selva espantats per
un soroll estrany. Una selecció
de pel·lícules que fan créixer.

Dimecres 3 de gener

¡Qué bonito
es Panamá!
de Títeres de cuento
18h00

5€

TITELLES

PRIMERA INFÀNCIA
Basat en l’obra original de
Janosch, Elisa M. Matallín ha
adaptat aquest espectacle per
als més menudets amb titelles.

Dijous 4 de gener

La mar de vida
de La Monda Lironda
18h00

5€

TEATRE

PRIMERA INFÀNCIA
L’espectacle ens convida a
compartir el tresor que tots
portem dins a través d’una
aventura submarina. Almarina,
la protagonista, és com tu i com
jo, està plena de curiositat i li
encanta jugar...
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DESCOMPTES:
10% per als alumnes de l’Escola Teatre Serrano i Act&Play Escuela de Teatro
20% amb el Carnet Jove i la Targeta 12:35
30% amb el Carnet de socis del Raval
50% per als alumnes del Teatre escola de Raval
10% per als socis de l’IMAB, Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia

Recicla(‘)t

C. Sant Ramon, 8
46702 Gandia (València)
Tel. 962.866.532
www.teatreravalgandia.org

/teatredelraval.gandia
@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia
teatreravalg
info@teatreravalgandia.org
Teatre Raval Gandia

Servei de bar

Raval d’amor

Abonament regal

Obert des d’una hora abans
de les funcions. Hi trobareu
també, marxandatge del
Teatre del Raval així com la
botiga de LaCasaCalba amb
tots els treballs discogràfics
de la productora.

Si ets amant del Raval, fes-te
soci i obtindràs importants
descomptes per als espectacles, tallers i merxandatge.

També tens l’opció de comprar un abonament de sis
espectacles per a regalar(-te)
i tindràs 5 € de descompte en
un espectacle d’adults o un
espectacle infantil gratuït.
Vàlid per a tota la temporada.

Col·laboren

