


Dates Pàg.

El Calbaret (Adéu, estiu) 21 SET 3

Goldi Lliure 5 OCT 5

Your Name 6 OCT 6

Los Metrognomos / Tempus / Taller d’instruments 19–23 OCT 8

Acte inaugural RRRR! Festival d’art i reciclatge 17 OCT 9

Xarrada Contaminació marina 18 OCT 10

Freightened. El preu real del transport marítim 19 OCT 11

El rei Mides i les metamorfosis / Taller reciclat 20 OCT 12

Tot bufant / Taller de roba i titelles reciclades 21 OCT 13

Cloenda RRRR! Festival d’art i reciclatge 24 OCT 14

Mans manetes.  
Paraules, cançons i veus de minyons de l’Alguer

9 NOV 15

The Melting Pot Pourri 10 NOV 16

Mos Maiorum, el costum dels avantpassats 16 NOV 17

La revolta dels contes 17 NOV 18

Aljub, 16 anys en 16 cançons 17 NOV 19

Txapeldun 23 NOV 20

Jornada Lluït Art del Col·lectiu Öbertament 30 NOV 21

Volen, volen 1 DES 22

Mercat de proximitat 15 DES 23

El Nadal del sr. Branquilló i L’escombra voladora 15 DES 23

Mishima + Carles Pastor 15 DES 24

Taller de circ 26–27 DES 24

Contes en femení plural 26 DES 25

Kubik 27 DES 25

El Calbaret (Innocent) 28 DES 26

El regal de la Molly Monstre 2 GEN 2019 26

Mamà natura 3 GEN 2019 27

Fràgil 4 GEN 2019 27

ÍNDEX

PROGRAMACIÓ REGULAR ENCUENTRO PAREDES

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE CAMPANYA DE NADAL
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Després del –merescut– descans 
estiuenc, t’esperem de nou al Teatre 
del Raval! Arranquem la temporada 
reprenent el teatre de varietats per a 
recrear un cabaret on tot cap, des de la 
música, la poesia, el teatre, la màgia i 
fins i tot el cinema.

VARIETATS / PRETEMPORADA

El Calbaret 
(Adéu, estiu)

Divendres 21 de setembre

21h00

8 € amb consumició

ADULTS

Artistes: Jacinto Sifón Fontana (malabars) / 
Liduard (cançó) / Martí Guillem (experimentació 
sonora) / Rubén Aparisi (màgia) / Auto Stop 
Teatre (teatre de guerrilla) / Ximo Vidal 
(performance teatral) / Mut i Nona (poesia i 
música) / Santiago Estruch (cinema en super-8) / 
Purna Teatre (humor). Banda: La POP. Mestre de 
cerimònies: El Triangulista.

Per a participar d’El Calbaret 
podeu enviar-nos les vostres 
propostes al correu: 
info@teatreravalgandia.org
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Treball de teatre documental sobre 
el moviment d’insubmissió dels anys 
80–90 en Espanya, les persones que 
en formaren part i sobre la seua 
exitosa estratègia de desobediència i 
confrontació no violenta amb l’Estat.

TEATRE / INAUGURACIÓ TEMPORADA / ENCUENTRO PAREDES

Goldi Lliure

Divendres 5 d’octubre

De Grupo Chévere 
(Galícia)

21h00

ADULTS

10 €

Interpretació: César Goldi. Direcció: Xron 
Assistència direcció: Patricia de Lorenzo.  
Escrita per: César Goldi, Xron, Manuel Córtes.

L’espectacle s’inclou en el programa d’activitats 
d’Encuentro PaRedes 2018, enguany dedicat a 
les relacions intergeneracionals, amb els majors 
com a protagonistes, i que es desenvoluparà el 
5 i 6 d’octubre al carrer del Teatre del Raval, Sant 
Ramon, 8. Consulta tota la programació en:  
www.encuentroparedes.com

5



6

El jove Taki viu a Tòquio i la jove 
Mitsuha, en un poblet a la muntanya. 
Durant el perídode de son, els cossos de 
tots dos s’intercanvien. Reclosos en un 
cos que els resulta estrany, comencen a 
comunicar-se.

CINEMA EN VALENCIÀ / ENCUENTRO PAREDES

Your name

Dissabte 6 d’octubre

Escrita i dirigida  
per Makoto Shinkai

18h00 3 €

Pel·lícula d’animació japonesa –la 4a més 
taquillera de la història del Japó– guanyadora del 
Premi a la Millor Pel·lícula d’Animació al Festival 
de Sitges 2016, entre d’altres reconeixements.

No recomanada per a 
menors de 12 anys

Durada: 102 min.





8

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

De vespradaDilluns 22 i dimarts 23

De 17h00 a 19h00Divendres 19 

De 12h00 a 14h00  
i de 17h00 a 20h00

Dissabte 20  
i diumenge 21

Los Metrognomos
Instal·lació sonora participativa 
d’Ángel Di Stéfano (Argentina)

Passeig de les Germanies, tram de l’Amorosa

13h00 Passeig Germanies (itinerant) 
18h00 Plaça Prado > Teatre del Raval (itinerant)

Dissabte 20 i diumenge 21

Tempus
Intervenció escènica d’artesania 
teatral de Visitants Teatre (Vila-Real)

Taller d’acústica i cons-
trucció d’instruments
Destinat a docents, a càrrec del 
compositor, arranjador i productor 
musical Pep Gol (Catalunya)

CEFIRE Gandia. Cal inscripció prèvia.



Com a presentació del Festival 
s’inauguraran les exposicions 
Criatures marines de Noni Font 
(Catalunya) i La piel gastada de Pepa 
Castillo (País Valencià), artista que, 
a més a més, s’encarregarà de la 
performance Bubbles.  
La presentació tindrà lloc en 
diversos espais del Teatre del Raval: 
sala, vestíbul, 1a planta i cambra.  
En acabar hi haurà un vi d’honor.

INAUGURACIÓ / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Acte inaugural 
de l’RRRR! 
Festival d’art  
i reciclatge

Dimecres 17 d’octubre
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19h30 ENTRADA LLIURE

TOTS ELS PÚBLICS
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A càrrec de Miguel Rodilla 
(Investigador i Professor de la 
Universitat Politècnica de València. 
Campus de Gandia, Llíria) i Silvia 
Falco (Investigadora i Professora 
de la Universitat Politècnica de 
València. Campus de Gandia, 
Argentina).

XARRADA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Contaminació 
marina: efectes, 
pronòstics i 
projectes

Dijous 18 d’octubre

Presenta: Xavier Ródenas, Regidor de 
Gestió Responsable del Territori de 
l’Ajuntament de Gandia. 

10

19h30 ENTRADA LLIURE

TOTS ELS PÚBLICS



Recerca sobre els mecanismes 
i riscos del transport marítim, 
una indústria submergida en el 
secretisme absolut, però que és 
responsable de la distribució 
de productes i mercaderies 
a més de set mil milions de 
persones a tot el món, i sosté la 
clau de la nostra economia, el 
medi ambient i el model de la 
civilització occidental.

CINEMA DOCUMENTA(’)T / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Freightened. 
El preu real del 
transport marítim

Divendres 19 d’octubre

Direcció: Denis Delestrac

19h00

GRATUÏT menors d’edat

3 €

TOTS ELS PÚBLICS

Durada: 84 min. 
Pel·lícula doblada al valencià.
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En un abocador ple de fem i 
deixalles dos amics entren en el 
territori dels mites clàssics i les 
transformacions. Objectes inútils 
cobren una vida inesperada per 
contar-nos històries de déus, reis, 
nimfes i herois. Un relat sorprenent 
i divertit on el públic gaudirà amb 
les metamorfosis del Rei Mides, 
Faetont, Eco o Narcís.

TEATRE / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

El rei Mides i les 
metamorfosis

Taller de roba i titelles reciclades

Dissabte 20 d’octubre

D’El Ball de Sant Vito  
(País Valencià)

A càrrec d’Ana Pericàs i Pepa Castillo

18h00 FAMILIAR5 €

De 17h00 a 19h00

Interpretació:  
Xavier Learreta i Manel Mengual.

A les portes del Teatre del Raval. Gratuït.  
Cal inscripció prèvia a info@teatreravalgandia.org
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Taller de roba i titelles reciclades
A càrrec d’Ana Pericàs i Pepa Castillo

De 17h00 a 19h00
A les portes del Teatre del Raval. Gratuït.  
Cal inscripció prèvia a info@teatreravalgandia.org

Espectacle dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli de la 
paraula, és a dir, tot allò que es pot 
fer sonar gràcies al vent. Descobrirem 
com es pot formar una orquestra 
a partir de l’ús de joguines i altres 
materials que podem trobar per casa.

MÚSICA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Tot bufant

Diumenge 21 d’octubre

Amb Pep Gol & Pep 
Pasqual (Catalunya)

18h00

TOTS ELS PÚBLICS

5 €

13



Taula rodona amb Carlos Taibo 
(Escriptor i Professor de la Universitat 
Autònoma de Madrid, Madrid) i Vicent 
Cucarella (Economista i Investigador, 
Alzira) al voltant de la teoria del 
decreixement, com una alternativa al 
sistema consumista imperant, el qual 
continua malbaratant els recursos 
limitats del nostre planeta.

CLOENDA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Decreixent

Dimecres 24 d’octubre

14

Modera: Francesc Burgos (Ambientòleg, 
Tavernes de la Valldigna)

Amb Carlos Taibo  
i Vicent Cucarella

19h30

TOTS ELS PÚBLICS

ENTRADA LLIURE



MÚSICA

El projecte, que pren forma de 
llibre-disc, és un recull de cançons 
tradicionals i infantils de l’Alguer 
interpretades i modernitzades 
per un cor d’infants algueresos i 
músics d’arreu dels territoris de 
parla catalana. La iniciativa naix 
de Plataforma per la Llengua 
amb l’objectiu d’oferir a les noves 
generacions d’algueresos –que no 
gaudeixen de gairebé cap tipus 
d’ensenyament en llengua catalana 
a l’escola– un producte cultural 
d’homenatge a la seua cultura.

Divendres 9 de novembre

15

19h00 TOTS ELS PÚBLICS

PREU PER DETERMINAR

Venda d’entrades en:  
www.plataforma-llengua.cat  
i en la taquilla del Teatre del Raval 
des d’una hora abans de l’espectacle

Mans manetes. 
Paraules, cançons 
i veus de minyons 
de l’Alguer
Concert–presentació  
del llibre-disc



Trio d’equilibristes, malabaristes i 
músics, pallassos atípics, poètics i 
surrealistes que presenten la figura 
del clown renovat amb una subtil 
barreja de modernitat i classicisme en 
clau d’humor.

CIRC

The Melting  
Pot Pourri

Dissabte 10 de novembre

De Los Excéntricos 
(Catalunya-França)

18h00

TOTS ELS PÚBLICS

5 € Guió i interpretació: Marceline, Sylvestre 
i Zaza. Construcció piano: Zaza. Titelles: 
Sylvestre i Ventura&Hosta Cartrons.
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Muntatge que trasllada a l’espectador 
a la frontera sud per presenciar, 
veure i conèixer en primera persona 
els protagonistes de les actuals 
crisis migratòries, un fenomen 
oblidat. L’espectacle utilitza la 
tècnica verbatim per reproduir les 
declaracions exactes dels testimonis.

TEATRE: ESCENA CONTEMPORÀNIA

Mos Maiorum, 
el costum dels 
avantpassats

Divendres 16 de novembre

De Col·lectiu Mos 
Maiorum (Catalunya)

21h00

ADULTS

10 €
Creadors/intèrprets: Ireneu Tranis, Alba 
Valldaura i Mariona Naudin. Producció d’Antic 
Teatre.

17

Aforament limitat.

Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre.



La pel·lícula és una adaptació 
del best-seller de Roald Dahl per 
part dels productors d’El Grúfal i 
El Nadal del senyor Branquilló. El 
film recupera personatges i relats 
clàssics coneguts per tot el món 
per a donar-los la volta i introduir 
girs enginyosos, sorprenents i 
rabiosament actuals.

CINEMA EN VALENCIÀ

La revolta 
dels contes

Dissabte 17 de novembre

Basada en l’obra 
de Roald Dahl

18h00

FAMILIAR a partir de 7 anys

3 €

18

Durada: 58 min.

Pel·lícula nominada als Oscar 
2018 i als Premis Annie i 
guanyadora del Premi Cristal 
al Festival d’Annecy.



El Teatre del Raval acull l’enregistrament 
en directe del nou treball d’Aljub, una de 
les formacions valencianes de música 
tradicional més interessants i consolidades 
del panorama musical. Al concert-disc 
revisitaran algunes de les seus cançons 
anteriors i ens en presentaran de noves, 
totes amb el so que els ha caracteritzat: 
instruments amb sonoritats orientals, 
ritmes d’amalgama i solos instrumentals, 
amb la maduresa assolida pels músics que 
conformen aquesta formació, encapçalada 
per Joansa Maravilla (Algemesí).

MÚSICA

Aljub, 16 anys 
en 16 cançons

Dissabte 17 de novembre

Enregistrament 
del disc en directe

21h00

TOTS ELS PÚBLICS

10 €
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Edició a càrrec de 
LaCasaCalba Ed.

5 € menors d’edat

Formació: Josep Pérez (Veu, guitarra i percussions), 
Ales Cesarini (Contrabaix), Joansa Maravilla (Oud 
i kanun), Andrés Belmonte (Flautes i nais) i altres 
artistes convidats.



Espectacle que ens convida a reflexionar 
sobre per què ens resulta tan important 
obtenir el reconeixement dels altres 
en la vida, cosa que aprenem ja des de 
ben menuts. Aquest qüestionament 
es planteja en l’obra a través del món 
de l’esport, amb moments de glòria i 
victòria però també de soledat, pressió, 
por i fragilitat.

DANSA: ESCENA CONTEMPORÀNIA

Txapeldun

Divendres 23 de novembre

D’Organik Dantza 
(País Basc)

21h00

ADULTS

10 €
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Concepte i direcció: Natalia Monge. 
Interpretació: Eneko Balerdi. Música original: 
Kepa Junkera. Dramatúrgia: El Pont Flotant. 
Textos: Organik i el Pont Flotant.



La Jornada s’inclou en el programa 
d’actes que el Col·lectiu Öbertament 
ha preparat per celebrar els seus 
15 anys de presència pública. 
Amb aquesta celebració de lluita 
contra l’estigma, el col·lectiu 
ofereix diferents actes al teatre del 
Raval, entre els quals es troba la 
representació teatral La Onironauta. 
Un viaje entre el sueño y la vigilia de 
Teatro de La Catrina.

TEATRE: ESCENA CONTEMPORÀNIA / 15 ANYS ÖBERTAMENT

Divendres 30 de novembre

Jornada Lluït Art
De 9h30 a 21h15

21

Inscripcions i reserves per a la jornada:  
96 2866875 (de 10 a 14h)  
info@colectiuobertament.org  
www.colectiuobertament.org

La Onironauta. 
Un viaje entre el 
sueño y la vigilia
De Teatro de La Catrina 
(País Valencià)

19h30 8 €
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DANSA

Dissabte 1 de desembre

L’espectacle utilitza la dansa i el circ 
per a desenvolupar un llenguatge 
sense paraules basat en la manipulació 
d’objectes i el moviment. Un joc 
coreogràfic càlid i proper als més 
xicotets, un joc que es fon com un 
conte melòdic, un esclat d’imatges 
poètiques amb un únic objectiu: 
l’estímul de l’emoció dels xiquets.

Volen, volen
De Mariantònia 
Oliver (Illes Balears)

18h00

FAMILIAR

5 €

Creació: Mariantònia Oliver.  
Interpretació: Mateu Cañellas i Gracia Moragues.



CINEMA EN VALENCIÀ

Dues aventures plenes de tendresa 
i valors, dels creadors d’El Grúfal 
i basades en l’obra de l’escriptora 
Julia Donaldson, referent de la 
literatura infantil moderna.

Al vestíbul del Teatre del Raval.

Basades en els best-sellers 
de l’escriptora infantil Julia 
Donaldson

FAMILIAR a partir de 3 anys

18h00 3 €

El Nadal del 
senyor Branqui-
lló i L’escombra 
voladora

Amb productes 
alimentaris i culturals

Mercat de 
proximitat

Dissabte 15 de desembre Dissabte 15 de desembre

De 18h00 a 21h00

EL TEATRE 
PER NADAL 
US DESITJA 
BON RAVAL!
DEL 15 DE DESEMBRE 
AL 4 DE GENER

23



MÚSICA

Dissabte 15 de desembre

Mishima
+ Carles Pastor

21h00 12–15 €

6 € menors d’edat

24

Del Primavera Sound de Barcelona al Summer 
Stage de Nova York, de Berlín a Donosti, de 
Múrcia al seu ja clàssic tancament de gira a 
l’Apolo, Mishima (Barcelona) van contagiar 
al món de L’ànsia que cura (2014) i els va 
consagrar com un dels grups més importants 
del pop actual. Continuant amb un exercici 
de depuració de la forma, publicaren en 2017 
el seu últim disc Ara i res que ara presenten al 
Teatre del Raval de Gandia. Obrirà el concert 
l’actuació del músic saforenc Carles Pastor, de 
gira amb el seu darrer disc Andròmina.

Formació: David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega,  
Xavi Caparrós i Alfons Serra. 
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TEATRE: TOTS A ESCENA! TEATRE: TOTS A ESCENA!

Contes en 
femení plural

Kubik

Dimecres 26 de desembre Dijous 27 de desembre

De Teatre Buffo (País Valencià)

De Teatro Paraíso (País Basc) & 
Teatro de la Guimbarde (Bèlgica)

Taller de circ
D’11h00 a 13h00Dimecres 26 i dijous 27 de desembre

18h00 5 € FAMILIAR
18h00 5 € PRIMERA INFÀNCIA
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Selecció de contes on les 
protagonistes són les dones. 
Històries narrades i escenificades 
amb diferents tipus de titelles 
que aborden temes actuals com 
el maltractament psicològic, 
l’autoestima, la igualtat 
d’oportunitats i l’assetjament.

L’espectacle està inspirat en els 
jocs dels xiquets que experimenten 
físicament amb el seu entorn 
per a comprendre’l. Mitjançant 
la manipulació dels objectes al 
seu abast, construeixen el seu 
pensament i obrin així la porta de 
la seua imaginació.

Tècniques de circ amb malabars, teles, equilibris, maces i altres objectes.

Més info: www.teatreravalgandia.org / Inscripcions: escola@teatreravalgandia.org



ADULTS FAMILIAR a partir de 3 anys

21h00 18h00

Divendres 28 de desembre Dimecres 2 de gener

El Calbaret 
(Innocent)

El regal de la 
Molly Monstre

26

TEATRE DE VARIETATS CINEMA EN VALENCIÀ

8 € amb consumició 3 €

Artistes confirmats: Pau Miquel Soler 
(cançó)  / Truna (experimentació sonora) 
/ Toni de l’Hostal (humor) / Ximo Vidal 
(performance teatral) / Víctimas Civiles 
(transcançó) / Santiago Estruch (cinema 
en super-8) / Clara Andrés (cançó) / 
Xusa Barberà (claqué) / Figues de pala 
(performance musical). Banda: La POP. 
Mestre de cerimònies: El Triangulista.

Envia’ns la teua proposta escènica a 
info@teatreravalgandia.org

La pel·lícula aborda un conflicte 
molt habitual en les famílies 
com és l’adaptació dels infants 
a l’arribada d’un nou germà o 
germana. En aquesta història, la 
Molly és la reina de la casa fins 
que arriba el seu germà menut...
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TEATRE: TOTS A ESCENA! CLOWN: TOTS A ESCENA!

PRIMERA INFÀNCIA

18h00 5 €
TOTS ELS PÚBLICS18h00 5 €

Mamà natura Fràgil

Dijous 3 de gener Divendres 4 de gener

De La Monda Lironda  
(País Valencià)

De Maria Andrés (País Valencià)

Mamà Natura ens convida a 
descobrir els colors, sons i ritmes 
que fan que cada estació de l’any 
siga diferent. Junts recorrerem 
un cicle, sentirem com tot canvia 
i al llarg d’un any es transforma. 
Un treball d’estimulació 
sensorial per a bebès a través 
del joc teatral amb els cinc 
sentits, manipulació d’objectes i 
comunicació gestual.

Espectacle de clown gestual 
i físic combinat amb nous 
llenguatges com la poesia. 
Amb una simple caixa de 
cartó, començarem un divertit 
i boig viatge a través de les 
emocions, la incomunicació i les 
absurditats humanes, esperant 
que arribe alguna cosa o algú 
que li done sentit a la nostra 
espera.



Col·laboren

C. Sant Ramon, 8 
46702 Gandia (València) 
Tel. 962 866 532 
Mòb. 601 195 684 
www.teatreravalgandia.org

Recicla(‘)t

/teatredelraval.gandia

teatreravalg

@TeatreRavalG #TeatreRavalGandia

info@teatreravalgandia.org

Teatre Raval Gandia

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

Servei de bar 

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.

Raval d’amor 

Si ets amant del Raval, fes-te 

soci i obtindràs importants 

descomptes per als especta-

cles, tallers i merxandatge.

Abonament regal 

També tens l’opció de com-

prar 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.


