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“L

a música desperta en
nosaltres emocions
variades, però no les més
terribles, com ara horror,
por, ira, etc., sinó més
aviat els sentiments més
càlids, com ara dolçor
i amor, que es transformen en devoció. [...]
Possiblement aquests sentiments confusos
i poderosos facen sorgir el sentiment d’allò
que es pot considerar sublim”

Charles Darwin
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Cicle Marquesa Concerts
Jardí de la Casa de Cultura
DISSABTE 4 - 22.30H

 
DIUMENGE 5 – 12H

LA OTRA

NACHO VEGAS

Isabel Casanova (veu i guitarra), Pablo Levín
(bateria), Román García Sánchez (guitarra),
Paula Cánovas (baix), Elena Cortés (teclats)

Nacho Vegas (veu i guitarra), Juliane
Heinemann (veu i guitarra), Joseba Irazoki
(guitarra), Ferran Resines (teclats i cors),
Hans Laguna (baix, guitarra espanyola i cors),
Manu Molina (bateria)

“Vaig començar a escriure per necessitat,
en ocasió d’alguna crisi de solitud. Em
vaig adonar que em servia per guarir-me,
i des d’aquell moment vaig anar agafant el
costum de netejar les ferides amb música
[...]”. Així es presentava aquesta cantautora
de Madrid, que destaca per una veu dolça sobre un so que ha anat evolucionant
de l’acústic més senzill cap a una barreja
d’influències que van des de grans clàssics
llatinoamericans fins al rap, passant per
molts altres gèneres de música negra.

Cantautor amb influències de músics com
Leonard Cohen, Bob Dylan o Tom Waits,
Nacho Vegas va ser, en els 90, membre fundador de la mítica banda Manta Ray. Després, una prolífica carrera en solitari amb 12
discos, l’han situat com un dels creadors de
referència en el que destaca el seu compromís social. A Marquesa Concerts presentarà
el seu últim treball, editat el passat febrer,
titulat Mundos inmóviles derrumbándose.

10 € / 8 € (amb Carnet Jove o de
Pensionista)

18 € / 15 € (amb Carnet Jove o de
Pensionista)

Venda anticipada en casa de cultura i www.
Instanticket.es

Venda anticipada en casa de cultura i www.
Instanticket.es

Cicle Marquesa Concerts
Jardí de la Casa de Cultura
DISSABTE 18 - 22.30H

NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS
Pepe Begines (veu), Salvador Romero (baix), Álvaro Begines (baix), Pepe Linero (bateria)

A finals dels anys 80, un grapat d’amics-músics formen aquesta banda, en la que el pop,
el reggae, el rock i el flamenc, juntament amb unes lletres desenfadades i fresques, donen com a resultat un estil propi anomenat agropop. Amb 15 discos editats, la banda
liderada pel carismàtic Pepe Begines arriba a Marquesa Concerts per presentar el seu
últim treball, titulat Rock con tomate.

15 € / 12 € (amb Carnet Jove o de Pensionista)
Venda anticipada en casa de cultura i www.Instanticket.es

Música
 
DIUMENGE  5 – 12H

J Teatre serrano. Sala A
BANDA SIMFÒNICA UAM
SANT FRANCESC DE BORJA
La banda simfònica de la UAM Sant Francesc de Borja, dirigida per Vicent Martí Ferrer, junt a la banda jove, dirigida per Juan
Miguel Terrazas Samper oferirà un concert
dins de la campanya “Excel·lent” patrocinat per la Diputació de Valencia amb un
programa que inclourà obres de compositors valencians com Hugo Chinesta i Frank
Cogollos, entre altres.
4€
Venda anticipada en casa de cultura i www.
Instanticket.es

 
DISSABTE 11- 20.30H

J Jardí de la casa de cultura marqués de
gonzález de quirós

BANDA CENTRE MUSICAL DE
BENIOPA

El Centre Musical de Beniopa participa
un any més en la campanya Excel·lent de
la Diputació, i ens oferirà aquest concert
on intervindrà en la primera part la Banda Jove de l’Associació, dirigida per Sergio
Puig Pérez i, en una segona part, la Banda
del Centre Musical de Beniopa, dirigida per
Merche Femenía Simó. En aquesta ocasió
ens oferiran música festiva d’autors valencians.
ENTRADA LLIURE

Música

J

CASA DE CULTURA MARQUÉS
DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS

Audicions musicals
Escola de Música Centre Musical Beniopa

DILLUNS 13 – 20H
Alumnes d’ Iniciació, Fasolet, Piano, Grup
de Corda Fregada, Grup de Guitarres i Cor.

Escola de Música Centre Musical Beniopa

DIMARTS 14 – 20H
Alumnes de Percussió, Conjunt Instrumental, Vent-Fusta, Vent-Metall, Grup
de Dolçaina i Grup de Gospel.

 DIMECRES 15 I DIJOUS 16
- 20H
Alumnes de l’Escola de Música de Gandia
ENTRADA LLIURE
Organitza: CPM Districte Marítim

DIVENDRES 17 – 20H
Audició conjunts instrumentals
Els conjunts instrumentals d’Ensenyances
Elementals i Professionals del centre autoritzat “Ciutat Ducal” de Gandia sota la
direcció de Isidro Martínez i Juan Miguel
Terrazas interpretaran el concert de clausura del curs escolar i en el mateix acte
es lliuraran les orles als alumnes que han
finalitzat els estudis elementals i professionals de música i els diplomes als millors
expedients acadèmics.

DIMECRES 22 – 19H
Audició de final de curs de l’alumnat de
cant del Centre Professional de Música
“Districte Marítim” del Grau de Gandia,
dirigit pel professor Daniel Gascó i amb
l´acompanyament del pianista David
Fuster Celma, amb un repertori que inclou àries antigues, oratoris, òpera i sarsuela.

XV Festival de guitarra
de Gandia

Mestre Salvador García ‘Panxa Verda’
DEL 27 DE JUNY AL 4 DE JULIOL
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós
Preu per concert: 5 €.
Abonament 5 concerts: 20 €
Reserva d’entrades: tel. 676858647
Més info: www.festivalguitarragandia.com

DILLUNS 27 – 20H

JOAQUÍN GERICÓ (FLAUTA)
Catedràtic del flauta del Conservatori Joaquín Rodrigo de València. El seu nom
apareix ressenyat en el llibre 1000 Músics
valencians (B. Adam) i al Diccionari de la
Música Valenciana, editat per l’Institut Valencià de la Música. Li han dedicat obres
per a flauta compositors com B. Adam Ferrero, Juan B. Messeguer o José Lázaro.

&

RUBÉN PAREJO (GUITARRA)
La seua manera d’interpretar ha estat elogiada per la premsa especialitzada. Professor
invitat en nombrosos cursos i certàmens.
Ha actuat als EUA, Argentina, Japó i Europa. És acadèmic numerari de la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana, director
artístico del Certamen Internacional de
Guitarra ¨Lluys Milán¨, artista R.C Strings
i Catedràtic de Guitarra del CSM “Joaquín
Rodrigo¨ de València.

XV Festival de guitarra
de Gandia

Mestre Salvador García ‘Panxa Verda’
DIMARTS 28 - 20 H
FERNANDO ESPÍ (GUITARRA)
És catedràtic de guitarra del Conservatori Òscar Esplá (Alacant). A més, és titulat
en l’especialitat de Música Antiga i llicenciat en Història i Ciències de la Música. La
premsa especialitzada el reconeix com “un
dels millors guitarristes espanyols del moment” (revista Ritmo), així com “un nou
talent emergent… un excepcional guitarrista de la nova generació” (revista Classical
Guitar)

DIMECRES 29 - 20 H

IVÁN CEBRIÁN (GUITARRA
ELÉCTRICA)
Reconegut guitarrista de jazz, compositor, educador i productor. Ha participat en
nombrosos festivals de jazz internacionals,
ha sigut guitarrista de sessió i ha acompanyat a artistas del prestigi de Mocedades o
Sole Giménez i figures del jazz com Ramón
Cardo, perico sambeat o Jesús Santandreu.

& PEDRO MATEO (GUITARRA
CLÀSSICA)
És un dels guitarristes clàssics més prestigiosos d’Espanya. Ha sigut premiat en
concursos com el 2009 Boston Guitar Fest
o el III Miami’s International Competition.
Ha actuat com a solista amb la ORTVE, Orquestra Simfònica de Castella i Lleó o l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

XV Festival de guitarra
de Gandia

Mestre Salvador García ‘Panxa Verda’
DIJOUS 30 - 20 H
ETERNAS (FLAMENC)

Grup format per cinc dones artistes: Pilar Pacheco i Merci Gálvez (cante), Selene
Fernández (ball), Helena Feenstra (guitarra) i Pau Martí (percussió) les quals reivindiquen un espai propi en l’escena flamenca. Eternas manté la puresa i el compàs
amb la intenció d’envoltar-lo en una essència femenina.

 ISSABTE 2 DE JULIOL D
19 H

AIDA ALONSO MATEU
(GUITARRA)
Va iniciar els seus estudis de guitarra als
9 anys. Actualment estudia al CSMV Joaquín Rodrigo, on rep classes del mestre
Rubén Parejo. El 2021 obté el 1r Premi en
el VI Concurs de Guitarra de Gandia

J Museu Arqueològic de Gandia (MAGa)

ENTRADA LLIURE

XV Festival de guitarra
de Gandia

Mestre Salvador García ‘Panxa Verda’
DILLUNS 4 DE JULIOL - 20 H

JORGE OROZCO (GUITARRA)
Guitarrista i psicòleg, és covidat regularment a impartir concerts i classes magistrals per tot el món. Ha gravat 10 CDs,
alguns d’ells dedicats a l’obra de Francisco
Tárrega i d’Estanislao Marco.

& DAVID LÓPEZ (GUITARRA)
Estudia amb Rubén Parejo i José Luis González i ha actuat com a concertista i músic
de cambra a Espanya i Itàlia. El 2014 participa en la gravació del CD El cuaderno de
Salvador, dedicat a Salvador Garcia Panxa
Verda. És professor del CAEM del Grau de
Gandia i de les escoles de música de Benirredrà i del Real de Gandia. Dirigeix, junt
a Rubén Parejo, el Festival de Guitarra de
Gandia

A L
08/04

T E AT RE

S ER R A N O

El mètode
Grönholm
Olympia Metropolitana

29/04

Acampada
Pont Flotant

14/05

Los Remedios
Exlímite

21/05

Amort
Xirimiri Teatre

27/05

Encara hi ha
algú al bosc

Cultura i Conflicte - Teatre de l’Aurora

04/06

Meohadim
Jacob Gómez

10/06

Castelvines
y Monteses
Barco Pirata

19/06

Angoixa
Ambfiteatre

Teatre
Serrano

 
DISSABTE 4- 20H

DIUMENGE 19  - 19H

Sala B

MEOHADIM

ANGOIXA

Julia Sanz, Lara Misó, Naya Montsó
Música: Sergio Gassmann

Estruch, Pepa Rovira

Companyia: Jacob Gómez
Escenografia: Sergi Cerdán, Jacob Gómez
Intèrprets: Blanca Tolsá, Helena Hernáez,

Cinc dones i germanes donen vida a Meohadim, transmetent les seues vivències
a través de la música, les veus i el moviment. Ulls que observen, que insinuen,
que narren; murmuris i crits que lluiten
per expressar les històries que les han
marcades fins hui.
Com afecten les seues experiències a la
resta? Com es comuniquen sense parlar?
Moviments accelerats i pausats que s’oposen entre si: vellut suau d’una banda i rugós per l’altre, un contrast emocional que
tots vivim dia a dia.

 8 € - 6 €

Text: Mariano Lloret
Director: Sergi Bono
Intèrprets: Sergi Bono, Adri Sanz, Joana
La depressió i els seus dards de dolor acompanyen a Víctor dia rere dia. L’única manera
d’evadir-se que ell té és la beguda i l’escriptura.
Quan escriu, quan s’endinsa en el procés de
l’escriptura Víctor aconsegueix evadir-se i
allunyar-se de tots els pensaments negatius
que de comú l’envolten. Entretant, malviu de
vendre les seues obres a companyies amateurs. Un dia arriba la seua germana amb la
notícia de que la casa on ell viu, la casa familiar, serà embargada en cosa de quinze dies.
Ha d’abandonar-la. Des d’aleshores Víctor
inicia un recorregut dolorós per tractar d’evitar quedar-se en el carrer. Un recorregut que
posarà de manifest la hipocresia de la nostra
societat i l’avarícia amb la qual tothom, d’una
manera o d’altra, es conduïx per la vida.
 8 €

Venda d’entrades: Casa de la Marquesa, Instanticket, taquilla del Teatre (1 hora abans de l’espectacle)

Teatre
Serrano

DIVENDRES 10 - 20H

CASTELVINES Y MONTESES. LOS AMANTES DE VERONA SEGÚN
LOPE DE VEGA
Companyia: Barco Pirata
Direcció: Sergio Peris-Mencheta
Intèrprets: Aitor Beltrán, Paula Iwasaki, Xoel Fernández, Óscar Martínez-Gil, Andreas Muñoz,
Xabi Murua, Natxo Nuñez, Maria Pascual, Gonzalo Ramos, Ignacio Rengel, Jùlia Roch, Cintia
Rosado, Almudena Salort
Covers: Nuria Pérez, Sergio Sanguino

Castelvines y Monteses és una festa del teatre. És posar el vers de Lope de Vega, la història
de Bandello, el joc de la versió de Rojas Zorrilla, el vol de Shakespeare i l’acidesa de Quevedo al servei d’un espectacle ple d’humor, joc, música, màgia, acrobàcia, clown, ball…. 13
actrius i actors que abracen els versos de Lope de Vega i s’enamoren i enamoren amb el seu
talent actoral, el seu domini del cos, del cant i dels instruments amb els quals ambienten
en temps real els esdevenirs de Julia i Roselo, Celia i Marín, Dorotea i Anselmo…
 15-12-12-10 €
Venda d’entrades: Casa de la Marquesa, Instanticket, taquilla del Teatre (1 hora abans de l’espectacle)

Teatre
 
DISSABTE 18 - 21H

Casa de Andalucía en Gandía

GALA DE DANZA ESPAÑOLA
Compañía: Larreal (RCPD Marienma Madrid)
Directora rcpd mariemma: Arantxa Carmona
Cordinadora externa Larreal: Ana López
Repetidoras: Cristina Jerez y Ana López
El RCPD Marienma es una institución de reconocido prestigio que desde hace mas de 70
años forma a bailarines de primer nivel.
El la actualidad sus talleres coreograficos estan representados en la compañía “ Larreal” la
versatilidad de los bailarines y piezas coreográficas abarcan todos los estilos de la danza
española: flamenco, folclore, escuela bolera y danza estilizada.
Desde su creacion en 1992, Larreal, ofrece anualmente un espectaculo de danza de calidad,
versatil y lleno de energia. La formidable respuesta del publico y de la critica especializada
en danza tanto a nivel nacional como internacional aseguran un espectaculo que no les
dejara indiferente.
12 €
Venta anticipada de entradas: en la Casa de Andalucia en Gandia( tlef. 626300892 mañanas y al
696332303 tardes) y una hora antes en taquilla.

Cinema

Teatre Serrano

CinePot

 
DIMARTS  7- 19H

LA PUERTA DE AL LADO

Alemanya/2021/92 min./VOSE/NR-16 anys
Direcció :Daniel Brühl
Guió: Daniel Kehlmann
Fotografia: Jens Harant
Intèrprets: Daniel Brühl, Peter Kurth, Aenne
Schwarz

Daniel és un conegut actor que un matí
deixa arrere el seu elegant àtic a Berlín i la
seua preciosa esposa per a volar a Londres
per al càsting d’una pel·lícula de superherois. De camí a l’aeroport s’acosta al bar de
sempre per a repassar el text i prendre un
café tranquil·lament sense adonar-se que
el seu veí Bruno, al qual mai abans havia
vist, li segueix de prop. En el bar, Bruno comença a conversar amb Daniel en el que
queda clar que no és una trobada casual. El
veí de la porta del costat té informació íntima sobre la vida de Daniel i la seua família
que fa que la trobada es convertisca en una
incòmoda experiència.

 
DIMARTS 14 - 19H

LIBERTAD

España/2021/104 min./NR-12 anys
Direcció i Guió: Clara Roquet
Fotografia: Gris Jordana
Intèrprets: María Morera, Nicolle García,
Nora Navas, Vicky Peña

La família Vidal passa a la seua casa d’estiu
les últimes vacances de l’àvia Ángela, que
pateix Alzheimer avançat. Per primera vegada en la seua vida, Nora, de 14 anys, sent
que no troba el seu lloc. Els jocs de xiquets
li semblen ridículs i les converses dels adults
encara li van grans. Però tot canvia amb l’arribada de Libertad, de 15 anys i filla de Rosana, la dona colombiana que cuida d’ Àngela.
Rebel i magnètica, Libertad es converteix
en la porta d’entrada a un estiu diferent per
a Nora, i les dues xiques ràpidament forgen
una amistat intensa i desigual. Juntes ixen de
la bambolla de protecció i confort que suposa la casa familiar, descobrint un món nou en
el qual Nora se sent més lliure que mai.

 PREU CINE POT: 4 € /3 € ( reduïda)
Venda entrades: Casa Cultura, Instanticket, taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió).

Teatre
 
DIVENDRES 17 - 20.30H

Concert
 
DIMECRES 22 - 20H

J Sala A. Teatre Serrano de Gandia

J Esglèsia del Beato

NIT DE TEATRE: EL PARE
Grup de teatre de la Universitat
de les Persones Majors

CONCERT COR NAU GRAN I
COR UNIMAJORS GANDIA

Durant aquesta nit de teatre s’interpretarà
l’sketch “Per favor” de M.Egea mentre que,
a continuació, tindrà lloc la representació
de l’obra “El Pare” escrita per Jesús Moncho. Aquesta peça teatral tracta d’un greu
problema familiar on l’avaricia, l’enveja i
l’egoisme portaran els personatges a viure
situacions inesperades.
Els beneficis de l’obra seran a favor de Cáritas Gandia
Venda d’entrades en les oficines de Cáritas
i una hora abans de l’inici en les taquilles del
teatre

Durant aquest concert s’interpretaran peces per part de la Coral de la Nau Gran de
València i del Cor de la Universitat de les
Persones Majors de Gandia. La última part
del concert serà una actuació conjunta
d’ambdues corals.
Al llarg del concert s’interpretaran peces de
música tradicional i popular així com havaneres i boleres.
Al Cor de la Nau Gran naix a València a gener de 2011 mentre que el cor d’Unimajors
Gandia data de 2014. Aquest és el primer
concert conjunt que realitzen
Entrada lliure amb reserva prèvia.
Reserva d’entrades a www.uv.es/uvgandia

Exposicions
FINS AL 3
16 MIRADES. COL.LECTIU
MIRADES
Primera mostra del col.lectiu Fotogràfic
Mirades. 16 propostes que volen indicar
l’objectiu artístic d’este grup saforenc de
fotógrafs. Diversitat d’estils i d’estètiques
amb un denominador comú: el gust per la
mirada i la representació de l’entorn de la
manera més honesta possible.
De dilluns a divendres de 9 a 20h

J Sala Tossal de la Universitat de València.
Centre Internacional de Gandia
FINS AL 12
150 ANYS, CARMELITES A
GANDIA
L’exposició 150 anys, Carmelites a Gandia
obrirà les seues portes el pròxim dijous 12
de maig a la Casa de la Marquesa per tal de
commemorar el segle i mig de la fundació
del Col·legi Carmelites. Amb la mirada en
els espais arquitectònics i en el funcionament intern de la institució, es posarà en
valor la gran tasca realitzada per les Germanes Carmelites des de la seua arribada
a la nostra ciutat, a través d’una selecció de
l’extens arxiu documental i gràfic que s’ha
pogut conservar.

 e dilluns a dissabte de 10.30 a 14h i
D
de 18 a 20.30h. Diumenges tancat

J Sala d’exposicions de la Casa de Cultura

Exposicions
 
DIJOUS 2 - DE 16 A 19H

J Palacio Ducal

 MATRÍCULA: gratuïta - INSCRIPCIÓ:
mucaesupv@upv.es
Portar càmera rèflex o mirror less.

 
DEL 2 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

TALLER “FOTOGRAFIA I
PATRIMONI ESCULTÒRIC DE
LA UPV”
Taller de fotografia que té com a objectiu l’ús
de la fotografia com a eina per a documentar
i conservar el patrimoni cultural.

FOTOGRAFIA I PATRIMONI
ESCULTÒRIC DE LA UPV
L’exposició “Fotografia i patrimoni escultòric de la UPV”, comissariada per Nacho Yusim, recull una selecció de 25 treballs dels
alumnes del curs homònim que s’ha celebrat al Campus de Vera (València) durant
els mesos de març a maig de 2022.

J Sala carròs i centelles del palau ducal dels borja
DEL 7 AL 20  

 
De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h
Diumenges i festius de 10 a 14h

DRETS SEXUALS… XXV
ANIVERSARI (VALÈNCIA
29/06/1977 – 29/06/2022)
Aquesta Exposició itinerant impulsada per
SxlgSF P.V. fa un recorregut històric dels Drets
Sexuals establerts a València en el XIII Congrés
Mundial de Sexologia (29 de juny de 1997).
Com a professionals de la Sexologia advoquem pel dret al plaer, el gaudi d’estimar i el
benestar que suposa una vivència positiva de
la nostra sexualitat, és a dir conéixer-se, acceptar-se i expressar-se. En aquest XXV aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Sexuals o Declaració de València pretenem
continuar difonent i sensibilitzant sobre la
importància del coneixement de la Sexologia
com a disciplina científica, la Salut Sexual,
l’Educació Sexual Integral i els Drets Sexuals.

J Claustre de la biblioteca central de gandia

Organitza: sxlgSF.org Sexólogos sin fronteras,
Regidoria de Sanitat i polítiques saludables,
Àrea de polítiques educatives, Àrea d’Igualtat,
diversitat i polítiques inclusives,

Encontre de pintors.
ULLS DE MUSSOL
 
DISSABTE 11 - DE 9 A 19H

J Passeig de les germanies (front a la casa de cultura)
ENCONTRE DE PINTORS.
ULLS DE MUSSOL
Continuant amb la tradició del grup de pintors Ulls de Mussol i amics, inicien les eixides a
pintar a l’aire lliure, del natural
(Plain air). En aquesta ocasió, comencen la temporada en la seua ciutat, Gandia, en un enclau inmillorable com és el Passeig de les Germanies. Ulls de Mussol és una de les Associacions artístiques més emblemàtiques de la ciutat de Gandia que va estar constituïda
per l’any 1972. És voluntat dels seus membres mantenir els objectius fonamentals de la
Associació com són el coneixement i perfeccionament de les tècniques artístiques.
Un dia ple de festa de l’art en la que els ciutadans podran gaudir de la pintura en directe.

Exposicions
 EL 17 DE JUNY A
D
L’1 DE JULIOL

J

Sala Tossal de la Universitat de
València. Centre Internacional de
Gandia

 EL 23 DE JUNY AL
D
23 DE JULIOL

FINAL DE CURS DE LA UPG PAU
Treballs de l’alumnat de la UPG. Curs 21/22
L’exposició del final de curs sempre ha estat una cita clau
per a poder mostrar el resultat de l’esforç i la creativitat
de l’alumnat i el professorat de la UPG. Però en esta edició, com en els darrers anys, adquireix més valor per les
limitacions que ens ha imposat la pandèmia. Entrebancs
que no han impedit la continuació de les activitats, malgrat realitzar-se en condicions més incomodes. Poc a poc
anem recuperant la normalitat en les aules i el carrer.
Però el dimoni de la guerra ha esclatat, de nou, a Europa.
L’amenaça que el conflicto s’escampe ens pertorba com
una ombra terrible i, fidels al costum de dedicar l’exposició de final de curs a un tema d’actualitat, hem triat com
a lema La Pau. La UPG va nàixer amb l’objectiu de facilitar
l’accés a l’educació i la formació de totes les persones. Però
este ideari inclou el propòsit de fomentar les relacions humanes per a aprendre a viure junts. En totes les activitats
que organitza la UPG es promou la participació, el diàleg
i la cooperació. La defensa de la PAU i la solidaritat amb
aquells que pateixen una agressió injustificada esdevenen compromisos ineludibles de la condició humana.
De dilluns a divendres de 9 a 20h

REGRESO AL EDÉN.
PACO ROCA
“Regreso al Edén”, un dels últims treballs de l’autor
valencià de còmic, Paco Roca (Premi Nacional de còmic) dona el pas a la vida real gràcies a l’exposició que
arriba a Gandia des de la seu de La Nau de la Universitat de València. En aquest treball el dibuixant es
sumergeix, a partir d’una fotografia de la seua mare,
en una ciutat que desvetlla amb rigor. Viatgem a la
València de la postguerra mitjançant les diferents vinyetes que ens mostren com els diferents personatges es veues afectats per la forma de vida de la ciutat
durant els anys 40.

J Sala d’exposicions de la Casa de
Cultura

 e dilluns a dissabte de 10.30 a 14 i de 18 a 20.30
D
Diumenges tancat

Exposicions

J SALA COLL ALAS

DEL 17 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
Conforme avançava el projecte, m’agradava
la idea que aquest col·lectiu que s’anava formant, de natural generós i altruista s’identificava així mateix com un “nosaltres”, i
que el pas del temps, alhora que generava
absències entre ells, permetia també noves
incorporacions fruit d’una societat culturalment viva i en progrés.
D’ací la suma d’aquests 60 retrats, un breu i
incomplet paisatge de persones, de gent que
generosament han posat davant de la meua
càmera fotogràfica, alguns sense saber molt
bé per què, uns altres, sorpresos de meréixer-ho, però sense els quals es fa molt difícil
entendre com som, com hem arribat fins
ací, i que podem esperar del futur.
El “ entonces” del títol, tret d’uns versos de
Neruda, com a metàfora del pas del temps
ens convida a reflexionar sobre el que vam
ser i sobre el present que hem construït.
 e dimarts a dissabte de 10.30 a 14h i de 17.00
D
a 19h . Diumenges i festius de 18 a 20h

NOSOTROS, LOS DE ENTONCES
FOTOGRAFIES DE SALVA
GREGORI

Fa vint-i-cinc anys vaig començar un projecte que pretenia rendir un xicotet homenatge
a unes certes persones del món de la cultura,
pintors, escultors, escriptors, que havien format part del meu cercle familiar i social i dels
quals volia tindre una imatge, un record, perquè entenia que aquesta era una crònica fotogràfica que en aquell moment no s’estava
fent. Creia llavors que valia la pena preservar
la imatge d’aquelles persones que a la meua
ciutat estaven fent una tasca, silenciosa, tenaç, i poques vegades reconeguda en favor de
la cultura, l’educació i al servei de la societat
de la qual havien de ser exemple.

Orgull Gandia

Programació Gandia Pride
DISSABTE 4 - DE 17H A 20H

DIVENDRES 10 – 20H

J Plaça del Prado

J Plaça major

VISITES
TROBADA PER LA DIVERSITAT.

POESIA
VEUS PER LA DIVERSITAT.

Tallers, manualitats, actuacions musicatls
i molt més!

Recital poètic i musical de Saforíssims Societat Literària. Amb acompanyament musical. amb micròfon obert, prèvia inscripció saforissims@gmail.com

Organitza: Àrea d’Igualtat, diversitat i
polítiques inclusivescol·labora: CLGS, Dret a Ser,
Lesbianbanda.

ENTRADA LLIURE.
Col·labora: Saforíssims , Societat Literària.
Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques
inclusives.

Xarrades

Presentacions
DIVENDRES 3- 19.30H

 
Museu Arqueològic de Gandia

Conferències
DIVENDRES 13 - 19H

 
Associació Jubilats i Pensionistes de la
Safor

EL FILL SECRET DE LA REINA
MARGARIDA DE PRADES

ECONOMIA. COM ENS AFECTA
A LA GENT GRAN

Abel Soler presenta “Joan-Jeroni
de Vilaragut (1421-1463).

Ponent: Antonio Marco

El fill secret de la reina Margarida de Prades”. És un llibre d’història, però també és
la vida novel·lesca i trepidant d’un cavaller
del segle d’or: les bodes secretes de la reina
viuda, el fill ocult al monestir, la revelació de
la identitat, el viatge a Roma i a Nàpols per a
obtenir avals del papa i del rei, i altres peripècies sorprenents: lletres de batalla, combats, fugida de presó, mort a traïció... Farem
amb l’autor un viatge en el temps.
+info: difusiomaga@gandia.org/962959540

Assistència lliure coompletar aforament.

Biblioteca
Exposicions

 EL 31 DE MAIG AL 7 DE
D
JUNY

 EL 22 DE JUNY AL 2 DE
D
JULIOL

J Biblioteca Central. Pati del Tirant

J Biblioteca Central. Claustre

VI CONCURS DE CARTELLS
GANDIA LLIURE DE FUM DE
TABAC

50 ANYS CANVIANT LA
HISTÒRIA DEL CÀNCER

A càrrec del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables (UPCCA) i el Centre Salut
Pública de Gandia
Entrega de premis el 31 de maig a les 13 h a
la Biblioteca Central.
Dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 13’30 h.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

A càrrec de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer en València
Dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 13’30 h.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i
Associació Espanyola Contra el Càncer en
València

Biblioteca
Exposicions

 EL 27 DE JUNY AL 3 DE
D
JULIOL

Concert
DIJOUS 16 - 19H

J Biblioteca Central. Pati del Tirant

J Biblioteca Central

CONCURS DE CARTELLS
GANDIA LLIURE DE DROGUES

CONCERT DE GUITARRA

Inauguració i entrega de premis el 27 de
juny a les 12:30 h, a la Sala d’Actes

Concert de guitarra a càrrec dels alumnes
del CAEM del Grau de Gandia i del Conservatori Josep Climent d’Oliva.

Dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 13’30 h.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i
Departament de Sanitat i Polítiques Saludables
(UPCCA)

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

Biblioteca

J Biblioteca Central.

Presentacions llibres
DIJOUS 2 - 19.30H

LA GRAMÀTICA VALENCIANA
de Manuel Sanchis Guarner
(1950) i EL VALENCIANISME
de Sanchis Guarner, d’Abelard
Saragossà.
Presenta José Manuel Prieto Part

L’editorial Àrbena ha reeditat la Gramàtica
valenciana, de Manuel Sanchis Guarner 72
anys després.
Abelard Saragossà (lingüista, assagista i
membre de l’AVL) (Silla, 1954) és professor
del Departament de Filologia Catalana de
la Universitat de València i membre de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

DIVENDRES 3 - 19.30H

LA ESCRITURA DEL CIELO
de Jesús S. Giner i Núria Reina.
Un recorregut fotogràfic pel cel nocturn
i diürn, oferint-nos paisatges, estampes i
ambients de gran bellesa, alhora que reflexionem a través de cites d’astrònoms,
filòsofs i artistes que recullen tot el que els
provoca el firmament. A més, coneixerem
també millor la Lluna, el Sol, els planetes,
la Via Làctia, etc., per mitjà de breus textos
que contextualitzen les imatges. L’objectiu d’aquest llibre és connectar l’astronomia, la fotografia i la literatura.

Biblioteca

J Biblioteca Central.

Presentacions llibres
DIJOUS 9 - 19.30H

DIVERSITAT I INTEGRACIÓ.
GANDIA 2004. UNA
OPORTUNITAT PERDUDA
de Salvador Ferrer Alemany.
Presenta Emili Morant i Ximo Peiró

Una edició al voltant d’una investigació realitzada fa uns 20 anys. El testimoni etnogràfic de com una primera generació de docents s’enfrontava al repte de la diversitat
cultural als centres públics de secundària a
Gandia. Un estudi sociològic i històric que
necessita visibilització, i on tota la ciutadania hauria de participar. Volem anar més
enllà d’una societat multicultural per convertir-nos en una societat intercultural?

DIVENDRES 10 - 19H

UN FUTURO INCIERTO, DE
KAREN WELLS.
Presenta Silvia Martí

Slogan és inspector de Policia i sempre
aconsegueix que els delinqüents acaben
confessant. Carol ha aconseguit fer el seu
somni realitat en ser traslladada a una gran
comissaria i s’adapta amb rapidesa al nou
lloc. Carol des del principi desconfia d’ell,
però no pot compartir eixes sospites amb
ningú. Malgrat la forta atracció que hi ha
entre els dos, i ser conscient del bon treball
que realitza el seu superior, tractarà d’allunyar-se d’ell.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

Biblioteca

J Biblioteca Central.

Presentacions llibres
DIVENDRES 17 - 19.30H

TEMPS FURTAT, de Joan Miquel
Gisbert.

Presenta Marisol Moll

A la primavera de 1939, una parella veu com
el seu futur marxa entre el caos d’una guerra perduda.
Toni té els dies comptats. La lluita pels seus
ideals per aconseguir un món millor ensopega amb la brutal repressió feixista que
fins i tot el porta al terrible camp d’Albatera.
Mentrestant, Rosa trau la resistent que viu
al seu interior i lluita per sobreviure sense
perdre l’esperança de retrobar el seu home.
El sacrifici silenciós de Ramon, la presència
quasi invisible d’Empar i Maria i les múltiples
relacions dels protagonistes, són el fil conductor d’aquesta novel·la basada en fets reals.
Ambientada a la València de la postguerra
i la Barcelona dels cinquanta i seixanta, la
història d’aquells anys forma part del decorat
que condiciona la vida dels protagonistes.

DIJOUS 23 - 19H

LA MAESTRÍA DE LA GUERRA
de Jacobo Salvador Micó.
Presenta Miguel Pérez

“Vol vosté entendre millor les guerres?, ser
un mestre? No importa si és americà o rus,
jove o ancià, biòleg o geopolític, l’única cosa
rellevant és que aquest llibre serà la seua guia
per a comprendre l’esdevingut entre Occident i el yihadisme en les últimes dècades.
L’expert en terrorisme internacional, Jacobo S. Micó Faus, afirma que qui el llija serà
capaç de conéixer el que realment és la
GWOT i la yihad. Aprendrà a revertir molts
tabús sobre aquest tema, concedint-se el
luxe de xopar-se en un procés de desemmascarament que li permetrà descobrir
com impera el món. Atractiu, desusat, insòlit i amb reflexions d’abast general. La maestría de la guerra serà un llibre clau per a no
caure en la desinformació i abraçar la nostra
manera d’entendre les guerres.”
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

EXCURSIONS
DISSABTE  4 - 10H

 
Punt d’eixida: Estació autobuses (Renfe).
Durada: dia complet.

DIUMENGE 5 - 9H

 
Punt d’eixida: Parc d’Ausiàs March
(Parc de la Fira) Durada: 4.30 h. aprox.
Dificultat: Mitja, Dis.:9’5 km.
El desplaçament es farà amb vehicle propi.

REQUENA. BODEGAS
HISPANO SUIZAS

PUJADA AL PENYALBA
(ruta dels estels)

La monitora del curs Cultura del Vi, Graciela Pena, organitza una visita a les Bodegas
Hispano Suizas. L’activitat està oberta a tot
el públic i consisteix en un recorregut guiat
per les instal·lacions del celler per a descobrir els secrets de l’elaboració dels vins i
caves d’alta gamma en els quals s’ha especialitzat la marca. Per al dinar hem seleccionat un “mesón tradicional” en Requena.
Al parc de barriques ens explicaren el procés
de vinificació i envelliment. Visitarem la casa
pairal de 1905 ‘Finca Casa La Borratxa’, envoltada d’un entorn únic, amb vinyes de més de
80 anys d’antiguitat de la varietat autòctona
boval i acabarem degustant els reconeguts
vins acompanyats d’un aperitiu. Per a finalitzar, ens obsequiaran amb una botella de vi.

Des de la Font nova de les Foies ens dirigirem al cim del Penyalba, gaudint d’unes
vistes privilegiades de les valls i la mar. El
guia ens anirà explicant en quina posició
es troben els estels més pròxims respecte
al nostre Sol i quina grandària tindria la
nostra galàxia, i les enormes distàncies
que els separen, si els astres foren com a
grans d’arena.

70 €. Inclou bus, tiket bodega i dinar.
Inscripcions: del 16 de maig al 3 de juny, a la
UPG (plaça Loreto, 4). - Organitza: UPG

5 €.
Inscripcions: del 30 de maig al 3 de juny, a la
UPG (plaça Loreto, 4). - Organitza: UPG

Visites teatralitzades
 
DIUMENGES 5 I 12 - 13H

C/ Duc Alfons el Vell, 1. 46701 Gandia

VISITANT ALS BORJA
Visites guiades
Coneix el Palau Ducal a través dels seus personatges principals amb una visita
teatralitzada. Alexandre VI, Maria Enríquez o Francesc de Borja són sols algunes
de les personalitats que hi podràs trobar i descobrir la seua fascinant història.

 
10€ entrada normal,
9€ entrada reduïda,
6€ entrada especial

 
Venda anticipada d’entrades:
www.palauducal.com
 
De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h
Diumenges i festius de 10 a 14h

ARA FA…

Arxiu Històric Municipal

100 ANYS DE LA
INAUGURACIÓ
DEL COR DE JESÚS
En una de les faldes de la Falconera, la que
recau en terme municipal del Real, els jesuïtes de Gandia construïren als anys vint del
passat segle el monument al Sagrat Cor de
Jesús. Amb aquest gest imitaven el que s’havia fet al ‘Cerro de los Ángeles’ de Madrid, on
es va bastir un obelisc de 28 metres de pedra
d’Almorquí davant del qual Alfons XIII, en un
acte entre religiós i polític, va consagrar públicament el regne d’Espanya a aquesta devoció.

va interpretar com un càstig diví per la proliferació de discoteques i biquinis. Dos anys
més tard, malgrat que el nombre de devots
havia començat ja a decaure, es va refer de
nou. Aquest tercer monument es va equipar
amb un parallamp que, no obstant això, no
va evitar que una nova tempesta elèctrica el
destruïra la nit del 30 de setembre de 1989.
L’obra que es pot contemplar a l’actualitat
data de 1990.

El Cor de Jesús va ser durant molts anys punt
d’aplec del moviment catòlic de la comarca.
Cada darrer diumenge de juny s’organitzava
una peregrinació multitudinària i allà se celebraven misses, festes de calvari i altres esdeveniments religiosos.

Durant la construcció primera, la de primeries de segle, es va enregistrar una pel·lícula
muda de poc més de huit minuts que constitueix el testimoni audiovisual més antic que
conservem de la comarca. Alfredo Ibáñez,
antic operador del cine Colom, la va rebre
directament de mans del pare Barquero S. J.
i, anys després, la va donar a la Filmoteca Española, on va ser restaurada. L’any 1982, amb
motiu de la I Mostra Cultural de Primavera,
es va fer una còpia que en l’actualitat es conserva a l’Arxiu i que ha sigut recentment digitalitzada.

L’obra original, que havia estat inaugurada
en juny de 1922, va ser dinamitada durant
el període revolucionari de 1936. Acabada la
guerra, es va reconstruir, però un raig de primavera el va tornar a enderrocar l’abril de
1974. Encara en aquells anys, no faltà qui ho

Títol: ‘Construcción
del monumento al
corazón de Jesús’
Data: 1920-1922
Durada: 8’ 28’’
Signatura:

AHG, CD-0004

Accessible a:

https://vimeocom/707727593

Museus
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA
C/ de l’Hospital, 20 – 46701 GANDIA
Tel. 96 295 95 40 -difusiomaga@gandia.org - maga.gandia.org
ENTRADA REDUIDA 1€ - ENTRADA GENERAL 2€
Dimarts a dissabte, de 9:00 A 19:00h
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00h

MUSEU DE SANTA CLARA
C/ HOSPITAL, 22 – 46701 GANDIA
Tel. 96 295 95 40 - info@museusantaclaragandia.com – museusantaclaragandia.com
ENTRADA GRATUÏTA
Dimarts a dissabte, de 10 a 17h

PALAU DUCAL DELS BORJA
C/ DUC ALFONS EL VELL, 1 – 46701 GANDIA
Tel. 96 287 14 65 – www.palauducal.com I visites@palauducal.com
Les visites es podran anul·lar per qüestions d’organització de grups o per esdeveniments
puntuals. Les visites nocturnes setmanals, de juliol a setembre, en horari a convenir, així
com les visites teatralitzades, de novembre a juny.
 
Dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00

MUSEU FALLER DE GANDIA
C/ SANT+ MARTÍ DE PORRES, 29 – 46702 GANDIA
PREU: ADULT 3,50€ I JUBILATS, CARNET JOVE I FAMÍLIA NOMBROSA I
XIQUETS > 3 ANYS: 3€ TALLERS AMB CITA PRÈVIA: 2€
Tel: 96 296 68 19 - reserves@museufaller.org – museufaller.org – Facebook Museu
Faller de Gandia
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 – Diumenges i festius, tancat

Directori
SALA D’EXPOSICIONS COLL ALAS
PLAÇA DE L’ESCOLA PIA 1, GANDIA
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ
DE QUIRÓS
PASSEIG GERMANIES 13, GANDIA – 96 295 95 35
TEATRE SERRANO
PASSEIG GERMANIES 29, GANDIA – 96 295 96 50
BIBLIOTECA CENTRAL CONVENT DE SANT ROC
PLAÇA REI EN JAUME 10, GANDIA – 96 295 95 55
BIBLIOTECA@GANDIA.ORG
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
PLAÇA REI EN JAUME 10, GANDIA – 96 295 95 67
ARXIUHISTORIC@GANDIA.ORG
UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
PLAÇA LORETO 4, GANDIA – 96 295 95 15
HTTP://UNIVERSITATPOPULARGANDIA.BLOGSPOT.COM
UPG@GANDIA.ORG I FACEBOOK: UPG.GANDIA

TEATRE DEL RAVAL
C/ SANT RAMON 8, GANDIA – 95 286 65 32
RESERVES: INFO@TEATRERAVALGANDIA.ORG
WWW.TEATRERAVALGANDIA.ORG
DESCOMPTE DEL 50% PER ALS ALUMNES DE
L’ESCOLA DE TEATRE
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CENTRE DE GANDIA
C/ TOSSAL 8, GANDIA – 96 204 48 20
WWW.UV.ES/CIG
CAMPUS DE GANDIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
C/ PARANIMF 1, GRAU DE GANDIA
WWW. GANDIA.UPV.ES I FACEBOOK:
CAMPUSDEGANDIAUPV
SALA D’EXPOSICIONS TOSSAL
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEU DE GANDIA.
C/ TOSSAL, 8
96 204 48 20

