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Love of Lesbian, Miss Caffeina, Raimon, Auxili… 
Una l’Eliana de conciertos
Tras las vacaciones y un verano que resiste a marcharse, el área de cultura 
del Ayuntamiento de l’Eliana se ha esforzado por traer un gran número de 
propuestas muy apetecibles que hagan más fácil la transición entre el verano 
y el otoño. Será difícil olvidar la magnífica programación estival del cine de 
verano, con 20.000 espectadores durante los dos meses que convierten la 
terraza en el centro neurálgico de nuestro municipio, o el Festival Estiu a la 
Torre que ha entrado pisando muy fuerte y agotando todas las localidades de 
las Pinceladas Flamencas. 
En l’Eliana, no nos detenemos y muy pronto, el 16 de septiembre volveremos 
a hacer historia al albergar, por primera vez, una final del prestigioso concurso 
“Sona la Dipu”, donde además actuarán Love of Lesbian y Miss Caffeina. 
Pero estos no serán los únicos conciertos porque con motivo de los actos de 
celebración del 9 de Octubre los más jóvenes podrán disfrutar de Auxili, 
Skatuttipresto y Dj Macondo. Además, Mara Aranda (8 de octubre) y el mítico 
Raimon (28 de octubre) nos deleitarán con la mejor música en valenciano. En 
septiembre también nos estrenaremos con el género clásico, con motivo de la 
Semana de la Ópera el Teatro Real de Madrid ofrecerá diversas actividades 
para acercar el gran género a todos los públicos y en l’Eliana nos hemos 
sumado a esta iniciativa emitiendo en directo “Otello”. 
Exposiciones, ciclos de cine, fórum de los clásicos,  presentaciones de libros, 
conferencias, el día internacional de la música, cine familiar y cine de estreno, 
mujeres en pantalla, actos conmemorativos por el 9 de octubre (conciertos, 
ciclopaseo, fireta y fuegos artificiales), tardes de libros, al voltant de la ciència, 
V segles de música y la XV edición del certamen literario escrits a la tardor 
completan nuestra apuesta cultural. 

Love of Lesbian, Miss Caffeina, Raimon, Auxili… 
Una l’Eliana de concerts
Després de les vacances i un estiu que resisteix a marxar-se, l'àrea de cultura 
de l'Ajuntament de l'Eliana s'ha esforçat per portar un gran nombre de 
propostes molt recomanables que facen més fàcil la transició entre l'estiu i la 
tardor. Serà difícil oblidar la magnífica programació estival del cinema d'estiu, 
amb 20.000 espectadors durant els dos mesos que converteixen la terrassa 
en el centre neuràlgic del nostre municipi, o el Festival Estiu a la Torre que ha 
entrat trepitjant molt fort i esgotant totes les localitats de les Pinzellades 
Flamenques. 
A l'Eliana, no ens detenim i molt ràpid, el 16 de setembre tornarem a fer 
història en albergar, per primera vegada, una final del prestigiós concurs 
“Sona la Dipu”, on a més actuaran Love of Lesbian i Miss Caffeina. Però 
aquests no seran els únics concerts perquè amb motiu dels actes de 
celebració del 9 d'Octubre els més joves podran gaudir d’Auxili, Skatuttipresto 
i Dj Macondo. A més, Mara Aranda (8 d'octubre) i el mític Raimon (28 
d'octubre) ens delectaran amb la millor música en valencià. Al setembre 
també ens estrenarem amb el gènere clàssic, amb motiu de la Setmana de 
l'Òpera el Teatre Real de Madrid oferirà diverses activitats per a acostar el 
gran gènere a tots els públics i a l'Eliana ens hem sumat a aquesta iniciativa 
emetent en directe “Otello”. 
Exposicions, cicles de cinema, fórum dels clàssics,  presentacions de llibres, 
conferències, el dia internacional de la música, cinema familiar i cinema 
d'estrena, dones en pantalla, actes commemoratius pel 9 d'octubre (concerts, 
ciclopasseig, fireta i focs d’artifici), vesprades de llibres, al voltant de la ciència, 
V segles de música i la XV edició del certamen literari escrits a la tardor 
completen la nostra aposta cultural.
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Mujeres en Pantalla
Diumenge 4 de setembre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure

Bajo la estatua del Buda que destruyeron los talibanes, aún 
viven miles de familias. Baktay, una niña afgana de seis años, 
es incitada a ir a la escuela por el hijo de sus vecinos que lee 
los alfabetos frente a su cueva. De camino a la escuela, es 
acosada por unos niños que juegan de forma cruel reflejando 
la sociedad tan violenta que los envuelve. Los niños pretenden 
lapidar a Baktay, o destruirla como al Buda, o disparar contra 
ella como hicieron los americanos en el laberinto de cuevas. 
¿Será capaz Baktay de superar estos obstáculos para poder 
aprender los alfabetos en su lengua materna?

BUDA EXPLOTÓ
POR VERGÜENZA

Un espacio coordinado por la
Regidoria d’Igualtat y el Club de Lectura

Exposició
Dijous 15 de setembre

Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19.30h
Entrada lliure

La vida de Carlos de la Cueva ha transcurrido por varias 
ciudades y países, hasta que la luz mediterránea le guió a 
Valencia y a elegir l’Eliana como residencia fija, por ser uno de 
los municipios con más calidad  de  vida.
Pintor autodidacta, con más de 50 años de experiencia en la 
línea de óleo fundamentalmente “paisajística, así como 
“bodegones y “marinas”.
Este maestro de la pintura experimenta con sus volúmenes y 
relieves una pintura que le conduce a pasar por “lo abstracto”, 
imprimiendo su dinamismo, color y sentido de la decoración. 
Así nos llega “Otoño en Nueva York”, obra para disfrutar en el 
Centro Sociocultural de l’Eliana.
L’exposició romandrà oberta al públic del 15 al 28 de setembre de 
dilluns a divendres de 9 a 15 i de 16 a 21h.

OTOÑO EN NUEVA YORK. 
Carlos de la Cueva (l’Eliana)
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Cinema i sostenibilitat
Divendres 16 de setembre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure

Concert

Lloc: Plaça d’Europa
Hora: 20.00h

Arreu del món, les solucions existeixen
País: França. Any: 2015. Gènere: documental. Durada: 118 min. 
Directors: Cyril Dion, Mélanie Laurent. Fotografia: Alexandre Léglise. 
Repartiment: Documentary, Cyril Dion, Mélanie Laurent, Pierre Rabhi.
Demain és una pel·lícula sobre el canvi del model de 
desenvolupament humà, sobre la recerca de solucions i de 
persones pioneres que arreu del món estan reinventant 
l’agricultura, l’ús de l’energia, l’economia, la democràcia i 
l’educació, per tal de resoldre els problemes més greus que 
ens afecten a totes les persones. Aquest documental mostra 
com podrà ser el nostre món si cada vegada més gent coneix i 
es suma a inciatives concretes i positives les cuals, com així ho 
evidencia la cinta, funcionen.
Organitza:

Per primera vegada l’Eliana acull una final de SONA LA DIPU, 
un concurs de pop-rock que organitza la Diputació de València 
i que preten donar suport als grups de músics valencians.
Com a convidats molt especials: MISS CAFFEINA I LOVE 
OF LESBIAN.
Informació i venda d'entrades en www.leliana.es i Ticketea.

Organitza:
Diputació de València

Col.labora: 
Ajuntament de l’Eliana
Regidories de Joventut i Cultura

DEMAIN (DEMÀ)

FINAL: SONA LA DIPU

Amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional de la preservació de la 
Capa d’Ozó, la Regidoria de 
Sostenibilitat Ambiental organitza la 
projecció d’un documental que recull 
experiències concretes que ajuden a fer 
del món un lloc millor.

Regidoria de Sostenibilitat Ambiental
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MI TÍO (1958)

Diumenge 18 de setembre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso, crític i expert en cinema

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per 
Óscar Hernández Campano, escriptor 

i professor de geografía i història

Cicle Francia, años 60

Cicle Dives

Título original: Mon oncle. País: Francia. Duración: 120 minutos. 
Director: Jacques Tati. Guión: Jacques Tati, Jacques Lagrange, Jean 
L’Hôte. Música: Franck Barcellini, Alain Romans. Fotografía: Jean 
Bourgoin. Reparto: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie, 
Lucien Frégis, Betty Schneider, Jean-François Martial.
El señor Hulot se ocupa de acompañar a su sobrino a la 
escuela y llevarlo de vuelta a la casa ultramoderna en la que 
viven su hermana y su cuñado, el señor Arpel.
Galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no 
inglesa, la tercera realización del genial Tati compone una 
afilada crítica dirigida a la deshumanización mientras reinventa 
las señas de identidad de la comedia cinematográfica.

Rouben Mamoulian, 1933. 1h 37 (Greta Garbo)
Suècia, segle XVII. Durant la guerra dels Trenta Anys 
(1618-1648) mor, a la batalla de Lutzen, el rei Gustavo Adolfo 
de Suècia. Hereta el tron la seva filla Cristina, que des de la 
infància es lliura en cos i ànima als problemes d'estat, el que la 
porta a renunciar al matrimoni amb el príncep Carlos Gustavo, 
heroi nacional i el pretendent preferit per a tots. No obstant 
això, Cristina s'enamora profundament de Don Antonio, Comte 
de Pimentel i ambaixador del rei d'Espanya a Suècia.

Fòrum dels clàssics del cinematògraf
Dimecres 21 de setembre

LA REINA CRISTINA DE SUECIA



Ópera en pantalla
Dissabte 24 de setembre

Lloc: Auditori Municipal
Entrada lliure
Aforament limitat
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Amb motiu de la celebració de la Setmana de l’Ópera el Teatro Real 
organitza activitats per apropar el gran génere a tots els públics. A l'Eliana 
tindrem l'oportunitat de vore OTELLO de Giuseppe Verdi.

OTELLO
PRIMERA PART 20.00 - 21.15h (aprox) . Entreacte, 25 minuts: 
imáges sala, videos vinculatss a la producció.
SEGONA PART 21.40 - 23.00h (aprox) . Crédits finals i 
salutacions d’artistes des de Plaça d’Orient.
Otelo es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi 
y libreto en italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de 
Shakespeare Otelo, el moro de Venecia. 
Mientras una tormenta azota el puerto de Chipre, los ciudadanos 
esperan el regreso del gobernador, Otello, un general moro del 
ejército de Venecia. Cuando su barco es avistado, los chipriotas 
piden al cielo que la tormenta amaine. Ya seguro en el puerto, 
Otello proclama la victoria sobre los turcos luego de lo cual ingresa 
a su castillo. Su lugarteniente, Lago, se enfada pues uno de sus 
rivales, Cassio, ha sido promovido a capitán, y trama su propio 
ascenso avivando los deseos secretos de Roderigo, un dandi 
veneciano, hacia la mujer de Otello, Desdemona.

Amb servei
de cafeteria

Presentació de llibre
Divendres 23 de setembre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

ALEX NORTH. EL 
VIAJERO IMPENITENTE
Autor: Frederic Torres i Romaguer

Análisis de la obra del compositor norteamericano que, a mitad del 
pasado siglo XX, abrió las puertas de la modernidad a la música 
cinematográfica con la introducción del jazz en la estructura 
dramática de las partituras con su trabajo para "Un tranvía llamado 
deseo". A los 25 años de su muerte, Frederic Torres, vecino de 
l'Eliana, reivindica la modernidad de su obra con un pormenorizado 
análisis en el que se aborda toda su filmografía, así como también 
sus obras extracinematográficas, escénicas y televisivas.
Presenta: Vicent Roncero
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EL AÑO PASADO EN MARIENBAD (1961) 

Diumenge 25 de setembre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso, crític i expert en cinema

Cicle Francia, años 60

Título original: L’annèe dernière à Marienbad. País: Francia, Italia. 
Duración: 91 minutos. Director: Alain Resnais. Guión: Alain 
Robbe-Grillet. Música: Francis Seyrig. Fotografía: Sacha Vierny. 
Reparto: Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoeff, Françoise 
Bertin, Luce Garcia-Ville, Pierre Barbaud.
En el misterioso decorado de un barroco hotel, un año después 
de su primer encuentro, un hombre trata de convencer a una 
mujer para que abandone a su esposo y se fugue con él. Pieza 
capital del cine moderno, el segundo largometraje de Resnais 
es un fascinante laberinto. Hermético, fantasmagórico y 
siempre enigmático, el film destruye el relato tradicional y busca 
para construirse emocionantes vías artísticas alternativas.

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per 
Óscar Hernández Campano, escriptor 

i professor de geografía i història

Cicle Dives

Josef von Sternberg, 1930. 1h 39 (Marlene Dietrich)
Adaptació cinematogràfica de la novel·la "Professor Unrath" 
d'Heinrich Mann. Narra la tragèdia d'un sever professor que 
una nit va a "El ángel azul", un cabaret de mala fama, per 
emportar-se d'allà els seus alumnes, que van al local seduïts 
pels encants de la cantant Lola-Lola (Dietrich). No obstant això, 
el professor Rath, un solter de 50 anys, acaba caent a les 
xarxes de la cabaretera. A partir d'aleshores, la seua vida serà 
un descens als inferns de la humiliació i  la degradació moral.

Fòrum dels clàssics del cinematògraf
Dimecres 28 de setembre

EL ÁNGEL AZUL 
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Exposició
Dijous 29 de setembre

Lloc: Centre Sociocultural 
Hora: 19.30h
Entrada lliure

25 ANYS 
CLUB MUNTANYA L’ELIANA
El Club de muntanya de l’Eliana compleix 25 anys i per 
celebrar-lo ens ofereix una exposició de fotografía titulada 25 
anys descobrint el País, un total de 50 fotografies i un 
audiovisual per a disfrutar del cami recorregut aquests 25 
anys.
L’exposició romandrà oberta al públic del 29 de setembre al 20 
d’octubre de dilluns a divendres de 9 a 15 i de 16 a 21h.

Conferència
Divendres 30 de setembre

Lloc: Sala de debat 
Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure

SENDERISME I NATURALESA
El senderisme com a activitat física en el medi natural.
Evolució dels espais naturals en el nostre territori en els 25 
últims anys i la relació amb la pràctica del senderisme.
Ara fa 25 anys el Club de Muntanya l’Eliana inicià un programa 
d’excursions per a donar a conèixer als seus socis, sòcies i 
simpatitzants els paratges més singulars del nostre país.
D’aleshores ençà s’han programat més de sis-centes rutes de 
muntanya, s’han elaborat 432 fitxes i fins  i tot, es publicà un 
llibre amb una selecció de les millors rutes.
De tramuntana a migjorn i de llevant a ponent, hem caminat 
gairebé per totes les serralades del país. Hem assolit els cims 
més alts, les gorges més pregones, els boscos més ombrívols 
i, per desgràcia, els paisatges ennegrits després dels incendis. 
De tot això volem enraonar, dels nostres paisatges més 
singulars, des de la mirada de la història, la geografia,  
l'etnografia o la botànica. Un món rural ara per ara esbucat pel 
despoblament, de pobles menuts, masos isolats, de molins 
assolats...que des del club hem volgut mostrar  i posar en valor
Ponent: Jordi Alvir, muntanyer experimentat i guia degà del 
Club de Muntanya l'Eliana.
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Lloc: Plaça del País Valencià
Hora: 11.30h
Entrada lliure

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
L’Ajuntament de l’Eliana, a través de la Regidoria de Cultura, 
celebra el Día Internacional de la Música, per segon any 
consecutiu, oferint un concert de piano a la plaça principal del 
poble. Volem reconèixer els aspects positius de l’art de la 
música per a  la nostra societat.

Concert
Diumenge 2 d’octubre

Cinema familiar

Cine d’estrena

Dissabte 1 i Diumenge 2 
d’octubre

Lloc: Auditori Municipal
Horari dissabte: 17.30h
Horari diumenge: 17.30h

USA. 2016. Animación. Color. 90 min. Todos los públicos
Personajes de dibujos animados.- D.: Chris Renaud y Yarrow Cheney.
Dos perros que comparten dueño y rivalidad deben unirse para 
combatir una conspiración a cargo de un ejército de animales 
abandonados que quieren vengarse de los que tienen techo. 

MASCOTAS

Lloc: Auditori Municipal
Horari dissabte: 19.30h
Horari diumenge: 19.30h

Los Ángeles, años 30, el sobrino de un poderoso agente y 
productor de Hollywood se enamora de la guapa secretaria de 
su tío.

L’entrada reduïda: menors de 3 a 13 anys, persones jubilades
i titulars del carnet jove.

CAFE SOCIETY
USA. 2016. Comedia. Color. 96 min. NR
Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve 
Carell.- D.: Woody Allen.



Edita: l’Ajuntament de l’Eliana (Regidoria de Cultura)
Disseny i maquetació: Sonia Aygües. Imprimeix: eligraf

Exemplars: 1.600 Dipòsit legal: V-3719-2003
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Mujeres en Pantalla
Diumenge 2 d’octubre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure

Basada en hechos reales. Tres mujeres egipcias, que han 
sufrido acoso sexual sin poder hacer nada al respecto, llegan 
a la conclusión de que tienen que defenderse por sus 
propios medios, ya que no pueden contar con la protección 
de las autoridades. Cuando una de ellas clava un cuchillo en 
la ingle a uno de sus acosadores, se convierte en una 
heroína que despierta al mismo tiempo admiración y recelo 
en todo el país.

EL CAIRO 678

Un espacio coordinado por la
Regidoria d’Igualtat y el Club de Lectura

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per 
Óscar Hernández Campano, escriptor 

i professor de geografía i història

Cicle Dives

Gustav Machaty, 1933. 1h 29 (Hedy Lamar)
Després de casar amb el seu marit, un vell cavaller, Eva (Hedy 
Lamarr) descobreix que aquest està obsessionat amb l'ordre i 
la tranquil·litat, deixant poc temps a la passió i el romanticisme 
que ella esperava. Desanimada, abandonarà el seu marit i 
tornarà amb son pare. Un dia, mentre es banya al llac coneix a 
un jove de qui s'enamora.

Fòrum dels clàssics del cinematògraf
Dimecres 5 d’octubre

ÉXTASIS 



Dijous 6 d’octubre
Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Cinema valencià

Llargmetratge. 2002. 79m. Tots els públics
Direcció: Antonio Llorens. Intèrprets Xavier Part- Balerdi, Juan Manuel 
Cortell, Jose Maria Alvarez , Vicente Lacruz. Idiomes: Francès.

Apres le trou (Després de l'evasió) pretén evocar l'univers 
carcerari i els ecos del món de l'aventura i la delinqüència 
que han envoltat l'obra i la vida de José Giovanni. Després 
del fracàs de l'evasió, Manu Borelli es troba tancat en una 
cel·la d'aïllament. El director de la presó, el senyor Sarquiet, 
li crida al seu despatx per parlar-li de la necessitat que 
alguna cosa canviï en la vida del detingut. Manu recorda un 
terrible episodi ocorregut temps enrere, quan un company de 
cel·la li va demanar que l'ajudés a fracturar un braç per poder 
ser traslladat a l'hospital. Manu no parla amb ningú, ni fa altra 
cosa que mirar cap a la finestra, alhora que s'escolten 
converses o reflexions sobre la delinqüència, la presó, la 
guerra, la mort, la traïció, la policia, etc.
Comptarem amb la presència del seu director valencià: 
Antonio Llorens.

APRÈS LE TROU 
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CONCERT
Divendres 7 d’octubre
Cinema d’estiu. 22.30h
Entrada lliure fins
completar aforament

El primer cicle comarcal de 
música Ovidi Montllor-Camp de 
Túria arriba a l’Eliana amb un 
concert de música en valencià 
adreçat als més joves.

Organitzen:
Regidories de Cultura, Joventut i Política Lingüística.

Propostes musicals del moment amb 
Skatuttipresto, Auxili i Dj Macondo.

CONCERT 25 ANYS DE 
MARA ARANDA
Mara Aranda ha recorregut els 
escenaris de més de mig món 
durant 25 anys. Per celebrar la 
seua trajectòria, la música i l'èxit que l'ha acompanyada 
en la seua carrera, estrena en primicia a L’Eliana el nou 
espectacle “25 anys de Mara Aranda” en el que fa 
recorregut eclèptic per tots els seus temes més exitosos.

CONCERT
Dissabte 8 d’octubre
Plaça del País Valencià. 20.00h



ACTES 
COMMEMORATIUS

DEL 9 D’OCTUBRE

Diumenge 9 d’octubre
CICLOPASSEIG 
Plaça d’Europa. 12.00h
Un any més la Regidoria 
d’Esports organitza el tradicional 
Ciclo-passeig del 9 d’octubre, on 
participaràn més d’un miler de 
persones.

Ambient familiar i sorteig de regals per a tots i totes.

FIRETA 
Plaça del País Valencià. 18.00h
Activitats: tallers infantils, jocs tradicionals, música, 
lectura del manifest cívic del 9 d’octubre i activitats 
populars perquè els menors i majors gaudisquen de la 
millor manera possible aquesta jornada tan especial per 
els valencians.

Organitzen: 
Regidories d’Educació, Normalització Lingüística, Festes i  
Cultura.

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Aparcament del Poliesportiu. 21.00h
La Diputació de València 
patrocina un Castell de focs 
d’artifici per tal de conmemorar 
el 9 d’octubre al nostre municipi i 
la nostra comarca.

L’Eliana ha segut l’Ajuntament 
escollit dins de la nostra comarca per tal de reivindicar la 
pirotècnica i la cultura del foc com elements fonamentals de 
la cultura valenciana.

13
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Espai coordinat i organitzat per
Lluís Andrés

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure

Totes les ciutats tenen una part criminal 
sobre la qual els escriptors s'encarreguen 
de fabular en les seues novel·les i llibres. 
Són els cronistes d'una ficció que de 
vegades es veu desbordada per una 
realitat més negra que qualsevol trama 
imaginada.
València és un exemple paradigmàtic de 
ciutat negra i criminal, en la qual tots els 
excessos han estat comesos i tots els robatoris i estafes 
consumats, igualant les trames policials escrites pels 
novel·listes. Que a més aquests crims hagen estat comesos 
pels seus governants ens iguala a la millor tradició de les 
ciutats sense llei americanes, tantes vegades reflectides en el 
cinema o en les novel·les.
València té un gran novel·lista, Ferran Torrent, que des de fa 
anys escriu novel·les policíaques. Títols com No emprenyeu el 
comissari o L'any de l'embotit, entre d'altres, s'han convertit en 
cròniques de la part mes fosca de la ciutat.
I també es necessita un periodista investigador que deixe 
escrit per a la història els anys de la vergonya. Sergi Castillo ha 
escrit un llibre definitiu Terra de Saqueig que es converteix en 
la crònica de la corrupció.
Hi participaran: Ferran Torrent, escriptor, i Sergi Castillo, 
periodista.
Presenta i modera: Lluís Andrés

Vesprades de Llibres

CIUTAT SENSE LLEI. VALÈNCIA

Divendres 7 d’octubre

SI VOLS REBRE TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA PROGRAMACIÓ DE CULTURA

envia’ns un correu electrònic a:
cultura@leliana.es

amb el teu nom, cognoms i número de telèfon
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Diumenge 16 d’octubre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Cinema valencià

País: España. Duració: 97 minutos. Director: Luis Lucia. Guió: Luis 
Lucia, Ricardo Blasco. Música: Juan Quintero. Fotografía: Ted Pahle. 
Reparto: Amparo Rivelles, Jorge Mistral, Manuel Luna, Miguel Pastor, 
Eduardo Fajardo.

Un grup de bandolers assalta una diligència a Sierra 
Morena. Una de les passatgeres, la bella duquessa de 
Benamejí, s'enamora a continuació de Lorenzo, el líder dels 
rufians.
Característica producció CIFESA dirigida pel prolífic Lucia, 
singularitzada per uns inesperats ecos del western USA que 
aconsegueixen estimular un relat inspirat en una obra de 
teatre dels germans Machado.

LA DUQUESA DE BENAMEJÍ (1949) 

Espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso, crític i expert en cinema

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 19.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per 
Óscar Hernández Campano, escriptor 

i professor de geografía i història

Cicle Dives

Jean Negulesco, 1953. 1h 36 (Lauren Bacall & Marilyn Monroe)
Tres amigues busquen un marit ric i intenten trobar-lo entre els 
solters més adinerats de la ciutat, però a poc a poc s'adonen 
que l'amor és més important que els diners. Famosa comèdia 
de la Fox amb un esplèndid repartiment femení.

Fòrum dels clàssics del cinematògraf
Dimecres 19 d’octubre

CÓMO CASARSE
CON UN MILLONARIO 
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Presentació de llibre
Dijous 20 d’octubre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

La inmensa minoría fue el título que Rafael Prats 
Rivelles escogió para bautizar una columna semanal 
que comenzó a publicar en las páginas de Cultura del 
diario Levante-EMV en 1993 y se prolongó de forma 
ininterrumpida hasta 2015, fecha de su fallecimiento.
Este libro reúne una antología de textos en los que se 
pueden valorar sus gustos artísticos, cinematográficos, 
literarios o musicales, así como el amor que su autor 
tenia por la vida y el afecto por sus amigos. Son, 
además, fiel reflejo de su tiempo, así como de la 
realidad social, cultural y política de los años 
comprendidos.
La obra ofrece un recorrido por el mundo que vivió el 
autor y todos aquellos que le acompañaron. Al mismo 
tiempo es un crisol de nombres próximos, hechos, 
momentos y situaciones vinculadas a su experiencia 
vital.
La inmensa minoría refleja un momento y una 
personalidad. Responde también al cambio sociológico 
y social que vivió su autor. Sus escritos están llenos de 
sabiduría y ofrecen una mirada y un modelo de 
reflexión ponderado fruto de la enseñanza filosófica de 
los maestros que siempre mantuvo como referentes.
Contaremos con: 

Salva Torrent, alcalde de l’Eliana. 
Jose Ricardo Seguí, periodista, escritor y exjefe de 
Cultura de Levante-EMV.
Voro Contreras, Periodista de Levante-EMV. 
Javier Sartí, escritor.

LA INMENSA MINORÍA,
Rafael Prats
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Lloc: Sala de debat 
Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Al voltant de la ciència
Divendres 21 d’octubre

¿Qué interés tiene construir detectores de neutrinos 
que ocupan un kilómetro cúbico bajo los hielos de la 
Antártida? ¿O detectores de rayos cósmicos de varios 
miles de kilómetros cuadrados en la superficie de 
Argentina? Obtener nuevo conocimiento científico 
requiere, cada vez más, instalaciones que exigen una 
gran inversión de recursos humanos y económicos. La 
ciencia está basada en la curiosidad y muchos de los 
grandes avances de la Humanidad han surgido de 
preguntas fundamentales de la ciencia básica. A la 
larga, la investigación básica en cualquier disciplina 
científica es un motor económico de la sociedad.

Esta tarde hablaremos de estas cuestiones, tomando 
como ejemplo el CERN (Centro Europeo de Altas 
Energías, situado en Ginebra, Suiza), en donde se 
halla un acelerador circular de partículas que tiene 
una longitud de 27 kilómetros. 

Presentada por Pedro Uris y coordinada por el físico 
teórico Jesús Navarro, esta nueva entrega de “Al 
voltant de la ciència” tendrá como invitado especial a 
Juan Fuster, físico experimental que representa a 
España en varios organismos internacionales. Ambos 
científicos intentarán explicar por qué es importante 
construir grandes instalaciones científicas, qué hitos 
científicos se han conseguido y qué aplicaciones 
concretas se han obtenido o se planean obtener 
mediante el estudio de las partículas elementales.

PARTÍCULAS ELEMENTALES: 
ENTRE LA MATERIA Y LA NADA
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Diumenge 23 d’octubre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Cinema valencià

Título original: La portentosa vida del pare Vicent. País: España. 
Duración: 79 minutos. 
Director: Carles Mira. Guión: Carles Mira. Música: Jorge Sarraute. 
Fotografía: Teo Escamilla. Reparto: Albert Boadella, Ángela Molina, 
Ovidi Montllor, Quico Carbonell, Rafa Miró, Cuca Aviño.
El cast pare Vicente suporta diferents temptacions mentre lluita 
contra la superstició en escenaris valencians durant el segle XIV.
Cèlebre desmitificació satírica de la vida de Sant Vicent Ferrer. 
En el seu dia el llargmetratge, el primer signat pel seu director, 
provocà un sonor escàndol entre els sectors més conservadors 
de la societat valenciana. Gairebé quaranta anys després de la 
seua realització, manté intacta la seua sorprenent irreverència.

LA PORTENTOSA VIDA
DEL PARE VICENT (1978) 

Espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso, crític i expert en cinema

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Espai coordinat i presentat per 
Óscar Hernández Campano, escriptor 

i professor de geografía i història

Cicle Dives

Stanley Donen, 1967. 1h 51 (Audrey Hepburn)
Un viatge de Londres a la Riviera francesa farà que Joanna i el 
seu marit Mark revisquin els romàntics començaments de la 
seva relació, els primers anys del seu matrimoni i les seves 
respectives infidelitats. Amb el pas del temps tots dos han 
canviat, de manera que s'hauran d'enfrontar a un dilema: 
separar-se o acceptar-se mútuament tal com són.

Fòrum dels clàssics del cinematògraf
Dimecres 26 d’octubre

DOS EN LA CARRETERA 
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Lloc: Auditori Municipal
Hora: 20.00h
Preu: 10€ Reduïda: 8€
Aforament limitat

V Segles de Música
Divendres 28 d’octubre

El cantant valencià Raimon (Xàtiva, 1940) protagonitza, des del 
mes d'abril i fins al desembre, una gira per una vintena de 
localitats valencianes en la qual repassarà "les cançons de la 
seua vida i una vida de cançons". Amb aquest tour, batejat com 
Raimon torna a casa l'artista recupera una relació de 
"normalitat" amb la seua terra natal, després d'anys actuant 
"només de manera anecdòtica" en ella.
Hui arriba a l’Eliana com a concert inaugural de la temporada 
2016-2017 del festival V Segles de música.
Venda d’entrades més informació a www.leliana.es

L’entrada reduïda: menors de 3 a 13 anys, persones 
jubilades i titulars del carnet jove.

RAIMON

Diumenge 30 d’octubre

Lloc: Sala de debat Pep Torrent
Hora: 18.00h
Entrada lliure
Aforament limitat

Cinema valencià

Títol original: L’illa de l’holandès. País: España. Duració: 107 minuts. 
Director: Sigfrid Monleón. Guió: Dominic Harari, Sigfrid Monleón, Teresa 
Pelegri. Música: Pascal Comelade, José Manuel Pagán. Fotografía: 
Andreu Rebés. Repart: Pere Ponce, Cristina Plazas, Féodor Atkine, Juli 
Mira, Roger Casamajor, Francesc Garrido.
Un jove professor universitari, Lluís Dalmau, arriba a una illa 
mediterrània deportat a conseqüència de la seua activitat política 
a la fi dels seixanta.
Notable traducció de la novel·la homònima de Ferran Torrent, 
gestionada per un realitzador acreditat pels seus curtmetratges i 
els seus treballs en el camp de la crítica. El film exhibeix diferents 
troballes d'observació i una admirable inflexió classicista.

L’ILLA DE L’HOLANDÉS (2001) 

Espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso, crític i expert en cinema



XV CERTAMEN DE RELATS

(VILA DE L’ELIANA 2016)

Bases completes en castellà i valencià,
i fulla d'inscripció en www.leliana.es

El termini de presentació finalitzarà
el dilluns 17 d’octubre de 2016.

Lliurament de premis el 16 de desembre de 2016 a les 
19.30h a la Sala de la Casa de la Joventut.

Més informació:

www.leliana.es


