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HOMENATGE A 
L’ ESCRIPTOR JAVIER 
CERCAS I ENTREGA DE LA 
MENCIÓ ESPECIAL

/29
divendresFESTA XXV 

ANIVERSARI
RÀDIO TÚRIA
Amb el concert
de MOONFLOWER i SOMRICE

/09
dissabte

setembre

festa-aniversari

OBERTURA
Secció 72 h. Filmacions exprés 
PROJECCIONS CURTS
GALA FINAL I LLIURAMENT 
DELS PREMIS 

DEL/08-16
divendres divendres

festival de curtmetratges 
de l’e liana. 2ªedició 
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cinema cap de setmana

REY ARTURO.
LA LEYENDA DE 
EXCÁLIBUR
USA. 2017. Aventuras. Color.
Pendiente de cali�cación. 102 min.

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

18.30h General 3,5€
Reduïda 2,5€

setembre/octubre

setembre

El jove Arturo lidera una colla en els suburbis de Londres, però la trobada 
amb una llegendària espasa canviarà la seua destinació.

El joven Arturo lidera una pandilla en los suburbios de Londres, pero el encuen-
tro con una legendaria espada cambiará su destino.

08/09/10
divendres dissabte diumenge



festival de curtmetratges 
de l’e liana. 2ªedició 

OBERTURA 
DEL FESTIVAL
Secció 72 h. 

Filmacions exprés durant els tres dies. Carrers, places, parcs i 
comerços es convertiran en platós improvisats on �lmaran els seus 
curts els diferents equips participants. 

Filmaciones expres durante los tres días. Calles, plazas, parques y 
comercios se convertirán en platós improvisados donde �lmarán sus 
cortos los diferentes equipos participantes.

Carrers, places, parcs i comerços de l’Eliana

08/09/10
divendres dissabte diumenge dissabte

setembre/octubre

setembre



festa-aniversari

FESTA XXV ANIVERSARI 
RÀDIO TÚRIA

Torre del Virrei
Carrer Torre de Babá, s/n

21.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Amb el concert de MOONFLOWER i SOMRICE.

/09 setembre/octubre

setembre



festival de curtmetratges 
de l’e liana. 2ªedició 

PROJECCIONS
Curts seleccionats i mencions especials. 

Plaça del País Valencià 20.30h Entrada lliure

Projeccions dels curts seleccionats i mencions especials amb 
col·loquis i re�exions al voltats del curts i de la seua temàtica.

Tota la informació i programació en:  http://lelianacinema.es/
lelianacinema@gmail.com / Tlf: 678 57 80 17 / 615 78 00 73

Proyecciones de los cortos seleccionados y menciones especiales con 
coloquios y re�exiones sobre los cortos y su temática.

Toda la información y programación en:  http://lelianacinema.es/
lelianacinema@gmail.com / Tlf: 678 57 80 17 / 615 78 00 73

12/13/14
dimarts dimecres dijous

setembre/octubre

setembre



exposició fotogrà�ca

SÖMÖS
Inauguració Exposición Fotográ�ca de 
Marino Darés y Quique Moyà. 
Colección retratos etnia Kogi de Colombia.

Sala d’exposicions 
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Sömös és una col·lecció de retrats de l'ètnia Kogi de Colòmbia. Els Kogi viuen en la 
Serra Nevada de Santa Marta, una serra en la qual conviuen tots els climes del món 
i en la qual es troben els rius més curts del món, ja que tan solament hi ha 40 
quilòmetres des dels nevats del seu cim �ns a les platges del Carib. Els *Kogi 
segueixen vivint en plena naturalesa i en els anys setanta ja van llançar el seu 
primer avís advertint-nos del canvi climàtic. L'exposició inclou retrats de Kogis de 
tot tipus d'edats i posicions socials. De dels mamos (Líders espirituals) més 
importants �ns a xiquets que comencen a entendre com funciona el seu món.

Sömös es una colección de retratos de la etnia Kogi de Colombia. Los Kogi viven en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, una sierra en la que conviven todos los climas del 
mundo y en la que se encuentran los ríos más cortos del mundo, ya que tan solo hay 40 
kilómetros desde los nevados de su cima hasta las playas caribeñas. Los Kogi siguen 
viviendo en plena naturaleza y en los años setenta ya lanzaron su primer aviso 
advirtiéndonos del cambio climático. La exposición incluye retratos de Kogis de todo 
tipo de edades y posiciones sociales. Desde los mamos (Líderes espirituales) más 
importantes hasta niños que empiezan a entender como funciona su mundo.

14 -27 de setembre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

/14
dijous

setembre/octubre

setembre



PROJECCIONS DELS 
CURTS FINALISTES 2017

PROJECCIÓ CURT FORA 
DE CONCURS

festival de curtmetratges 
de l’e liana. 2ªedició 

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/15
divendres

setembre/octubre

setembre

Tota la informació i programació en:  http://lelianacinema.es/
lelianacinema@gmail.com / Tlf: 678 57 80 17 / 615 78 00 73

Toda la información y programación en:  http://lelianacinema.es/
lelianacinema@gmail.com / Tlf: 678 57 80 17 / 615 78 00 73



festival de curtmetratges 
de l’e liana. 2ªedició 

GALA FINAL 
I LLIURAMENT DELS 
PREMIS

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Projecció dels curts guanyadors de cada secció i projecció de la 
pel.lícula La vida de Brian. 

Proyección de los cortos ganadores de cada sección y proyección de la 
película La vida de Brian.

/16
dissabte

setembre/octubre

setembre



cicle mujeres cineastas

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

/17
diumenge

PORTERO DE NOCHE
(Il portiere di notte). Italia, 1974.
Drama. Color. 118 min.

Viena, 1957. Una dona jueva, esposa d'un director d'orquestra, reconeix en 
el porter de l'hotel en el qual s'allotja a l'o�cial nazi que, en un camp de 
concentració, l'havia utilitzat com a objecte sexual en una tortuosa relació 
sadomasoquista.

Viena, 1957. Una mujer judía, esposa de un director de orquesta, reconoce en 
el portero del hotel en el que se aloja al o�cial nazi que, en un campo de 
concentración, la había utilizado como objeto sexual en una tortuosa relación 
sadomasoquista. 

Directora: Liliana Cavani. 

Espai coordinat per Ramón Alfonso

setembre/octubre

setembre



concert

XIV PROGRAMA DE 
CONCERTS 
D’INTERCANVIS 
MUSICALS 2017
Coral de Bonrepòs i Mirambell 
i Cor de l'Eliana.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h Entrada lliure
Aforament limitat

El concert está patrocinat per la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de 
Cultura dins de la XIV CAMPANYA DE CONCERTS D'INTERCANVIS 2017.

El concierto está patrocinado por la Generalitat Valenciana, Instituto 
Valenciano de Cultura dentro de la XIV CAMPAÑA DE CONCIERTOS De 
INTERCAMBIOS 2017.

/23
dissabte

setembre/octubre

setembre



llibres en pantalla

SEDA
(Silk). Canadá, 2007. 
Romance. 110 min. NR -7 anys.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Basada en la novel·la homònima de Alessandro Barico, 'Silk' retrata el turment d'un 
amor no correspost, impossible d'obtenir. Ambientada en la França del segle XIX, 
explica la història de Hervé, un home casat que es dedica al comerç de cucs de seda 
i que es veu obligat a viatjar �ns a Japó per a solucionar una crisi provocada per una 
devastadora malaltia del cuc europeu. En el seu viatge, Hervé coneix a una bella 
dona casada que es convertirà en la seua major obsessió.

Basada en la novela homónima de Alessandro Barico, 'Silk' retrata el tormento de un 
amor no correspondido, imposible de obtener.
Ambientada en la Francia del siglo XIX, cuenta la historia de Hervé, un hombre casado 
que se dedica al comercio de gusanos de seda y que se ve obligado a viajar hasta Japón 
para solucionar una crisis provocada por una devastadora enfermedad del gusano 
europeo. En su viaje, Hervé conoce a una bella mujer casada que se convertirá en su 
mayor obsesión. 

Espai coordinat per Regidoria d’Igualtat i Club de Lectura
/24

diumenge
setembre/octubre

setembre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

DOS HOMBRES Y
UN DESTINO
(Butch cassidy and the sundance kid). 
EEUU, 1969. Western. 112 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Un grup de joves pistolers es dedica a assaltar els bancs de l'estat de 
Wyoming i el tren-correu de la Union Paci�c. El cap de la banda és el 
carismàtic Butch Cassidy (Newman), i Sundance Kid (Redford) és el seu 
inseparable company. Un dia, després d'un atracament, el grup es dissol. 
Serà llavors quan Butch, Sundance i una jove mestra de Denver (Ross) 
formen un trio de romàntics atracadors que, fugint de la llei, arriben �ns a 
Bolívia.

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de 
Wyoming y el tren-corréis de la Union Paci�c. La cabeza de la banda es el 
carismático Butch Cassidy (Newman), y Sundance Kid (Redford) es su 
inseparable compañero. Un día, después de un atraco, el grupo se disuelve. 
Será entonces cuando Butch, Sundance y una joven maestra de Denver (Ross) 
forman un trío de románticos atracadores que, huyendo de la ley, llegan hasta 
Bolivia.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/27
dimecres

setembre/octubre

setembre



setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2017
inauguració

INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ: 1937/1939 
L’ELIANA REPUBLICANA
CEL (Centre d’Estudis Locals de l’Eliana)
La inauguració correra a càrrec de l’alcalde-president 
Salva Torrent i Català.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Inauguració

19.30h Taula redona

Entrada lliure
Aforament limitat

TAULA REDONA: 
HISTÒRIA I FICCIÓ
José Antonio Vidal Castaño. Doctor en Història Contemporània. Autor de 
diversos llibres d'història. Les seues obres sobre els exiliats espanyols i sobre els 
maquis han rebut crítiques favorables per unanimitat. Autor també de 
diversos llibres entre les quals destaca Asalto al Tren Pagador, La España del 
Maquis (1936-1965), Exiliados republicanos en Septfonds (1939).

Manuel Mira Candel. Escriptor i periodista. Ha treballat en nombrosos mitjans. 
Ha estat corresponsal a l'estranger i Director de l'Associació de Premsa 
d'Alacant. Com a escriptor, ha publicat diversos llibres en els quals destaca El 
olivo que no ardió en Salónica, una novel·la ambiciosa sobre els Sefardíes 
espanyols.

Presenta: Rafa Desco. President del Centre d'Estudis Locals.

/28
dijous

28 de setembre - 4 d’octubre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

setembre/octubre

setembre



setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2017

HOMENATGE A L’ ESCRIPTOR 
JAVIER CERCAS
17.30h Saló de plens de l’ajuntament
ENTREGA DE LA MENCIÓ ESPECIAL.
18.00h Biblioteca Municipal
INAUGURACIÓ PLACA CONMEMORATIVA DIA DE LES LLETRES.
19.00h Centre Sociocultural
CONFERÈNCIA DIA DE LES LLETRES AMB JAVIER CERCAS. 

Saló de plens ajuntament
Biblioteca Municipal
Centre sociocultural

17.30h
18.00h
19.00h

Entrada lliure
Aforament limitat

Javier Cercas (1962). Autor de consolidat prestigi intel·lectual els llibres del qual han 
rebut magní�ques crítiques i un gran èxit de vendes. 
Ha escrit novel·les i assajos, entre les primeres destaquen :

2001 - Soldados de Salamina (adaptada al cine por David Trueba en 2003) 
2005 - La velocidad de la luz 
2009 - Anatomía de un instante 
2012 - Las leyes de la frontera   
2014 - El impostor   
2017 - El monarca de las sombras

Ha rebut nombrosos premis com El Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de Narrativa, 
Premie Fundació Fernando Lara, Premi Terenci Moix, Premi Llibreter i molts uns altres.
La narrativa de Cercas, es caracteritza per fer ús de la novel·la testimoni, en què 
s'entremesclen fets verídics i �cticis, sense que queden clars els límits dels uns i els 
altres. Per a l'escriptor, tota novel·la és autobiogrà�ca, i comporta una catarsi, una forma 
de salvació. Aquest és el seu estil propi de veure la literatura, que aplica a l'estructura i 
forma de relatar les seues històries, Mestre a combinar la crònica històrica i el 
testimoniatge en �cció literària.

Presenta: Justo Serna. Doctor en Història Contemporània. Col·laborador habitual en 
els periòdics El País, Levante EMV i la Cartellera Turia. Ha escrit diversos assajos entre els 
quals cal citar. Introducció a la Història, Història i Cultura en l'època Contemporània i El 
Microanálisis Històric.
Coordina i modera: Lluís Andrés, crític literari.

/29
divendres

setembre/octubre

setembre



setmana de les lletres 
vila de l’eliana 2017

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: 
SOLDADOS DE 
SALAMINA DEL LLIBRE 
DE JAVIER CERCAS
Comptarem amb l’escriptor Javier Cercas. 
Col.loqui. 
Presenta i modera: Pedro Uris, crític i escriptor.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

11.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Soldados de Salamina és el quart llibre de narrativa de l'escriptor espanyol 
Javier Cercas, publicat al març de 2001. Quan en els mesos �nals de la guerra 
civil espanyola les tropes republicanes es retiren cap a la frontera francesa, 
camí de l'exili, algú pren la decisió d'afusellar a un grup de presos franquistes. 
Entre ells es troba Rafael Sánchez Mazas, fundador i ideòleg de Falange, potser 
un dels responsables directes del con�icte fratricida. Sánchez Mazas no 
solament aconsegueix escapar d'aqueix afusellament col·lectiu, sinó que, 
quan ixen en la seua cerca, un milicià anònim li encanona i en l'últim moment 
li perdona la vida.

/30
dissabte

setembre/octubre

setembre



THE CURTAIN
Intèrprets: Orquestra La Dispersione.
Director: Joan B.Boils.

/28
dissabte

5 segles de música
concert inaugural

A L’ELIANA

XIII EDICIÓ

actes commemoratius
del 9 d’octubre

/06
divendres

CONCERT
Malafé Zaidia, Fúmiga i Dj Macondo

LA MEJOR 
CANCIÓN DEL 
MUNDO
Direcció: Jaime Pujol.
Intèrprets: Víctor Lucas, Diego Braguinsky, Paula 
Braguinsky, Mamen Mengó i María Zamora.   

/21
dissabte

comèdia musical

idioma castellà

ANEM
al teatre

ELS VIATGERS 
DEL TEMPS
Companyia Pot de Plom.
Directors: Xavi Castillo i Vicky Garrigues. 

/07
dissabte

idioma valencià

ANEM
al teatre

actes commemoratius
del 9 d’octubre
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dia internacional
de la música

DIA INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA 
Grups de batucades. 
Cercavila pels carrers del poble.

Recorregut carrers del poble
Finalitza a la Plaça País Valencià

12.00h Entrada lliure
Aforament limitat

L’Ajuntament de l’Eliana, a través de la Regidoria de Cultura, celebra el DIA 
INTERNACIONAL DE LA MÚSICA.

Enguany donarem protagonisme a la percussió. Una disciplina molt 
interessant tant a nivell visual como auditiu.

Comptarem amb diferents grups de batucades que aniran en cercavila 
pels carrers del poble i on es �nalitzarà a la plaça , oferint una maganí�ca 
batucada conjunta.

El Ayuntamiento de la Eliana, a través de la Concejalía de Cultura, celebra el 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA. 

Este año daremos protagonismo a la percusión. Una disciplina muy 
interesante tanto a nivel visual *como auditivo. Contaremos con diferentes 
grupos de batucadas que irán en pasacalle por las calles del pueblo y donde se 
�nalizará en la plaza , ofreciendo una maganí�ca batucada conjunta.

/01
diumenge

setembre/octubre

octubre



cicle mujeres cineastas

/01
diumenge

PASQUALINO 
SIETE BELLEZAS
(Pasqualino settebellezze). Italia, 1975.
Comedia dramática. Color. 115 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

A Nàpols, en els anys trenta, el taimat i oportuniste Pasqualino intenta per 
tots els mitjans fer carrera en la camorra, per a aconseguir una posició de 
relleu dins del seu clan. Irònicament sobrenomenat “Settebellezze” (set 
belleses), per les seues germanes tan lletges, aquest pendencier vol 
rescatar el seu propi honor amenaçant a l'home que ha obligat a 
prostituir-se a una d'elles.

En Nápoles, en los años treinta, el taimado y oportunista Pasqualino intenta 
por todos los medios hacer carrera en la camorra, para alcanzar una posición 
de relieve dentro de su clan. Irónicamente apodado “Settebellezze” (siete 
bellezas), por sus hermanas tan feas, este pendenciero quiere rescatar su 
propio honor amenazando al hombre que ha obligado a prostituirse a una de 
ellas.Directora: Lina Wertmüller

Espai coordinat per Ramón Alfonso

Entrada lliure
Aforament limitat

setembre/octubre

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf
AL ESTE DEL EDÉN  
(East of Eden). EEUU, 1955.
Drama. 115 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

Un granger californià té dos �lls, Cal i Aron, de caràcters molt diferents, 
però tots dos competeixen per l'afecte del seu pare. La situació de Cal es 
complica quan esbrina que, en realitat, la seua mare no solament no està 
morta, sinó que a més regenta un local de contactes.

Un granjero californiano tiene dos hijos, Hace falta y Aron, de caracteres muy 
diferentes, pero los dos compiten por el afecto de su padre. La situación de 
Hace falta se complica cuando averigua que, en realidad, su madre no 
solamente no está muerta, sino que además regenta un local de contactos.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/04
dimecres

setembre/octubre

octubre



exposició

MIRADES DE DONA
Inauguració.
Equip Argo. Ana del Castillo, Alicia Mengod, 
Ana Aragonés, MªJesús Mir y Marisa Navarro.

Sala d’exposicions 
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h Entrada lliure
Aforament limitat

L'Equip Argo és un grup d'artistes multidisciplinaris i heterogeni creat a la � de la 
dècada dels noranta a Godella. Les seues obres es presenten amb diferents 
tècniques i formats, van des de la �guració �ns a l'abstracció, segons visió de cada 
component de l'equip. Sent aquesta la diversitat, el major atractiu de les 
exposicions. 
Actualment els seus components són: Ana del Castillo, Alicia Mengod, Ana 
Aragonés, Mª Jesús Mir i Marisa Navarro.

El Equipo Argo es un grupo de artistas multidisciplinares y heterogéneo creado a 
�nales de la década de los noventa en Godella.
Sus obras se presentan con diferentes técnicas y formatos, van desde la �guración 
hasta la abstracción, según visión de cada componente del equipo. Siendo ésta la 
diversidad , el mayor atractivo de las exposiciones.
Actualmente sus componentes son: Ana del Castillo, Alicia Mengod, Ana Aragonés, Mª 
Jesús Mir y Marisa Navarro.

5-27 d’octubre,
dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores

/05
dijous

setembre/octubre

octubre



actes commemoratius
del 9 d’octubre

CONCERTS 
Malafé Zaidia, Fúmiga i Dj Macondo.

* Fins completar aforament.

/06
divendres

Cinema d’Estiu
Avinguda del Parc, 5

21.00h Apertura portes
22.00h Concert

Entrada lliure*
Aforament limitat

MAFAFÉ ZAIDIA. Malafé és un grup format a la � de 2013 per gent de 
l'institut del nostre barri. Toquem el que ens pinta quan ens pinta, des de 
reggae a punk passant per hip hop o �amenc.

DJ MACONDO. Podràs disfrutar de tota la música en 
valencià amb DJ Macondo,  professional que selecciona, 
reprodueix música en viu per a ambientar a l'audiència i 
que compta amb els coneixements per a la seua 
producció musical.

LA FÚMIGA. Presenta el seu projecte original, engrescador i festiu. Basant la 
seua formació en instruments de vent, planteja un directe amb una 
energia desbordant on el feedback amb el públic i la més que potent 
energia que es transmet no deixa a ningú indiferent. Cultura de carrer dalt 
l’escenari que viatja per diferents estils (ska, punk, rock, balkan, hip-hop, 
mestissatge…) i que repassa els èxits del nostre circuit musical (dels que 
estan i els que ens han deixat) conjuntament amb temes propis que ja 
recorren tot el país deixant l’empremta fumiguera.

setembre/octubre

octubre



actes commemoratius
del 9 d’octubre

ELS VIATGERS 
DEL TEMPS
Companyia Pot de Plom.
Directors: Xavi Castillo i Vicky Garrigues.
 
Públic general i familiar.

/07
dissabte

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h General 5€
Reduïda 4€

“Els viatgers del temps” és un espectacle replet de referències teatrals i 
cinematogrà�ques, amb un llenguatge directe i juglaresco. Volem que el públic 
familiar passe un gran moment. És una obra en la qual des�len molts personatges 
i situacions divertides. I per açò també hem cuidat la part de documentació 
històrica, no volíem descurar la part didàctica de l'obra. La nostra intenció és que 
els xavals gaudisquen del joc teatral i de la història, que siga para ells una 
experiència enriquidora.

“Els viatgers del temps” es un espectáculo repleto de referencias teatrales y cinemato-
grá�cas, con un lenguaje directo y juglaresco. Queremos que el público familiar paso 
un gran momento. Es una obra en la cual des�lan muchos personajes y situaciones 
divertidas. Y por eso también hemos cuidado la parte de documentación histórica, no 
queríamos descuidar la parte didáctica de la obra. Nuestra intención es que los 
chavales disfruten del juego teatral y de la historia, que sea para ellos una experiencia 
enriquecedora.

idioma valencià

ANEM
al teatre setembre/octubre

octubre



actes commemoratius
del 9 d’octubre

PILOTA VALENCIANA
Trobada interescoles 
de pilota valenciana.
Partida de Raspall de xiques.
Partida  d’Escala i Corda.

Trobada interescoles  de pilota valenciana.
Partida de Raspall de xiques.
Partida  d’Escala i Corda.

Trinquet Poliesportiu
Avenida del Polideportivo, s/n

11.00h Entrada lliure

/08
diumenge

setembre/octubre

octubre



actes commemoratius
del 9 d’octubre

FIRETA 
DEL 9 D’OCTUBRE
Tallers infantils, mostra activitats 
associacions, dansà dels gegants. 

Concert: Ramonets

Plaça País Valencià 18.00h
20.30h

Entrada lliure

RAMONETS és una banda de rock orientada al públic infantil. Volen apropar este 
estil de música als més menuts, que els xiquets i xiquetes disfruten al sentint-nos, i 
que a més a més aprenguen, al llarg de l’actuació, aspectes relacionats amb el rock, 
com per exemple quins són els instruments que composen una banda, per què es 
fan cors, com saludem els rockers, o inclús que toquen la guitarra amb nosaltres en 
alguna cançó. L’objectiu és que tothom participe en els nostres concerts, ballant, 
botant, cantant, i cridant tot el que es puga.

20.30h Cloenda amb un ramillet de focs d’arti�cis.

RAMONETS es una banda de rock orientada al público infantil. Quieren acercar este 
estilo de música a los más pequeños, que los niños y niñas disfruten al sintiéndonos, y 
que además aprendan, a lo largo de la actuación, aspectos relacionados con el rock, 
como por ejemplo cuáles son los instrumentos que componen una banda, por qué se 
hacen corazones, como saludamos los rockeros, o incluso que tocan la guitarra con 
nosotros en alguna canción. El objetivo es que todo el mundo participo en nuestros 
conciertos, bailando, botando, cantante, y llamando todo el que se pueda.

20.30h Clausura con un ramillete de fuegos arti�ciales.

/09
dilluns

setembre/octubre

octubre



cicle mujeres cineastas

/15
diumenge

HOMBRES, HOMBRES …
(Männer). Alemania (RFA), 1985.
Comedia. 99 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

La gelosia fan que un marit espie a la seua dona i descobrisca que aquesta 
té un romanç amb un altre home. Amb el pas del temps, entre el marit i 
l'amant sorgeix una relació que es transforma en amistat.

Los celos hacen que un marido espíe a su mujer y descubra que esta tiene un 
romance con otro hombre. Con el paso del tiempo, entre el marido y el amante 
surge una relación que se transforma en amistad.

Directora: Doris Dörrie

Espai coordinat per Ramón Alfonso

Entrada lliure
Aforament limitat

setembre/octubre

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

UNA MUJER PARA DOS 
(Design for living). EEUU, 1933.
Comèdia. 90 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

George Curtis, pintor, i Tom Chambers, autor teatral, que comparteixen un 
pis a París, coneixen al tren que es dirigeix a aquesta ciutat Gilda Farrell, 
americana com ells i dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren 
immediatament d'ella i, com Gilda és incapaç de decidir-se per un, 
decideixen viure un menage à trois.

George Curtis, pintor, y Tom Chambers, autor teatral, que comparten un piso 
en París, conocen en el tren que se dirige a esta ciudad Gilda Farrell, americana 
como ellos y dibujante publicitaria. Los dos se enamoran inmediatamente de 
ella y, como Gilda es incapaz de decidirse por uno, deciden vivir un menage a 
trois.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/18
dimecres

setembre/octubre

octubre



al voltant de la ciència

UN FÍSIC A L’ÒPERA
Vetllada cientí�ca-musical. 
Invitat especial a Rafael García Molina, catedràtic 
de Física Aplicada a la Universitat de Murcia.

/20
divendres

Sala Multiús de l’EPA
Avinguda del Parc, 3

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

A ningú no li resulta estrany relacionar la física amb el cinema o la literatura: tots coneixem 
novel·les o pel·lícules –sobre tot de ciència �cció– on apareixen idees i conceptes de la física. 
Però no és tan conegut que els arguments d'algunes òperes contenen referències explícites a 
la ciència de la seua època. Aquesta vesprada veurem alguns exemples del que podríem dir 
maridatge entre física i òpera, amb referències explícites com a Les contes d'Ho�mann (J. 
O�enbach) i d'altres més subtils, com a Così fan tutte (W.A. Mozart). En aquest recorregut 
també sorgiran personatges com Mesmer (un precursor de la pseudociència actual) i 
Benjamin Franklin (un cientí�c). El magnetisme apareix en una divertida escena de Così fan 
tutte, mentre que la conservació de l'energia és responsable del funcionament d'Olympia, 
una nina mecànica capaç d’enamorar amb el seu cant. 
Escoltarem fragments musicals operístics, al mateix temps que parlarem i veurem 
experiments de física relacionats amb la temàtica de les escenes seleccionades. Aquesta 
activitat serveix per a tendir ponts entre “ciències i lletres”, així com per a mostrar al públic en 
general com la física pot impregnar qualsevol faceta de l'activitat humana, �ns i tot les 
sublimes creacions operístiques.
Presentada per Pedro Uris i coordinada per Jesús Navarro, aquesta vesprada tindrem com a 
invitat especial a Rafael García Molina, catedràtic de Física Aplicada a la Universitat de Murcia. 
És un reconegut expert en teoria i simulació de la interacció de partícules carregades amb la 
matèria condensada. A més de la recerca i la docència, també dedica bona part del seu temps 
a la divulgació cientí�ca en totes les seues variants, activitat per la que ha rebut nombrosos 
premis i distincions. 

Presenta: Pedro Uris
Coordina: Jesús Navarro

setembre/octubre

octubre



comèdia musical

LA MEJOR CANCIÓN
DEL MUNDO
Direcció: Jaime Pujol. 

Intèrprets: Víctor Lucas, Diego Braguinsky, Paula 
Braguinsky, Mamen Mengó i María Zamora.  

/21
dissabte

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.30h General 7€
Reduïda 5€

idioma castellà

ANEM
al teatre setembre/octubre

octubre

Una comèdia musical sobre l'exercici extraordinari de produir quelcom del 
no-res. Arranca amb uns personatges que tenen 24 hores per a 
compondre la millor cançó del món o en cas contrari moriran. A partir d'ací 
els protagonistes fan tot el que es puga per a alliberar-se del seu macabre 
destí. La millor cançó del món és un viatge a través de les cançons d'èxit de 
tots els temps, un còctel irresistible de música en directe i creativitat. Una 
aventura per a escoltar, riure, rememorar, re�exionar i gaudir. 

Una comedia musical sobre el ejercicio extraordinario de producir algo de la 
nada. Arranca con unos personajes que tienen 24 horas para componer la 
mejor canción del mundo o en caso contrario morirán. A partir de aquí los 
protagonistas hacen todo el que se pueda para liberarse de su macabro 
destino. La mejor canción del mundo es un viaje a través de las canciones de 
éxito de todos los tiempos, un cóctel irresistible de música en directo y 
creatividad. Una aventura para escuchar, reír, rememorar, re�exionar y 
disfrutar.



cicle mujeres cineastas

/22
diumenge

WENDY Y LUCY
(Wendy and Lucy). Estados Unidos, 2008.
Drama. Color. 90 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h

Wendy es dirigeix cap a Alaska, amb l'única companyia de la seua gossa 
Lucy, per a incorporar-se a un nou i lucratiu treball en una fàbrica de 
conserves de peix. Creuant l'estat d'Oregon, el seu modest Honda Accord 
dels 80 es nega a continuar. Amb aquest aparentment insigni�cant 
incident s'inicia el calvari de Wendy; un de tants milions de nord-americans 
que es troben a una xicoteta relliscada de l'abisme econòmic.

Wendy se dirige hacia Alaska, con la única compañía de su perra Lucy, para 
incorporarse a un nuevo y lucrativo trabajo en una fábrica de conservas de 
pescado. Cruzando el estado de Oregón, su modesto Honda Accord de los 80 
se niega a continuar. Con este aparentemente insigni�cante incidente se inicia 
el calvario de Wendy; uno de tantos millones de norteamericanos que se 
encuentran a un pequeño resbalón del abismo económico.Directora: Kelly Reichardt

Espai coordinat per Ramón Alfonso

Entrada lliure
Aforament limitat

setembre/octubre

octubre



fòrum dels clàssics 
del cinematògraf

VIRIDIANA
(Viridiana). España, 1961. 
Drama. 90 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

En Jaume (Fernando Rey), un vell gentilhome espanyol, viu retirat i solitari 
en la seua hisenda des de la mort de la seua dona, ocorreguda el mateix 
dia del casament. Un dia rep la visita de la seua neboda Viridiana, novícia 
en un convent, que té una gran semblança amb la seua dona.

En Jaume (Fernando Rey), un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en 
su hacienda desde la muerte de su mujer, ocurrida el mismo día del 
casamiento. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana, novicia en un 
convento, que tiene un gran parecido con su mujer.

Espai coordinat per Óscar Hernández Campano

Cicle: Galans

/25
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setembre/octubre

octubre



presentació llibre

APENAS UNOS 
SEGUNDOS
Amparo Tórtola

Presentan: Lluís Andrés, crítico literario y Vicente 
Roncero, músico y escritor.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

19.00h Entrada lliure
Aforament limitat

Amparo Tórtola es periodista. Especialista en 
información política. Ha trabajado en diversos 
medios de comunicación valencianos. En la actua-
lidad colabora con la cadena Ser y con Levante TV.  
Y escribe. Todos los días. E investiga. Bucea en el 
pasado para entender el presente. Otro de sus 
méritos es que vive en L´Eliana. Su novela APENAS 
UNOS SEGUNDOS publicada por Editorial Samaruc 
habla de cuatro mujeres unidas por el amor y el 
odio que tejen una historia de dolor y alegría, de 
desaliento y esperanza. Sus recorridos vitales son consecuencia de las 
épocas que les tocó vivir. La Valencia de los años treinta, los campos de 
concentración del sur de Francia, la maternidad, el barco Winnipeg, el 
Chile de acogida, los años 80’ de la movida madrileña.  ¿Cómo entender el 
presente si ignoramos el pasado? ¿Somos conscientes de que todo en la 
vida, lo mejor y lo peor, sucede en apenas unos segundos? 

/27
divendres

setembre/octubre

octubre



5 segles de música
concert inaugural

Espai coordinat per Vicente RonceroA L’ELIANA

XIII EDICIÓ

THE CURTAIN  
  
Intèrprets: Orquestra La Dispersione.

Director: Joan B.Boils. 

Música deHenry Purcell (1659-1695) 
Matthew Locke (1621-1677).

/28
dissabte

La agrupación musical de Guadassuar La Dispersione, especializada en la 
interpretación de música de los siglos XVII y XVIII con criterios e 
instrumentos históricamente fundamentales, acaba de publicar su cuarto 
trabajo de estudio. «The Curtain» (en español El Telón), editado por su 
propio sello discográ�co Dsp, ofrece música instrumental inglesa de los 
dos compositores más destacados del siglo XVII, Henry Purcell y Matthew 
Locke, y pretende hacer re�exionar al oyente sobre la situación 
tormentosa por la que atraviesa actualmente la cultura, en concreto el 
teatro y la música.

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

20.00h General 10€
Reduïda 8€

setembre/octubre

octubre



concert

CONCERT CORAL 
AMD LA DIRECTORA 
MARLEEN ANNEMANS 

/29
diumenge

Marleen estudió en la Escuela Superior de Música "Lemmensinstituut" en 
Lovaina (Bélgica). 

Imparte cursos en el Instituto O.L.V.H y en la Academia de Artes en 
Waregem. 

Ha seguido numerosas sesiones de formación en Dirección de Coro en 
Bélgica y en el extranjero, como por ejemplo con Johan Duyck y Lazlo 
Heltay. 

En 1986 fundó el "Coro Juvenil" de Waregem. Lleva ya 20 años en la 
dirección del coro que presenta con el nombre "Laidos" con éxito. El coro 
ha llegado a tener un valor notable bajo su dirección entre los coros de 
Flandes. Aparte de eso es directora de orquesta del coro escolar "Sjaloom" 
del O.-L.-Vr.-Hemelvaartinstituut de Waregem desde 1999. 

Auditori Municipal
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.30h Entrada lliure
Aforament limitat

setembre/octubre

octubre



libros en pantalla

SYLVIA
(Sylvia). Reino Unido, 2003.
Drama. 110 min.

Sala debat Pep Torrent
Plaça del Jutge Miquel Comes, 1

18.00h Entrada lliure
Aforament limitat

La poetisa nord-americana Sylvia Plath ( Paltrow) era una apassionada i intel·ligent 
dona que es va casar amb el laureado poeta anglés Edward Hughes. Tant ell com 
ella van ser destacats escriptors del segle XX. En 1956, Sylvia, que estudia a 
Anglaterra amb una beca, coneix a Ted. La mútua atracció és tant física com a 
intel·lectual. Quan Sylvia acaba els seus estudis i li ofereixen una plaça com a 
professora a Estats Units, la parella es trasllada a viure allí.

La poetisa norteamericana Sylvia Plath (Paltrow) era una apasionada e inteligente 
mujer que se casó con el laureado poeta inglés Edward Hughes. Tanto él como ella 
fueron destacados escritores del siglo XX. En 1956, Sylvia, que estudia en Inglaterra con 
una beca, conoce a Ted. La mutua atracción es tanto física como intelectual. Cuando 
Sylvia acaba sus estudios y le ofrecen una plaza como profesora en Estados Unidos, la 
pareja se traslada a vivir allí.

Espai coordinat per Regidoria d’Igualtat i Club de Lectura
/29
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 www.leliana.es

BIBLIOTECA municipal Venda d’entrades anticipades
Online:

en http://www.elientrada.es/

Centre sociocultural:
dilluns, dimecres i divendres

de 9.30 a 13.30 hores

LES TEUES ENTRADES A UN CLICK

CONTACONTES. 5 i 19 d’octubre a les 17.45h

El dijous 5 d’octubre,comencem la temporada de l’Hora del 
Conte amb Jordi García Vilar, mestre i escriptor de llibres 
intantils: El laberint de lluna, Cocodril, cocollibre o La llegenda del 
drac i la princesa, entre molts altres…

PRÉSTEC DE LLIBRES ELECTRÒNICS I AUDIOLLIBRES EN E-BIBLIO: 
http://comunitatvalenciana.ebliolio.es

TALLER. ebiblio

CLUB DE LECTURA JUVENIL: informa’t  en bilbioteca@leliana.es

A totes aquestes eines es pot accedir des de la web:

http://www.leliana/biblioteca
Horari:  de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20.00h 

(préstecs i devolucions �ns les 19.45h)
Horari especial de sala d’estudis: de dilluns a divendres de 9 a 00h i 

dissabtes i diumenges de  9 a 14 i de 16 a 00h des del 2 de maig al 7 de juliol
T 96 274 23 71 biblioteca@leliana.es


