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• Sábado, 12 de mayo: XI Gala de Bailes de Salón. Teatro Principal, a las 20:00h. Donativo: 6€

XI GALA DE bALLS DE SALó
Amb l’actuació del professor JESÚS CONDÉS. 

• Dissabte, 12 de maig • A les 20:00h.
• Teatre Principal • Donatiu: 6€ 

A benefici de l’Associació de Malalts d’Alzheimer

mAIg dISSABte, 12 de mAIg ORgAnItzA: ASSOCIACIó BALLS de SALó ASSOCIACIOnS I entItAtS



mAIg ORgAnItzA: AjuntAment de BAnyeReS de mARIOLA

• Del 11 al 27 de mayo: Exposición de pintura de Ramón Berenguer. Espacio de Exposiciones del teatro. De jueves a domingo, de 19:00 a 21:00h.

de L’11 AL 27 de mAIg

RAMóN bERENGUER
EXPOSICIÓ DE PINTURA 

ME FUI
Nada me ató. Me liberé de todo y me fui.
A placeres que, medio reales,
medio soñados, rondaban en mi alma,
me fui en la noche iluminada.
Y de los más fuertes vinos bebí,
como del que beben los héroes del placer.

(Constantino Kavafis)

• De dijous a diumenge
• De 19:00 a 21:00h.
• Espai Expositiu del Teatre 



• Del 19 de mayo al 3 de junio: Exposición colectiva Paraules pintades. Mostra de pintura als balcons 2018

mAIg deL 19 de mAIg AL 3 de juny ORgAnItzA: AjuntAment BAnyeReS de mARIOLA LLIRAuCA 2018
Exposició col·lectiva   

PARAULES PINTADES
MOSTRA DE PINTURA ALS BALCONS 2018
Algunes façanes de la plaça de l’Ajuntament, plaça de la Malva i 
carrer de la Creu, acolliran els llenços que els artistes presentats a 
la convocatòria han creat a partir de la interpretació pròpia d’un 
fragment literari, per tal d’evidenciar el diàleg entre la literatura 
i la pintura. Artistes de Banyeres de Mariola que hi participen: 
Jami Blanes Verdú, Llani Castillo Cruz, Just J. Garrido Aracil, 
Aitana Sempere Navalón, Lluïsa Santonja Ferrando, Alumnes de 
Manolo Granado-Taller La Estampa.

• Del 19 de maig al 3 de juny
• Inauguració dissabte, 19 de maig 
• Plaça de l’Ajuntament • A les 18:45h.

Organitza: Ajuntament de Banyeres de Mariola 
Ajuntament de Bocairent i Ajuntament de Muro 
Associació Art 92 i Col·lectiu Art Nostre



• Sábado, 19 de mayo: Tramant Teatre presenta “LAS CARTAS DEL QUIJOTE”. Teatro Principal, a las 19:30h. Entrada: 4€/3€

Tramant Teatre presenta   

LAS CARTAS DEL QUIJOTE
Intèrprets: Puri Fariza i Pol Paul. Adaptació de textos i textos originals 
del Quixot i Puri Fariza. Direcció: Claudio Hochman i Puri Fariza.

Ens trobem en una Espanya rural, on l’analfabetisme encara existeix en 
una gran part de la població. Pascual, el mestre, acaba d’arribar al poble, i 
Aldonza li ajuda en la neteja i altres feines de l’escola... Pascual se n’adonarà 
que Aldonza és analfabeta i que a més té una carta que li van enviar a una 
avantpassada que pertanyia al Quixot. El mestre es compromet a ensenyar-
la a llegir i escriure i li transmetrà l’amor per la lectura.

• Dissabte, 19 de maig • Teatre Principal • A les 19:30h

Preu entrada: 4€ / 3€ (estudiants, menors, jubilats i persones en l’atur) 
Espectacle en castellà. Per a tots els públics.

mAIg dISSABte, 19 de mAIg ORgAnItzA: AjuntAment BAnyeReS de mARIOLA LLIRAuCA 2018



• Sábado, 26 de mayo: Teatro de títeres “El misterio de la casa encantada”. Presentación del libro “Una família de por”.

mAIg dISSABte, 26 de mAIg LLIRAuCA 2018: III jORnAdA deL LLIBRe, LA PARAuLA I LA mÚSICA

Si l’oratge no ho 
permet, les activitats 
es traslladaran a la 
Casa de Cultura i al 
Teatre Principal.

A les 17:00h. Teatre de titelles per als més menuts   

EL MISTERI DE
LA CASA ENCANTADA

Adreçada als xiquetes i xiquetes d’Infantil i primer cicle de primària.

A les 17:45h. Presentació i animació a la lectura del llibre   

UNA FAMÍLIA DE POR
de Francesc Gisbert, il·lustrat pel banyerí CÉSAR BARCELÓ.

Una història que combina humor, intriga i fantasia i ens conta les aventures 
de una família singular, que es queda sense casa i en buscar-ne un altra per a 
viure trobarà una mansió abandonada que està ocupada per un altra família 
moooolt especial. Ens acompanyaran l’autor i l’il·lustrador. Llibre publicat per 
l’editorial Andana.

• Dissabte, 26 de maig • Parc municipal de Vil·la Rosario

Celebrem la festa del llibre



• Sábado, 26 de mayo: El cuento de la leyenda de San Jorge con títeres. Encuentro literario con el grupo INÈRCIA. Recital de poesía LORCA GITANO. 

mAIg dISSABte, 26 de mAIg LLIRAuCA 2018: III jORnAdA deL LLIBRe, LA PARAuLA I LA mÚSICA

Celebrem la festa del llibreA partir de les 20:00h. 
RECITAL DE VICENT CAMPS, 
MARÍA DÍAZ I ALICIA LUZ
(Espectacle en castellà)  

LORCA
GITANO
120 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DEL pOETA
Recital sobre poemes del 
Romancero gitano i textos de 
Yerma i Bodas de Sangre.

Vicent Camps (recitador i poeta 
nascut a l’horta de València) 
i Maria Díaz i Alicia Luz 
(recitadores).

A les 19:00h. INÈRCIA

ENCONTRE LITERARI
amb AITOR ESTAN DOMENECH, cantant i lletrista, 
PATRICIA MONTAVA BELDA, bateria i SAÜL SEMPERE 
CASTELLÓ, guitarra, tots ells de la banda INÈRCIA.

A les 18:30h. L’Associació de la Llegenda presenta

EL CONTE DE LA
LLEGENDA DE SANT JORDI
amb titelles.



• Sábado, 26 de mayo: Concierto del nuevo disco de INÈRCIA “Lluita”. Entrada: 3€ (gratis para los asistentes a tres actividades de Llirauca)

mAIg dISSABte, 26 de mAIg LLIRAuCA 2018: III jORnAdA deL LLIBRe, LA PARAuLA I LA mÚSICA

Celebrem la festa del llibre

Col·labora: 
Inèrcia
Col·lectiu Mussol
Associació de la Llegenda de Sant Jordi

A les 23:00h. CONCERT
presentació del nou disc 

LLUITA D’INèRCIA
Preu entrada: 3€ 
(gratuïta per als assistents a tres activitats de Llirauca)



• Domingo, 27 de mayo: SIS VEUS PER AL POETA. Teatro Principal, a las 19:00h. Entrada: 4€/3€

Espectacle patrocinat per: 

mAIg dIumenge, 27 de mAIg. A LeS 19:00h. ORgAnItzA: AjuntAment de BAnyeReS de mARIOLA

SIS VEUS PER AL POETA 
Eva Dénia, Lola Ledesma, Mª Amparo Hurtado, 
Patxi Ferrer, Maribel Crespo i Merxe Martínez.

Sis dones fan un homenatge al gran poeta valencià del segle 
XX Vicent Andrés Estellés. L’espectacle, que aborda la seua 
poesia des de la música tradicional valenciana, ha adaptat 
els versos del poeta als estils més arrelats a la nostra tradició 
musical –fandangos, malaguenyes, cants de batre, romanços 
o jotes, entre d’altres– i fins i tot han composat per a l’ocasió 
algunes peces d’inspiració tradicional. No es tracta única-
ment d’un concert, sinó d’un espectacle global on, a més 
del cant, s’hi incorpora el ball i el recitat.

• Diumenge, 27 de maig 
• Teatre Principal • A les 19:00h.

Preu entrada: 4€ / 3€ 
(estudiants, menors, jubilats i persones en l’atur) 

Música, 
dansa 
i poesia


