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INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA - ARTS ESCÈNIQUES  

TEMPORADA 2017-2018 

 
PRIMER TRIMESTRE 

setembre-desembre 2017 
 
 
TEATRE PRINCIPAL 
 

 
del 28 de setembre al 7 d'octubre 
LA VIDA ES SUEÑO [vv. 105-106] 
de Calderón de la Barca 
Adaptació i dramatúrgia: Carles Alfaro 
i Eva Alarte 
Direcció: Carles Alfaro 
MOMA TEATRE, TEATROS DEL 
CANAL, DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA 
Teatre 
* en castellà 

Un apassionant viatge al centre de la nostra emoció més íntima de la mà de 
quatre personatges emblemàtics de l’obra de Calderón. Submergir-se en 
l’univers de La vida es sueño suposa sentir els batecs dels éssers que ens 
habiten, que ens fan viure plenament una altra realitat, que no és altra cosa que 
la pròpia i descarnada realitat… somiada?, viscuda? Aquest és el malson i és la 
bellesa de Calderón. Qui és amo dels seus somnis? És el desig o és la raó allò que 
ens guia i ens orienta? 
 

 
8 d'octubre 
MARIA DEL MAR BONET  
ULTRAMAR 
“50 ANYS D'ESCENARIS” 
Música 
Ultramar és el nou disc amb que Maria del 
Mar Bonet celebra els seus 50 ANYS 
D’ESCENARIS. I el del Teatre Principal, és el 
gran concert d'aniversari i una festa amb el 
seu públic de València. 
Ultramar és també el resultat de la comunió 
artística entre alguns dels millors músics i 
compositors dels diferents àmbits de l'escena 

cubana contemporània, amb una de les veus més importants de la Mediterrània 
i de la cançó al món. A València cantarà per primera vegada les cançons del seu 
nou àlbum i algunes de les de sempre, amb la seva veu que ens acompanya des 
de fa ja 50 anys, i amb la capacitat que només tenen alguns de saltar de dècada 
en dècada, essent igual d’estimada i respectada. 
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14 d'octubre 
CAPELLA DE MINISTRERS 
El so del passat: l'arrel del futur 
Un viatge musical per la nostra història 

Director: Carles Magraner  
Direcció d’escena: Xavier Albertí 
Música 
El so del passat, l’arrel del futur  
Un viatge musical per la nostra historia 
Música antiga? I un rave! Poques coses hi 
ha en el terreny del patrimoni cultural 
més difícils de contindre en els àmbits de 
la museïtzació, la dissecació o 
l'encotillament que la música. La seua 
interpretació sempre apel·la al present, a 

la immediatesa, a la contemporaneïtat, i com tota obra d'art viva ho fa amb una 
doble saba: la del temps que la va veure nàixer i la del temps que comparteix 
amb el nostre acte d'escolta. Capella de Ministrers i el seu sensible capità Carles 
Magraner fa 30 anys que s'esforcen per acostar-nos unes obres d'art que 
contenen tantes coses d'aquells temps que, fent-les vives, ens fan més sensibles 
al nostre present. 
 
 

del 19 al 22 d'octubre 
EL LABERINTO MÁGICO 
de Max Aub 
Versió: José Ramón Fernández 
Direcció: Ernesto Caballero 
CENTRO DRAMÁTICO 
NACIONAL (CDN) – INAEM 
Teatre 
* en castellà 
 
 
 

XI PREMI VALLE-INCLÁN DE TEATRE A LA DIRECCIÓ 
PREMI MAX MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT PACO OCHOA 
PREMI MAX MILLOR VERSIÓ  
Una apassionant versió escènica d’El laberinto mágico, el cèlebre conjunt de sis 
novel·les escrites per Max Aub amb el teló de fons de la Guerra Civil. Un mosaic 
d’històries i personatges trets d’aquesta obra cabdal de la literatura del segle XX 
que ens farà vibrar i reflexionar. 
 
 

del 25 d'octubre al 5 de novembre 
BIBLIOTECA DE CUERDAS Y 
NUDOS (vestíbul del teatre) 
Autor, director i narrador: José 
Antonio Portillo 
Teatre 
* en castellà 
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José Antonio Portillo ens convida a entrar en una estructura de fusta circular 
que guarda manuscrits sense publicar, cilindres amb missatges misteriosos fets 
amb cordes i textos trobats en les papereres dels col·legis. El temps ha omplit 
aquesta biblioteca d’objectes i fragments de vida que narren un esdeveniment 
sorprenent. Una instal·lació escènica interactiva que porta 15 anys voltant per 
tot Europa. 
 
 

del 25 d'octubre al 5 de novembre 
BIBLIOTECA DE SONS I 
SOROLLS (escenari) 
Dramatúrgia i direcció: Enric 
Monfort, José Antonio Portillo 
PORTILLO-MONFORT I 
INSTITUT VALENCIÀ DE 
CULTURA 
Música i teatre 
* en valencià 
Un espai màgic habitat per un 

personatge obsessionat amb els sorolls. Una biblioteca que funciona com el 
nostre cervell, connectant sons i emocions, records i diàlegs; un fum d’objectes 
aparentment inútils que generaran tot tipus d’harmonies i músiques amb l’ajuda 
dels joves espectadors assistents. Darrere d’aquesta curiosa activitat hi ha un 
sorprenent propòsit que només descobrirem al final. 
 
 

del 9 al 12 de novembre 
TERRA BAIXA I LLUÍS HOMAR 
d'Àngel Guimerà 
Adaptació: Pau Miró i Lluís Homar 
Direcció: Pau Miró 
TEMPORADA ALTA I LLUÍS HOMAR  
PREMI MAX AL MILLOR ACTOR 
Teatre 
* en valencià 
Terra baixa ha estat, durant tota la seua vida, una 
referència per a Lluís Homar. 
Després d’interpretar l’obra de Guimerà als 16 anys, 
Homar va decidir ser actor. Un moment molt 
recordat de la seua trajectòria és l’any 1990, com a 

protagonista de la mítica posada en escena de l’obra per part de Fabià 
Puigserver. Ara, Homar assumeix els papers de l’obra sol a l’escenari: ja no és 
només l’ingenu Manelic, que baixa de la terra alta al fangar de les passions 
humanes més turbulentes, sinó també Marta i, fins i tot, l’amo Sebastià, és a dir, 
la Caputxeta i el Llop alhora. Pau Miró concentra en un actor la universalitat del 
clàssic català. 
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18 de novembre 
LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ  
APCCV  
(Associació Professionals del Circ de la Comunitat 
Valenciana) 
Circ 
La Nit del Circ Valencià es composa d’un espectacle de 
carrer obert a tot el públic i d’una gala de circ al Teatre 
Principal amb diversos números de companyies 
valencianes. El seu objectiu és promocionar el circ i, 
alhora, dignificar i contribuir a la professionalització 
del sector i dels artistes i companyies del circ valencià. 
També es pretén donar visibilitat als espectacles de 

qualitat que tot el sector valencià genera. 
Està organitzada per l’Associació de Professionals del Circ de la Comunitat 
Valenciana, que es compromet a dedicar tots els recursos possibles a la difusió 
de la realitat del circ en tots els seus vessants per tal d’ajudar a la normalització 
d’aquesta art escènica i perquè puga rebre l’atenció que li correspon dins del 
món cultural valencià. 
La gala és una veritable Nit de Circ que reuneix al sector professional, als  
mitjans de comunicació, a personalitats públiques i institucionals i al públic 
general per compartir i gaudir d’espectacles de circ i de la proximitat i unió de 
tot el sector. 
 

 
del 14 de desembre al 7 de gener 
TEATRE DEL POBLE VALENCIÀ 
TIC-TAC 
Text: Carles Alberola, Rodolf Sirera i Pasqual 
Alapont 
Música, lletra i cançons: Josep Zapater i Noèlia 
Pérez 
Coreografia: Cristina Fernández Pintado 
Direcció: Carles Alberola 
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
Teatre musical 
* en valencià 

TIC-TAC és un musical sobre la necessitat de la ficció en la nostra vida, d’aquell 
territori màgic on els somnis es fan realitat. 
TIC-TAC és també un viatge cap a la redempció entre un pare i un fill. 
TIC-TAC és una comèdia musical sobre com la pintura, la música i el teatre -en 
definitiva, l’art- ens parlen de l’ànima de les persones i poden arribar a 
transformar les nostres vides i omplir-les d’esperança. 
TIC-TAC és el temps, el pas del temps i la història de 15 minuts que ho pot 
canviar tot. 
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TEATRE RIALTO 
 

de l'11 al 29 d'octubre 
TEATRE DEL POBLE VALENCIÀ 
CUZCO 
de Víctor Sánchez Rodríguez 
Direcció: Víctor Sánchez Rodríguez 
amb Silvia Valero i Bruno Tamarit 
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
Col·labora Ajuntament de Sagunt  
Teatre 
* en castellà 
Totes les habitacions d’hotel són iguals. 
En el món. 
Només un quadret de colors vius per a recordar-te que 

estàs al tercer món. 
Però jo. 
Mai m’havia sentit espanyola abans d’arribar a Cuzco. 
 

 
del 2 al 12 de novembre 
UN OBÚS EN EL CORAZÓN 
de Wajdi Mouawad 
Direcció: Santiago Sánchez 
amb Hovik Keuchkerian 
L'OM-IMPREBÍS 
Teatre 
* en castellà 
Una telefonada en mig de la nit. Algú, 
a l’altra banda de la línia, diu «vine». 
Wahab ix. Una ciutat estranya 

l’espera. El fred li gela les pestanyes. Recorda la calor del seu país. Qui ha 
telefonat? Què està a punt de passar? Encara que, potser, per a Wahab, tot va 
començar quan va haver d’abandonar el seu país, la calor, el dia que va oblidar 
la forma del rostre de sa mare... el dia que un obús va perforar-li el cor. 
El gran autor Wajdi Mouawad ens commou una vegada més, ens planteja 
preguntes i colpeja les nostres consciències. Un muntatge imprescindible que ha 
esgotat les entrades totes les temporades que s’ha interpretat a Madrid i que 
està dirigit per Santiago Sánchez i protagonitzat per Hovik Keuchkerian (actor 
que en cine ha aparegut a Alacrán enamorado i a la saga Assassin’s Creed). 
 

 
del 16 de novembre al 3 de 
desembre 
DE SUKEI A NAIMA 
de Gemma Miralles 
Direcció: Cristina Lügstenmann 
LA DEPENDENT I INSTITUT 
VALENCIÀ DE CULTURA 
Teatre 
* en valencià 
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L’obra tracta de la pèrdua, a través de les prohibicions i persecucions, de la 
identitat i la cultura d’un poble, el morisc; del patiment d’una societat sotmesa 
que lluita per preservar la seua religió i els costums. S’adopta com a referència 
l’expulsió dels moriscos l’any 1609 i s’aborden diversos temes com ara la 
migració, els desplaçats, la integració i el perdó. De Sukei a Naima és la història 
de la supervivència d’una nissaga familiar a un fet històric ocorregut 400 anys 
enrere i que hui ens resulta molt pròxim. Tres dones, tres generacions i tres 
decisions que marcaran la resta de les seues vides. 
 

 
del 13 al 23 de desembre 
TEATRE DEL POBLE VALENCIÀ 
CÀRIES 
de Juan Luis Mira 
Direcció: Pascual Carbonell 
amb Juansa Lloret, Ernesto Pastor i Arantxa González 
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
Teatre 
* en valencià 
Pot un bes curar la càries? 
Una suite, un magnat totpoderós, un científic amb 
ànima de perdedor decidit a ser Woody Allen i 
Tarantino al mateix temps, una pistola, una intèrpret 

de polonés i el que faça falta. Molts besos i somriures al calaix. 
Això és CÀRIES. Una comèdia. 
 
 
del 26 de desembre al 3 de gener 
Cicle Nadal a l'Escalante 
TEATRE ESCALANTE – DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
(Funcions al Teatre Rialto) 

  
26 i 27 desembre  
OOPART, HISTORIA DE UN CONTRATIEMPO 
- TRESPERTÉ, CIRCO TEATRO * sense text  
OOPART, 
historia de un contratiempo 
Un grup de gent espera expectant per a veure la 
sorpresa que els oferirà l’artefacte mecanicotemporal 
que tenen davant. Res és el que sembla en aquesta 
aventura a través del temps. 
Una peculiar tripulació, acabada d’arribar d’un viatge 
a través del temps, aterra 
davant dels nostres ulls i ens presenta la gran 
oportunitat de viatjar en el temps. Per tal 

d’aconseguir-ho, utilitzaran les seues habilitats físiques i espectaculars números 
circenses. Però hui no és un dia qualsevol en la rutina dels venedors ambulants. 
Manipular el temps, de vegades, té conseqüències… 
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28 i 29 desembre  
CUENTO DE NAVIDAD - COMPAÑÍA 
FERROVIARIA * en castellà 
CUENTO DE NAVIDAD 
Una posada en escena rica i una atractiva estètica 
convidaran l’espectador a reviure un gran clàssic de 
la literatura. Cuento de Navidad és una reflexió sobre 
allò que podem fer pels altres i per nosaltres mateixos 
i no fem, sense calcular l’abast que això pot tindre. 
El missatge per als xiquets és clar: la generositat i 
l’afecte ens fan més feliços. Estem convençuts que un 
relat que té més de dos segles continua vigent hui 
quan ens trobem davant d’un univers infantil on 

emergeix la soledat i la inclinació per tot allò material. 
Charles Dickens ens dóna una bona lliçó humanista per a homenatjar la 
celebració de Nadal. 
 

2 i 3 gener  
BITELS PER A BEBÉS, Concert tribut a The 
Beatles - LA PETITA MALUMALUGA * sense text 
BITELS PER A BEBÉS 
Concert tribut a The Beatles 
Quatre músics en moviment (violí, saxo, violoncel i 
percussions) i una ballarina us conviden a participar 
en un homenatge càlid i emocionant a The Beatles. 
Una proposta visual i sonora en què xiquets i adults 
gaudeixen d’una selecció de cançons amb 
arranjaments sofisticats, interpretades per músics de 
trajectòria contrastada. Tot embolcallat per una 
escenografia suggeridora, jocs amb vídeos interactius 
i la participació del públic amb instruments de 

percussió. 
Adults i xiquets estan convidats a participar activament de l’espectacle. Els 
xiquets poden, fins i tot, entrar lliurement a l’espai escènic i interactuar amb els 
intèrprets. 
 

 
6 i 7 de gener 
EMPORTATS 
Direcció artística: Lucas 
Escobedo  
LA TRÓCOLA CIRC 
Malabars, acrobàcies, música en 
directe  
Un atractiu viatge per als sentits. 
Acrobàcia, malabars, música i 
treball amb objectes (portes). Un 
espectacle en què la coordinació, 

la precisió i l’energia superen els límits establits. Un treball ardu on allò 
important és el procés pel qual els protagonistes es desprenen de tot per a 
ensenyar-nos el que porten dins. 
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SEGON TRIMESTRE 
gener-març 2018 

 
TEATRE PRINCIPAL 
 
Cicle de Dansa valenciana: 
MULÏER  
Estrena absoluta de la versió per a sala de l’espectacle amb dos Max de Maduixa 
Teatre. 
LLUITA  
Coproducció de Titoyaya dansa i l’IVC 
MAN RAY  
Coproducció de Taiat Dansa, GREC Festival de Barcelona i l’IVC/Ballet de la 
Generalitat 
 
LA TERNURA 
D’Alfredo Sanzol (Teatro de la Abadía-Teatro de la Ciudad),  
 
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA  
Versió lliure de l’obra de Lorca dirigida per Carlota Ferrer  
Amb Eusebio Poncela i Igor Yebra,  
 
ASÍ QUE PASEN 5 AÑOS 
de Federico García Lorca 
Compañía Atalaya  
 
LA TRISTEZA DE LOS OGROS 
Escrita i dirigida per Fabrice Murgia 
Coproducció del Teatre Lliure, Theatre National de Bruxelles i Teatros el Canal  
 
CONCERT DE PACO MUÑOZ 
 
CONCERT DE SÈNIOR I EL COR BRUTAL 
 
TEATRE RIALTO 
 
Cicle “Mestres de la Paraula” - autors fonamentals de la dramatúrgia viva 
valenciana 
Gerardo Esteve amb LIGEROS DE LENGUAJE 
Chema Cardeña amb LA ESTANCIA 
Paco Zarzoso amb ULTRAMARINS  
 
ELS QUATRE GENETS DE L’APOCALIPSI 
Producció del Teatre del Poble Valencià  
 
LES SOLIDÀRIES 
De la companyia A tiro hecho i la creadora Carla Chillida  
Escrit per Patrícia Pardo.  
 
CONCERT DE CARLES DÉNIA  
A partir del Cant Espiritual d’Ausiàs March.  
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TERCER TRIMESTRE 
abril-juny 2018 

 
 
TEATRE PRINCIPAL 
 
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 
 
BALLET DE LA GENERALITAT 
Producció basada en l’obra DIVINAS PALABRAS de Valle Inclán 
Creació escènica, coreogràfica i musical d'Édison Valls, Rosángeles Valls, Ana 
Lujan, Toni Aparisi i Pep Llopis. 
 
MOBY DICK  
Interpretada per Josep Maria Pou i dirigida per Andrés Lima.  
 
LA DAMA DUENDE  
de Calderón de la Barca 
dirigida per Helena Pimenta.  
Companyia Nacional de Teatro Clásico  
 
Coproducció del Teatre del Poble Valencià i la Diputació de València   
(Espectacle al voltant del tema de les migracions. Títol per definir)  
Amb textos de Xavi Puchades, Begoña Tena, Juli DIsla i Patrícia Pardo. 
Dirigida per Eva Zapico.  
 
TEATRE RIALTO 
 
VAGO 
Producció alacantina de Yoska Lázaro 
 
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 
 
TOCATICO-TOCATÀ 
Amb música de Carles Santos  
Festival Ensems 
 
EN TIERRA 
De George Brant 
Dirigida per Sigfrid Monleón amb l’actriu Isabelle Stoffer,  
 
1789, EN UN UNIVERSO PARALELO 
de Hadi Kurich. 
Teatro de la Resistencia (celebració dels seus 25 anys) 
 
OTHELO 
Creació Gabriel Chamé 
Companyia Mika Project 
 
Final del TORNEIG DE DRAMATÚRGIA 
Iniciativa de Jordi Casanovas que l’IVC farà en col·laboració amb Creador.es. 


