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naix per a visibilitzar les activitats culturals que 
connecten amb la ciutadania. Es tracta d’una ini-
ciativa molt potent amb interés de consolidar-se. 
Un projecte cultural i participatiu que pretén uni-
versalitzar la cultura al poble i aconseguir que es 
conega la diversitat cultural que existix al nostre 
país amb espectacles tan distints, professionals i 
amateurs com circ, mim, concerts, contacontes, 
il·lustracions i dansa, entre altres, ocupant el cen-
tre de la localitat i el barri amb caràcter històric de 
la Vila.

El projecte va començar l’any 2016 amb pro-
postes que barrejaven teatre, circ, música i dansa. 
En l’edició del 2017, s’incorporaren les arts plàsti-
ques, amb intervencions artístiques multidiscipli-
nars. També en el 2017 es va crear la JIA (Jorna-
da d’il·lustració) amb importants creadors d’este 
camp artístic.

AL CARRER
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Una cursa de cotxes on pot passar de tot. Un 
conductor malvat para totes les trampes que 
té a l’abast a un científic boig que, gràcies al 
seu enginy, sap trobar solució a tots els pa-
ranys; tot això comentat per un speaker es-
portiu que es transformarà en mecànic o po-
licia valent segons la necessitat del moment. 
Com als espectacles clàssics, el malvat serà 
víctima de les seues pròpies malifetes i el bo 
guanyarà la cursa.

Direcció artística: Jaume Belló

Disseny de vehicles i vestuari:  
Francesc Moreno

Construcció de vehicles: Joan Miró

Mecànica: Serralleria Gurrera

Disseny del sistema elèctric i tracció: Ricard Guiu

So i il·luminació: Integral Producciones  
Teatrales

Confecció de vestuari: Xip Xap S.L.

Construcció d’atrezzo: Òscar Ribes

Producció: Xip Xap S.L.

Intèrprets: Jordi Granell, Òscar Ribes i  
Oriol Granell

Rum Rum Trasto Karts 
Companyia Xip Xap 

17.30 h   Pl. Major 
Espectacle itinerant d’inauguració

DIV

DIV 27 /
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En un món on conviuen quotidianament els 
animals i les persones, ens acostem a uns 
hipopòtams que agafen el camí del mig. Són 
persones disfressades d’animal o bé hipo-
pòtams que es busquen dins els individus 
que ocupen el seu cos? Acompanyem estos 
hipopòtams en un recorregut físic que po-
dria ser una faula, una metàfora o, senzilla-
ment, una proposta per a tots els públics de 
la qual podem formar part.

Equip de creació: Quim Bigas i Ramon Molins

Direcció i coreografia: Quim Bigas

Repartiment: Albert Garcia, Jordi Gilabert,  
Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla Tovias

Disseny i producció dels hipopòtams:

Miguel Ángel Infante – Dulcie Best

Música i espai sonor: Clara Aguilar

Arranjaments vestuari: Olga Cuito

Comissariat i acompanyament del projecte:

Margarida Troguet

Producció executiva: Txell Burgués /  
Zum-Zum Teatre

 

Hippos 
Zum Zum Teatre 

18.30 h   Carrer Costa   20/25’

/ DIV 27
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Guitarvioli duet, duo de violí i guitarra, naix 
en 2019 a iniciativa dels mateixos integrants, 
dos joves virtuosos amb camins paral·lels i 
idèntiques inquietuds musicals de cerca de 
l’excel·lència interpretativa. Al poc de temps 
de la seua formació ja comencen a fer con-
certs en diferents sales de la Comunitat Va-
lenciana i Catalunya, i obtenen prompte un 
primer premi en el Concurs de Música de 
Cambra de l’Alcora, al febrer de 2019. Al maig 
de 2019 són seleccionats per a participar en la 
final en la XXV edició del Concurs de Cambra 
Internacional de Josep Mirabent i Magrans a 
Sitges en 2019, en què obtenen les felicita-
cions del jurat. Al juliol de 2019 obtenen el 
segon premi en el VII Concurs de Joves In-
tèrprets de Música de Cambra de Montserrat.

Ausiàs Parejo Calabuig. Guitarra. Naix en 
2006 i s’inicia en la guitarra als 4 anys de la 
mà del seu pare, Rubén Parell, catedràtic de 
guitarra del Conservatori Superior de Músi-
ca de València, amb qui segueix estudiant.

Pablo Turlo Escorihuela. Violí. Naix en 2004 
i als quatre anys comença a estudiar el vio-
lí i als set anys comença a treballar amb el 
gran violinista i concertino de l’Orquestra de 
València Enrique Palomares.

Guitarviolí Duet
Duo de violí i guitarra 

18.50 h   Carrer Hort dels Frares   20/25’

19.50 h   Carrer Major Santa Caterina   20/25’

DIV 27 /
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Mr. Stromboli és un firaire molt especial, un 
xarraire venedor d’elixirs miraculosos que 
recorre pobles i fires presentant els seus in-
vents i els seus fenòmens.

Amb el seu carro ple d’andròmines, intenta 
vendre al públic beuratges que curen tots els 
mals, ens presenta fenòmens com la bella 
dama, que de tant menjar gra es va convertir 
en au i a qui propulsarà en el divertit núme-
ro del canari canó, o el simi que va recollir 
a Borneo i a qui ha ensenyat a fer trucs de 
màgia.

No ho dubten ni un moment. Passen i vegen, 
i descobrisquen els secrets de Mr. Stromboli!

Els secrets de Mr Stromboli és un espectacle 
de plaça, on es juga amb la participació del 
públic en alguns dels números.

Abans d’iniciar l’espectacle es fa un xicotet 
passacarrer amb els protagonistes del muntat-
ge (Stromboli, Geganta Barbuda i Mindundi).

Idea i creació: Jaume Baliarda, Andreu Banús i 
Joan Fernández

Actors: Andreu Banús, Alicia Buil i Joan Fernández

Direcció: Andreu Banús i Joan Fernández

Escenografia: Jaume Baliarda

Efectes especials: Antonio Buil

Vestuari: Berta Núñez, Dulce Núñez

Assessorament en màgia: Adam Conesa

Fotos: Ana Pérez

Els secrets de Mr. Stromboli    
El que ma queda de Teatre / L’Avalot Teatre 

19.15 h   Pl. Major   60’

/ DIV 27
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Poesia visual sobre la solidaritat, el medi 
ambient i l’amistat. Una reflexió a 10 metres 
d’alçària, amb xanques, dansa aèria i  acro-
bàcies. Una metàfora del nostre pas pel pla-
neta.

En un univers distòpic, que podria ser el 
nostre, dues ànimes errants, irreverents i 
mortes de set, coincidixen amb el guardià de 
l’aigua. Ell, sorrut i rancallós, haurà d’obrir 
el seu enorme cor per a recuperar el ball i 
el somriure. Elles, amorals i impertinents, 
hauran d’aprendre a comportar-se. Els tres 
necessiten tant l’aigua com aprendre a viure.

En esta història tot es mou, oneja, es balan-
ceja sinuosament com un vaixell. El sistema, 
les emocions, els sentiments… són com 
l’aigua. Una obra subtil per a aprendre a cui-
dar-se, cuidar l’entorn i gaudir en harmonia.
Intèrprets: Alba Blanco, Sara Gil i Xavi Castelló 

Creació i direcció: Biel Jordá 

Música original: Juanjo Ballester 

Vestuari: Sara Recatalà 

Coreografia: Alba Blanco i Sara Gil

Coreogràfica: Aina Pasqual 

Disseny d’escenografia: Xavi Castelló 

Construcció d’escenografia: De Ferro

Direcció de producció: Domingo Martínez

Aigua 
Nuc Companyia 
20.15 h   Pl. del Mercat   50’ 

DIV 27 /
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Néster Martorell / tenor

José Madrid / piano
21.15 h   Carrer Sarcos   45’ 

/ DIV 27
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La història del Conservatori Professional de 
Dansa de València està estretament lligada 
a la del Conservatori de Música, ja que des 
del seu naixement i fins al 2010 hem estat 
compartint infraestructures i gestió.

Així doncs, per explicar els inicis del nostre 
Conservatori es fa necessari apuntar, encara 
que siga molt breument, els del Conservatori 
de Música.

L’Escola de Cant de la Societat Econòmica 
d’Amics del País i la Societat Institut Musical 
van organitzar la creació del Conservatori de 
Música de València en 1879 en un casalot al 
carrer Na Monforta. A estes dues societats 
prompte es van unir la Diputació i l’Ajunta-
ment de València.

Tres anys després i donada la molt bona 
imatge que transmetia el Conservatori les 
instal·lacions es van traslladar a un nou edi-
fici a la plaça de Sant Esteve a on s’impartia 
també l’ensenyament de Declamació. Però 
no serà fins l’any 1911 quan es va reconèixer 
el caràcter oficial del Conservatori de Música 
de València i passats sis anys el centre va 
passar a ser estatal i rebre la denominació 
de Conservatori de Música i Declamació. 
Això va ser així fins a principis de la dècada 
dels huitanta, tot i que el 1952 ja es va publi-
car la separació d’estes matèries al BOE de-
clarant que els ensenyaments de Música es 

reservarien per als conservatoris i que els de 
Declamació, per a les escoles d’art dramàtic.

És cap a principis de la dècada dels quaran-
ta quan es té notícia de la primera activitat 
de dansa (ballet) en aquell Conservatori de 
Música i Declamació. Si bé hi havia ja una 
activitat formativa en ballet en diverses aca-
dèmies privades, la primera professora de 
ballet al Conservatori va ser Amelia Lamo de 
Espinosa, i el director aleshores era Tomàs 
Aldás.

Dansa clàssica 
Conservatori Professional  
de Dansa de València  

22.30 h   Pl. de la Constitució   20’ 

DIV 27 /
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3 artistes de circ, una gran estructura i un 
espectacle per fer… els últims preparatius 
abans de la funció i els conflictes entre ells 
no tarden a aparéixer.

Diferents entre si, compartixen una mateix 
llenguatge… 3 peces indispensables d’un 
mateix puzle… 3 en 1, tots per a un i un per 
a tots, ¿en van 2 i cau el del mig?... Humor, 
destresa, absurd, enginy, disciplines de circ 
aplicables a la vida mateixa.

Idea original: Alas Circo Teatro

Adreça: Lolo Fernández

Intèrprets: Roberto Carlos Ramalho, Juan Manuel 
Sánchez i Txus Buffa

Coproduït per: CIRCADA

Música original: Morten Jespersen

Producció: Rosa Collel

Disseny gràfic: Carmen Sanz

Estructura: Todometal

Fotografia: Silvia Nieto

Vídeo: Refugio Creativo

Vestuaris: Alas Circo Teatro

3 en 1
Companyia Alas Circo Teatro 

23 h   Pl. de la Constitució   50’

/ DISS 28
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Perímetre de color ple d’atraccions perquè el 
xiquet jugue a dominar el seu cos amb mala-
bars, xanques i moltes propostes. També hi 
ha una “Zona Peque” (de 2 a 5 anys).

A l’hora “H” els xiquets es concentren a l’en-
trada del perímetre lúdic i els monitors els 
aniran indicant quines són les pautes per a 
jugar i participar. Els fan una xicoteta demos-
tració dels diferents recursos i a continuació 
ells prenen l’espai per a posar a prova les 
seues habilitats psicomotrius amb els dife-
rents objectes circenses.

LUDIPLANET 
Produccions Scura 
Taller de circ. Espai de jocs, malabars i habilitats

11 a 13 h    Pl. Major

DISS

DISS 28 /
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María Belda  
Dansa espanyola 

12 h   Hort dels Frares   12’
18 h   Major Santa Caterina   12’

Nascuda a Alzira l´any 2002. Comencí en 
l’academia Paso a dos de la nostra ciutat 
als 6 anys, fent allí el grau elemental en el 
que practicava dansa clàssica, espanyola i 
contemporània. Actualment compagine els 
estudis de 2n de batxiller al IES Rei en Jau-
me amb els estudis de 6t de professional de 
dansa espanyola en el Conservatori Profes-
sional de Dansa de Valencia. He assistit a 
classes impartides per ballarins molt repre-
sentatius al món de la dansa com: Eduardo 
Guerrero, Marco Flores o Eduardo Martinez, 
entre altres.

/ DISS 28
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Educació musicointegral d’estimulació pri-
merenca (des dels tres anys) amb el presti-
giós Mètode Suzuki. Amb més de deu anys 
d’experiència. Direcció de Nico Blay.

Concert de violí
Xicotets grans artistes de SENTIR  
Estudi Suzuki 

12.30 h   Pl. de la Constitució   25’

DISS 28 /
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L’actuació conté una selecció de contes 
d’ahir i hui en què les protagonistes són les 
dones. Històries plurals i en femení, narra-
des i escenificades amb diferents tipus de 
titelles de taula (objectes, en paper arrugat, 
ninos) que aborden temes actuals com el 
maltractament psicològic, l’autoestima, la 
igualtat d’oportunitats, i l’assetjament.

Versió i titelles: Empar Claramunt

Espai escènic: Teatre Buffo

Fotografia: Vicent Salvador

Direcció: Karme G. Corberan

Producció: Teatre Buffo

Contes en femení plural  
Teatre Buffo
Titelles

12.40 h   Capella de la Sang, Mercat de la Vila   25’
17 h   Capella de la Sang, Mercat de la Vila   30’

/ DISS 28
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Coral i Rebeco, dos somiadors que es tro-
ben en el camí. Els dos tenen una passió. 
Ella, cantant soprano. Ell, artista de circ. Esta 
passió els fa sentir, riure, somiar i, en defi-
nitiva, viure.

Rebeco és desmanotat, tendre trompellot, 
un personatge que viu pel circ i per al circ. 
Coral és bellesa, un torrent musical. Junts 
ens transportaran, en un viatge sense re-
torn, per les seues passions: la música i el 
circ. LA BELLESA I LA MALAPTESA, estraña 
i entranyable parella.  Una mescla d’humor, 
amor i emoció.

SONATA CIRCUS és un espectacle ple. Òpe-
ra, cant i estranys instruments musicals en-
llaçats amb el clown, el circ, les seues tècni-
ques i varietats. 

SONATA CIRCUS ens mostra que els som-
nis poden complir-se sense oblidar mai que, 
per a aconseguir-los, cal treballar durament, 
lluitar, sacrificar-se, caure, alçar-se i conti-
nuar caminant en este apassionant camí, 
que només pot conduir-nos a la felicitat.

Perquè la nostra passió és la vida, i compar-
tida, sempre molt millor. Un espectacle per a 
tots i totes, simplement...

Actors: Silvia Queralt i Sergio Chaves

Direcció: Jesús Jara

Ajudant d’adreça: Marisa Ibáñez

Escenografia: El taller de isabel i taller malabo

Il·luminació: Marisa Ibáñez

Vestuari: Bockam S.L

Fotografia i vídeo: Juan Vicent

Disseny gràfic: Espejo Azul

Sonata Cirus
La Troupe Malabó   

13.10 h   Pl. Major   50’

DISS 28 /
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Maria Carbonell, nascuda al juny de 1990, va 
créixer cantant al cor de tres veus de xiquets i xi-
quetes de la Schola Cantorum d’Algemesí, dirigit 
per Diego Ramón Lluch, on va aprendre llenguatge 
musical amb el mètode Kodaly. A més de formació 
vocal, també va rebre algunes classes durant uns 
anys d’iniciació al violí. Més avant va tocar instru-
ments com la guitarra i el baix durant uns anys. I 
als 16 va formar un primer grup musical amb els 
amics del col·legi, en el qual estigué com a vocal 
durant uns tres anys. Després d’un temps de for-
mació de carrera i postgrau, un projecte de blues i 
rock’n’blues la va enamorar: en 2016 nasqué el grup 
Dazzling Road, en el qual dues guitarres i una veu 
tocaven fascinats per la música, fins que es convertí 
en banda de rock’n’blues, realitzant composicions 
pròpies com Wild woman, Dazzling sun, Talkin’bout 
her... i actuant en festivals com el Riba Viva, la Bios-
fira, Corbera Blues Festival i Sueca Blues Festival, 
d’entre altres llocs.
Ha rebut classes de cant modern i jazz a l’escola 
Sedajazz amb Viktorija Pilatovic i també ha assis-
tit a algun taller de cant amb professores com Erin 
Corine. Ha participat durant dos anys consecutius 
cantant amb la Cabanilles Jazz Band d’Algemesí i 
ha col·laborat com a cantant amb diversos músics 
i projectes com La Sucro Band, Lucas Ibáñez i el 
Trio del Foro, i Berni (guitarrista de Dazzling Road). 
Actualment, a més de continuar posant la veu en els 
grups esmentats, està treballant en un projecte de 
música electrònica.
Lucas Ibáñez, guitarres, comença els seus estudis 
musicals a l’edat de 8 anys en la Societat Musical 
d’Alzira i amb 12 anys es decanta per la guitarra 
clàssica, on adquirix la seua principal formació. 
Posteriorment continua els seus estudis en l’espe-
cialitat de guitarra flamenca i en el Conservatori de 
Música Mestre Vert de Carcaixent, on obté la diplo-

matura l’any 1995. A partir d’este moment cursa 
més estudis relacionats amb la música moderna, 
rock, pop o bossa nova i en esta època de formació 
realitza diversos cursos d’especialització en guitarra 
de jazz i assistix habitualment a seminaris orientats 
a les músiques creatives. Durant cinc anys estudia 
harmonia moderna i arranjaments musicals amb el 
professor Daniel Flors i a més Lucas té una àmplia 
experiència relacionada amb la informàtica musical 
i estudis de gravació. Durant els seus primers anys 
com a professional, es dedica a tocar en diverses 
agrupacions musicals de diferents estils (orques-
tres, grups de rock, pop, etc,). Actualment està 
immers en diversos projectes com a guitarrista so-
lista, com ara Personal Matters, dedicat al jazz expe-
rimental. De les seues gravacions podem destacar: 
Django & Holiday amb la cantant Celia Mur o col·la-
boracions en diferents àlbums del cantautor de l’Al-
cúdia Òscar Briz, Dos Gardenias amb Sole Giménez, 
Com un gust meu amb Cristina Blasco i Personal 
Matters al costat d’Amadeu Adell i Pere Munuera.

Maria Carbonell & Lucas Ibáñez
Blues, soul i jazz  

13.15 h   Pl. del Sufragi   30’ 
20.15 h   Hort dels Frares   30’

/ DISS 28
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Vicent Clari, Miquel Gomis i Sonia Bru
Trompeta, trombó i bombardí
17.40 h   Pl. de Sant Bernat   20’

19.50 h   Calderón de la Barca   20’

DISS 28 /
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Dels infinits camins que ens posa davant la 
vida, de les innumerables opcions, prenem 
tan sols unes en concret. Entre les situacions 
imposades i les decisions preses per nosal-
tres mateixos, estan les portes que s’obrin 
per pur atzar. 

La suma entre el que un tria i les accions de 
la casualitat, és la que fa que hui siguem els 
que som.

D’on véns tu?

Intèrprets: Kilian García, Ángel Lara,  
Ana M. Engo, Iris Espert,  
Valentina Gorbalán

Coreografia: Valentina Gorbalán i  
Aportación Colectiva

Texts: Cristina Portela

Il·lustracions: Gala Fauna

Konvergenz   
Tremor Dance Co.    

18.15 h   Pl. Casassús   25’

20 h   Pl. Casassús   25’

/ DISS 28
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Raquel Carpio 
Roda alemana    

18.50 h   Pl. Major   5’ 

20.30 h   Pl. Generalitat   5’

21.40 h   Pl. Constitució   5’

DISS 28 /

Esta llicenciada en Ciències de l’Activitat Fí-
sica i l’Esport sempre ha estat vinculada a les 
acrobàcies. Anteriorment amb la gimnàstica 
artística i la gimnàstica acrobàtica i en l’ac-
tualitat com a especialista de roda alemanya, 
amb la qual s’ha format a Alemanya, Finlàn-
dia i Dinamarca. És a més la primera i única 
espanyola que ha participat en un campionat 
del món en este esport.

Té una àmplia experiència en què destaquen 
un special event amb Cirque du Soleil, la 
seua participació en concursos de TV com 
“Tu sí que vales”, en què va ser superfinalis-
ta, actuacions en “The Hotel” d’Acroevents, 
Creartys i en el xou “The One” del teatre Frie-
drichstadt Palast de Berlín.

L’espectacle de roda alemanya és nou i sor-
prenent. És un nombre brillant, carregat 
d’elegància i que mostra una combinació 
d’originals acrobàcies i bells moviments, tot 
açò acompanyat d’una enorme sensibilitat.

En l’actualitat Raquel seguix evolucionant 
com a artista en altres disciplines aèries com 
cèrcol, xarxa, hamaca, roda aèria i en disci-
plines de sòl com els equilibris de mans i la 
roda Cyr, entre altres.

www.raquelcarpio.com
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Isla partix del somni i de l’al·lucinació de tres 
personatges nàufrags que es troben sols i 
que es necessitaran els uns als altres per 
a refer la seua història. Estos personatges 
crearan situacions inversemblants i triaran 
estratègies d’allò més rocambolesques per 
a superar els límits de la seua illa.

Una història que ens farà reflexionar sobre 
la idoneïtat de refugiar-se en el mar o sot-
sobrar en una illa. Basat en un treball de cos 
i moviment, les ferramentes més circenses, 
com l’acrobàcia i el màstil xinés, s’integren 
com a llenguatge escènic dins l’espectacle. 
Este projecte ens recorda la subtil frontera 
existent entre el teatre físic i la dansa; el circ 
i el risc; i la màgia i el somni.

Producció i direcció: Compañía D’click

Suport a la direcció artística: Pau Bachero

Suport Coreogràfic: Compañía Mar Gómez

Intèrprets: Ana Castrillo, Javier Gracia i  
Hugo Gauthier

Direcció Tècnica, So i il·luminació:  
Carlos Samaniego

Disseny d’il·luminació: Roberto Gregorio Moreno

Creació de l’espai sonor: Santiago Latorre /  
Manuel Estrada

Escenografia: Karlos Herrero

Resolució de la Pictòrica d’elements: Factoría 
Golondrina

Vestuari: Pep4

Disseny Gràfic: Luislo / Detalier Estudio Creativo

Fotografia: Pilo Gallizo

Visió externa actoral: Alfonso Pablo

Col·laboracions tècniques: Ingrid Magrinyà 
(coreografia) i Guillaume Peudon (màstil xinés) 

Suports i residències artístiques: Programa Suport 
Coreogràfic Festival Trajectes Dansa L’Estruch 
*Fábrica de Creació. Residència artística a 
L’Estruch, Sabadell (desembre de 2017). Projecte 
de Mar a Mar- Pyrénées de Cirque. Residència en 
la Grainerie, Toulouse (maig de 2017). 

Isla    
Compañía D’Clik     

21.45 h   Pl. del Carbó   55’ 

/ DISS 28
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A s’ombra parla de les experiències dels dos 
personatges protagonistes. Estos dos indi-
vidus viuen en un món fora del temps i en 
un viatge perpetu que els té condemnats a 
la vida errant. Es traslladen d’un lloc a l’al-
tre carregant amb el seu univers. Habiten 
l’espai buit, aprofiten l’oportunitat de viure i 
jugar amb el que la vida els oferix. Transiten 
en sentir i experimentar; l’estímul-resposta, 
instints i sentiments primaris i és en este es-
cenari on es desvelen els més emocionants, 
sorprenents, curiosos, extravagants i excèn-
trics fets, situacions, etc. Sempre amb el 
llenguatge del circ com a protagonista.

A s’ombra és una peça de circ contempo-
rani en el sentit que els seus creadors trac-
ten de fer processos de recerca proposant 
noves formes i llenguatges per aconseguir 
resultats diferents als clàssics. Ens referim 
al tractament de la tècnica, la dramatúrgia, 
l’expressió a través dels objectes, la músi-
ca, etc. Sempre amb l’objectiu d’establir una 
connexió directa amb el públic que els pos-
sibilite una identificació amb ells i els trans-
porte al seu univers.

Atirofijo Circ, formada per Guillem Vizcaíno i 
Mari Paz Arango, naix al desembre del 2015 
a Mallorca. Quan esta parella d’artistes tre-
balla per primera vegada junts descobrix una 
gran complicitat escènica que els espenta 
a emprendre un viatge: la creació d’un es-
pectacle. Els unix la inquietud i la necessitat 
d’expressar a través del circ amb un llen-
guatge nou i propi, així com experimentar 

noves formes de posada en escena, buscant 
sempre propostes originals. Es proposen 
arribar al públic utilitzant la tècnica del circ, 
el teatre, la seua presència, les imatges, les 
metàfores i la música; suggerint tota mena 
d’emocions, busquen el costat humà i sim-
ple de la vida sempre deixant espai per a la 
imaginació de l’espectador/a.

Artistes en escena: Guillem Vizcaíno  
i Mari Paz Arango

Tècnic de so i ajudant de muntatge: Javier Zurera

Idea original: Atirofijo Circ

Direcció artística: Atirofijo Circ amb  
la col·laboració de Pau Portabella

Escenografia i objectes de circ: Atirofijo Circ,  
Artesanias Greca

A s’ombra 
Atirofijo Circ   

19 h   Pl. Major   45’

DISS 28 /
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Amb els seus cervells de pardal, els Buttors 
es lliuren a una parada amorosa d’alta acro-
bàcia aèria. Perxes a 7 metres d’altura sobre 
una invenció deliciosament espectacular: 
una immensa escala giratòria, un estratage-
ma inspirat en els diabòlics molins de vent i 
les rodes de la mort. 350 kg de ferralla, d’as-
túcia, de precisió i de gràcia... Estos estran-
ys pardalets s’espolsen les plomes davant 
d’un ritual absurd. Encadenant preliminars 
aeris insòlits, reptes lleugerament picants, 
balls desacompassats i enlairaments verti-
ginosos. Un espectacle virtuós, acrobàtic i 
burlesc a la recerca del pardal estrany i del 
misteri de l’equilibri amorós.

LES BUTORS  
CIRQUE HIRSUTE     

20.40 h   Pl. Generalitat   50’ 

/ DISS 28
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INTERVENCIONS 
ARTÍSTIQUES >

DI
SN

EY
LE

XY
A



PONT A LA NATURA
Projecte d’intervenció artística per a la transformació del Pont 
de Xàtiva.
Disneylexia  / Álvaro Javier Riquelme
  Pont de la Ronda de la Sèquia Reial d’Alzira

PUNT DE MIRA
Projecte d’intervenció artística.
Mai Hidalgo
 Redona enfront del Pont de Xàtiva

I TU, QUÈ MIRES?
Projecte d’instal·lació artística als arcs de ferro del carrer 
Escoles Pies.
Juanito Maraca
 Carrer Escoles Pies

L’ART TAMBÉ ENS MIRA
Projecte d’intervenció artística sobre cadires i/o altres 
elements.
Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca
 Pl. del Sufragi

PORTES OBERTES AL  
MUSEU DEL RECICLATGE
Instal·lació artística feta amb objectes recuperats i transformats 
al llarg de 25 anys.
  Carrer Murta 25 baix  
  Horari: 10 a 14 i 18 a 20 h  
Dies: 27, 28 i 29 de setembre

MURALS PARTICIPATIUS DE  
L’ALQUERIETA. II EDICIÓ
Centre de Participacio Ciutadana i Fundacio Cepaim

 Visita guiada: divendres 27 a les 18 h 
  Centre de Participació Ciutadana





JIA 03
III JORNADA D’IL.LUSTRACIÓ
 Carrer Escoles Pies

Les jornades d’il·lustració son una trobada efervescent 
d’ilustradors i artistes creant en directe. JIA es celebra  
a Alzira durant el festival ART AL CARRER, a l’emblemàtic ca-
rrer Escoles Pies d’Alzira amb una programació específica plena 
d’art, solidaritat, música i bon rotllo.

Enguany comptarem amb els artistes: 
Cento Yuste
MacDiego
Col·lectiu Spoken Draws
Irene Bofill
Martín Forés
Inma Carpena
Azucena González
John Mena
Jaime Espinar
Col·lectiu RKPK
Itziar Gil

Javier Gay Lorente
Yessesui
Xelon
Mai Hidalgo
Empargrafia
Irene Rus
Stygryt
Iris Serrano
Ana Beltrán Porcar
Marc Bou
Tam Boiso

PROGRAMACIÓ
DIV 27 SET  
18 h / 21 h   

PENSA-IL·LUSTRA-TRANSFORMA.  Intervenció sobre objectes 
diversos que quedaran a disposició de la Casa de la Cultura 
d’Alzira.

CUSTOMITZACIÓ. Porta Casa de la Cultura.
 
DISS 28 SET 
11.30 h / 14 h i 17:30 h / 21.30 h

PENSA-IL·LUSTRA-TRANSFORMA

EN VIU I EN DIRECTE! Els il·lustradors dibuixaran en directe 
a favor de la Fundació CEPAIM. El públic podrà participar 
adquirint els dibuixos fets al instant.



 MERCAT D’IL·LUSTRACIÓ  
Prints, llibres, samarretes i molt més.

 11.30 h / 13 h 
MOLT D’ULL Taller gratuït per a xiquets i xiquetes  
d’entre 5 i 12 anys. impartit per Mai Hidalgo  
i Empar Piera.  
Inscripcions: jornadesilustracio@gmail.com

13 h 
CLAU CUEVAS  
Body painting. L’artista intervindrà plàsticament sobre un 
cos. La il·lustració s’expandix i s’experimenta sobre diferents 
suports, no només el paper.    20’

19 h 
CLAU CUEVAS + MISSISSIPPI  
Mississippi & Clau naixen de l’explosió de dues disciplines per 
a denunciar, comunicar i resistir des de l’art. Sens dubte, no 
deixa indiferent a (quasi) ningú quan desenvolupen els seus 
performances, donat els forts i sentits traços de Clau, i el to 
dur i directe de Marta recitant, en ocasions utilitzant com a 
font principal l’humor, però sempre mantenint la reivindicació 
social. Algunes de les seues actuacions han sigut els textos  
“El Mar” en el Festival Bicifest, “In Memorial” en Aleatori Bar;  
i “Época Selfie” en centre cultural Convent Carmen.    20’

MÉS INFO
jornadesil-lustracio.com 

facebook.com/jialzira 

instagram.com/jialzira/ 

bit.ly/2NHI919



EQUIP
ART AL CARRER
Art al carrer és un festival organitzat directament per la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.

COORDINACIÓ DEL FESTIVAL

Alfred Aranda Mata

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Jordi Verdú Vivó

COORDINACIÓ ARTÍSTICA

Óscar Valiente Levanteri

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA

Jorge Palau Vives

COORDINACIÓ JORNADES JIA / INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES

Directora de la Casa de la Cultura: Elisa Torremocha Sifre

Empar Piera i Mai Hidalgo

PREMSA I COMUNICACIÓ

Departament de Premsa de l’Ajuntament d’Alzira



PERSONAL D’ESPAIS I MUNTATGES D’INFRAESTRUCTURES

Manolo Martínez Ribera, Vicen Vergara Alias, Bernardo Palazón 
Conejero, Marcel Verdú Garés, Juan Miguel Redal Casterá, Pilar 
Gómez Ávila, Juana Fayos Ferrús, Sergio Parada Buendia.

DISSENY GRÀFIC I WEB

Empargrafia

TRADUCIONS I CORRECCIONS

Departament del SERVAL de l’Ajuntament d’Alzira

VÍDEO

Somtu Producciones

SERVEI TÈCNIC

Audio-net

AGRAÏMENT ESPECIAL
Personal voluntari de l’Associació Cultural La Tarumba, Associació 
d’Artistes Plàstics i Visuals de la Ribera, treballadors de la Casa de 
la Cultura d’Alzira, artistes implicats, Policia Local d’Alzira i depar-
taments municipals, comerços col·laboradors i ciutadans i ciutada-
nes d’Alzira.



www.artalcarreralzira.com

VISITA el nostre web!


