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TEATRE ROMÀ DE SAGUNT  
SAGUNT 
Pujada al Castell, s/n 
 22.30 h  

 
19 de juliol TEATRE  
DE SUKEI A NAIMA 
de Gemma Miralles 
Direcció: Cristina Lügstenmann 
amb Pepa Miralles, Pep Sellés, Vicent 
Pastor, Gemma Miralles, Marta 
Chiner, Rafa Segura, Aina Gimeno 
LA DEPENDENT I INSTITUT 
VALENCIÀ DE CULTURA 
Espectacle en valencià · PREUS 14 € - 
12 € - 10 € 
 

La pèrdua, per mitjà de les prohibicions i persecucions, de la identitat i de la cultura d’un poble, 
el morisc. El patiment d’una societat sotmesa que lluita per a preservar-ne la religió i els 
costums. Prenent com a referència l’expulsió dels moriscos l’any 1609, s’aborden diversos 
temes com la migració, els desplaçats, la integració i el perdó.  
De Sukei a Naima és la història de supervivència d’una nissaga familiar a un fet històric 
ocorregut 400 anys enrere i que hui ens resulta tan proper. Tres dones, tres generacions i tres 
decisions que marcaran la resta de la seua vida. 
 
 

21 de juliol MÚSICA  
SÍLVIA PÉREZ CRUZ 
VESTIDA DE NIT 
Veu i quintet de corda. Cançons per a 
viure 
PREUS 24 € - 20 € - 16 € 
 
Veu i quintet de corda. Cançons per a viure. 
Després de tres anys tocant junts en directe i 
buscant sense prejudicis i amb alegria una 
sonoritat pròpia, Sílvia Pérez Cruz decideix 
gravar aquest espectacle i dur-lo de gira 

acompanyada de cinc còmplices de luxe sota el nom de la cançó que van escriure els seus pares 
fa més de trenta anys: “Vestida de nit”. 
Fusta antiga i músics d’ara valents com els mariners que descriu sa mare en la cançó. Remant 
des de la primera a l’última cançó. Una mescla de cançons prestades i cançons pròpies, galls 
vells i galls nous. Algunes formen part del repertori habitual de Sílvia, però el color n’és 
diferent. N’és un altre. 
 

 
23 de juliol DANSA 
MAN RAY 
Direcció artística: Meritxell Barberá i Inma 
García en col·laboració amb els ballarins 
GREC 2017 FESTIVAL DE BARCELONA - 
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA / 
BALLET DE LA GENERALITAT, SAGUNT A 
ESCENA - TAIAT DANSA 
PREUS 14 € - 12 € - 10€ 
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Relacions dominants, delirants, tremoloses, opressives, dependents, apassionades... El Man Ray 
de Taiat Dansa es fixa en la relació fetitxista del fotògraf i les seues muses i, per tant, de totes 
les relacions entre els artistes homes i les seues models femenines. 
En aquesta peça, l’artista es multiplica i reflecteix una estructura de la realitat dictada pels 
homes. Per les seues regles, pels seus aparells. Pels seus ulls fotogràfics. 
Quan Breton declara “l’art serà convuls, o no serà”, ni tan sols imagina que, de totes les 
convulsions que vertebren el discurs surrealista, la més convulsa serà el clic de l’aparell 
fotogràfic de Man Ray. 
 

 
26 de juliol TEATRE, DANSA, MÚSICA 
AMAZONAS * estrena absoluta 
Direcció i adaptació: Juana Casado 
Amb Rosario Toledo, Inma la Carbonera, 
Javiera de la Fuente, Ale Aguila, Elisa 
Villalba, Elisa Muñoz, Inma Morales, 
Macarena Sánchez Jurado, Ana Howe, 
José Manuel León 
ANDANZAS-TNT 
PREUS 20 € - 18 €- 15 € 
 
 

AndanZas presenta amb Amazonas el seu tercer muntatge. Amazonas és abans que res un 
espectacle que uneix diversos llenguatges de les arts escèniques, com el teatre, el flamenc, la 
dansa i la música; i tot això posat al servei d’una llegenda universal, la del poble mític de les 
guerreres amazones. El muntatge representa en si mateix una aposta valenta i decidida pel 
gènere femení. La presència de nou dones en escena, procedents d’àmbits diferents —flamenc, 
teatre, música...—, així com la directora, la dramaturga, la coreògrafa i la figurinista, confirmen 
aquest aspecte. 
 

 
27 de juliol MÚSICA  
JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT 
Director: Pablo Rus Broseta 
Obres de Claude Debussy, Maurice Ravel i 
Dmitri Xostakóvitx 
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
PREUS 14 € - 12 € - 10 € 
 
 
Pierre Boulez va dir sobre el “Preludi a la sesta 
d’un faune” que va ser a partir d’aquesta peça que 
la música va començar a respirar d’una manera 

diferent. Solem parlar sobre el color o l’harmonia de la música impressionista francesa, 
òbviament conceptes essencials. Boulez la va encertar amb aquest concepte nou, ja que el 
fraseig i el discurs musical van canviar per sempre després d’aquesta peça clau per al 
desenvolupament de la música en els segles XX  i XXI . Ravel, en peces com “La Valse”, va 
humanitzar d’alguna manera els conceptes purament sensitius de l’impressionisme amb el seu 
art càlid, pròxim i honest. Probablement, en les antípodes d’aquestes idees es trobe Dmitri 
Xostakóvitx. Els esdeveniments polítics i socials entorn de la seua música només ens 
descobreixen una part del seu missatge. La qualitat sonora i la forma amb què modela el so 
orquestral ens descobreixen la seua personalitat, de vegades d’una manera molt subtil. 
“Personalment m’atrauen les propostes artístiques heterogènies, per aquesta raó vaig idear 
aquest programa, a més de la idea de treballar amb els músics de la Jove Orquestra de la 
Generalitat Valenciana amb la flexibilitat davant d’un repertori divers.” —Pablo Rus Broseta— 
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29 de juliol DANSA  
ISRAEL GALVÁN 
LA FIESTA  
Direcció artística i coreografia: Israel 
Galván 
Amb Israel Galván, Eloísa Cantón, 
Emilio Caracafé, El Junco, Ramón 
Martínez, Niño de Elche, Alejandro 
Rojas-Marcos, Alia Sellami, Uchi 
PREUS 24 € - 20 € - 16 €  
 
 

La Fiesta, nou projecte d’Israel Galván, és la continuació de les experiències anteriors: 
Torobaka, un duo amb Akram Khan sobre l’oposat i el complementari (Andalusia i l’Índia, el 
bou brau i la vaca sagrada); Solo, en què mostrava l’artista nu, a pèl, en carn viva, i Fla.Co.Men, 
en què comparteix el moviment de l’escenari amb els músics. Ara amb La Fiesta, Israel Galván, 
acompanyat de huit artistes, balladors, ballarins i músics atípics, no exclusivament flamencs, 
ens proposa una festa escènica, iniciàtica, amb origen en el flamenc i una arribada oberta, un 
nou espectacle que s’ha estrenat a Àustria, que ha viatjat a Alemanya, al Festival d’Avinyó i al 
Grec de Barcelona i que ara es deté a Sagunt per a fer vibrar les pedres mil·lenàries d’un Teatre 
Romà amb set de festa. 
 
 

3 i 4 d’agost TEATRE  
TROYANAS 
d’Eurípides 
Traducció i versió: Alberto Conejero 
Direcció: Carme Portaceli  
Amb Ernesto Alterio, Maggie Civantos, Alba Flores, 
Gabriela Flores, Miriam Iscla, Pepa López, Aitana 
Sanchéz-Gijón 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO DE MÉRIDA, TEATRO ESPAÑOL I 
ROVIMA PRODUCCIONES  
PREUS 24 € - 20 € - 16 € 
 
 

Les dones de Troia, interpretades per un planter d’actrius extraordinàries, pugen a l’escenari per 
a explicar-nos en primera persona els abusos de què van ser objecte per part dels guanyadors de 
la guerra. Prenen la paraula per a denunciar els que van decidir el seu destí en la més absoluta 
impunitat, els que les van violar emparats en la guerra. 
“Els mites grecs continuen, encara hui, assenyalant els pecats de l’individu contra el benestar 
comú, els moments en què es deixa portar pels pitjors sentiments i comet brutalitats o segueix el 
dictat de la ignorància.” —Carme Portaceli— 
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12 d’agost TEATRE FÍSIC I DANSA  
Adrián Arenos Balastegui, DEAD HAMLET 
Versió lliure del Hamlet de Shakespeare 
Dramatúrgia i direcció: J. M. Mudarra 
(ADE) 
Amb Sandra Pozo, Fernando Lahoz, Thais 
N. Izquierdo, Adrián Arenos Balastegui, 
Beatriz Fornos, Rebeca García, Conso 
Muñoz, Renata Edison, A. Cornejo, Karim 
Bedda 
SENNSA TEATRO LABORATORIO 
PREUS 14 € - 12 € - 10 € 

 
Una versió lliure de Hamlet que s’inspira en el clàssic i que pren com a referència els valors 
filosòfics, ètics i artístics de l’obra de Shakespeare, que s’expressa en un llenguatge escènic físic 
i poètic. Venjança, traïció, lleialtat, poder, desig, ambició, culpabilitat, fantasmes (vius i morts), 
decisions, bogeria, hipocresia, covardia, honor, consciència, culpa, política, interessos, 
aparences… Tot en la ment conscient de Hamlet, tot en el seu cap, tot com un malson fosc es 
reprodueix una vegada i una altra en un sinistre bucle de morts que ballen al so de massa 
interessos. Tots morts, tot morint… I tots, tal vegada, anhelant vida autèntica.  
 

 
15 d’agost DANSA 
6 & 7 
Coreografia: Tao Ye 
Amb Fu Liwei, Hu Jing, Huang Li, Yan 
Yulin, Mao Xue, Ming Da, Shen Yaowei, Yu 
Jinying  
TAO DANCE THEATRE 
PREUS 24 € - 20 € - 16 € 
 
 
 
 

“6” i “7” són exemples perfectes de minimalisme. Són la primera i la segona part de la trilogia 
La línia recta. Aquestes peces continuen el projecte de Tao Ye de purificar i destil· lar el cos 
humà a la recerca de la infinitat, 6 i 7 ballarins vestits de negre i de blanc, respectivament, que 
actuen en una línia recta. 
“6” se centra en la columna vertebral i gira al voltant de la representació de l’instint humà més 
bàsic: moure’s. “7” es caracteritza pel cant en directe dels ballarins i busca donar veu al 
moviment en si mateix. 
 
 

 
18 i 19 d’agost TEATRE  
CALÍGULA 
d’Albert Camus 
Traducció: Borja Sitjà  
Dramatúrgia i direcció: Mario Gas 
Amb Pablo Derqui, Borja Espinosa, Mónica López, Bernat 
Quintana, Xavi Ripoll, Pep Ferrer, Pep Molina, Anabel 
Moreno, Ricardo Moya  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 
DE MÉRIDA, TEATRE ROMEA I FESTIVAL GREC 
PREUS 24€ - 20€ - 16€ 



 

 
Mario Gas dirigeix Calígula
muntatge protagonitzat per Pablo Derqui tracta temes com l
metafísica, el patiment i la lògica del poder. Basada en l
Calígula és en realitat una sèrie d
cara a cara amb l’absurd després de la 
a una aterridora sèrie de demostracions del que ell considera la veritat absurda: que les persones 
moren i són infelices. 
 
 

clàssiques cobra protagonisme. Afrodita
encarnades per cinc ballarines que, junt
aspectes femenins eternament vigents: sensualitat, determinació, vitalitat, coratge… Cinc 
figures marmòries que, després d
seua divinitat i fer un recorregut per les forces i passions que van moure i mouen la vida.
 
 

millor concert. Bellesa i compromís s
premsa especialitzada i per artistes com Lluís Llach o Maria del Mar Bonet com un renovador 
del gènere en llengua catalana i com l
format de grup, l’espectacle 
actuals, cançons clàssiques del seu repertori que ja són patrimoni de la nostra cultura. El cantant 
hi introduirà detalls inèdits del pròxim d
particular habitat per sirenes, idees
Ximo Tébar, músic de jazz, p
professor, compositor i productor. El reconeixement de l
com a músic experimental, progressiu i innovador li ha permés 
creador del son mediterrani (fusió de jazz i flamenc amb aroma mediterr
nou disc Soleo. The New Son Mediterráneo
investigació al voltant de la fusió i del mestissatge del jazz i les músiques mediterrànies.
 

Calígula, una de les grans peces dramàtiques d’Albert Camus. Aquest 
muntatge protagonitzat per Pablo Derqui tracta temes com l’absurd existencial, l
metafísica, el patiment i la lògica del poder. Basada en l’emperador romà descrit per Suetoni, 

és en realitat una sèrie d’obres dins d’una única peça. El protagonista de l
absurd després de la mort de la seua germana i amant, i sotmet els seus súbdits 

mostracions del que ell considera la veritat absurda: que les persones 

22 d’agost DANSA ESPANYOLA I 
FLAMENC 
RELIEVES del mito a la danza 
Idea original: María José Mora 
Direcció coreogràfica: Manuel Serena 
Direcció musical: Juan de Pilar 
Assessorament dramatúrgia: Antonio Tordera 
MAREA DANZA 
PREUS 14 € - 12 € - 10 € 
 
Un viatge per la mitologia i mística de la cultura 
mediterrània en el qual l’imaginari de les deïtats 

clàssiques cobra protagonisme. Afrodita, Atenea, Àrtemis, Demèter i Hèstia. Deesses gregues 
encarnades per cinc ballarines que, juntament amb una evocadora música en directe, presenten 
aspectes femenins eternament vigents: sensualitat, determinació, vitalitat, coratge… Cinc 

després d’abandonar la seua condició pètria, es desperten per a evocar la 
r un recorregut per les forces i passions que van moure i mouen la vida.

24 d’agost MÚSICA 
JOAN AMÈRIC AMB AMICS + XIMO 
TÈBAR JAZZ "SOLEO" BAND
NIT DE SONS I CANÇONS DE LA 
MEDITERRÀNIA   
PREUS 20 € - 18 € - 15 € 
 
Nit de sons i cançons de la Mediterrània
un espectacle que protagonitzen dos artistes 
valencians que marquen tendència 
respectius estils. 
Joan Amèric, cantautor, Premi BarnaSants al 

millor concert. Bellesa i compromís s’abracen en la seua proposta artística. Reconegut per la 
premsa especialitzada i per artistes com Lluís Llach o Maria del Mar Bonet com un renovador 
del gènere en llengua catalana i com l’autor més destacat de la seua generació. Interpretarà, en 

espectacle DirectaMENT, una proposta que exposa, des d
actuals, cançons clàssiques del seu repertori que ja són patrimoni de la nostra cultura. El cantant 

its del pròxim disc que amplien el seu univers expressiu. Un univers 
particular habitat per sirenes, idees i somnis. 
Ximo Tébar, músic de jazz, premi al millor solista de jazz (Ministeri de Cultura), és guitarrista, 
professor, compositor i productor. El reconeixement de la premsa especialitzada internacional 
com a músic experimental, progressiu i innovador li ha permés que se’l distingisca

(fusió de jazz i flamenc amb aroma mediterrani). Pr
The New Son Mediterráneo, que celebra vint-i-cinc anys de discografia, treball i 

investigació al voltant de la fusió i del mestissatge del jazz i les músiques mediterrànies.
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Albert Camus. Aquest 
absurd existencial, l’alienació 
dor romà descrit per Suetoni, 

una única peça. El protagonista de l’obra es troba 
amant, i sotmet els seus súbdits 

mostracions del que ell considera la veritat absurda: que les persones 

agost DANSA ESPANYOLA I 

 
Idea original: María José Mora  
Direcció coreogràfica: Manuel Serena  
Direcció musical: Juan de Pilar  
Assessorament dramatúrgia: Antonio Tordera  

Un viatge per la mitologia i mística de la cultura 
imaginari de les deïtats 

stia. Deesses gregues 
amb una evocadora música en directe, presenten 

aspectes femenins eternament vigents: sensualitat, determinació, vitalitat, coratge… Cinc 
desperten per a evocar la 

r un recorregut per les forces i passions que van moure i mouen la vida. 

JOAN AMÈRIC AMB AMICS + XIMO 
TÈBAR JAZZ "SOLEO" BAND  

CANÇONS DE LA 

Nit de sons i cançons de la Mediterrània és 
un espectacle que protagonitzen dos artistes 
valencians que marquen tendència en els seus 

Premi BarnaSants al 
abracen en la seua proposta artística. Reconegut per la 

premsa especialitzada i per artistes com Lluís Llach o Maria del Mar Bonet com un renovador 
eneració. Interpretarà, en 

, una proposta que exposa, des d’angles sonors 
actuals, cançons clàssiques del seu repertori que ja són patrimoni de la nostra cultura. El cantant 

el seu univers expressiu. Un univers 

azz (Ministeri de Cultura), és guitarrista, 
a premsa especialitzada internacional 

que se’l distingisca com el 
ni). Presentarà el seu 

cinc anys de discografia, treball i 
investigació al voltant de la fusió i del mestissatge del jazz i les músiques mediterrànies. 
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26 d’agost TEATRE 
LA VIDA ES SUEÑO 
de Calderón de la Barca 
Direcció: Carlos Martín 
Dramatúrgia: Alfonso Plou 
Amb José Luis Esteban, Yesúf Bazaán, 
Félix Martín, Minerva Arbués, Francisco 
Fraguas, Encarni Corrales, Alfonso 
Palomares  
TEATRE DEL TEMPLE 
PREUS 14 € - 12 € - 10 € 
 

La vida es sueño és vers, és ritme, és expressió existencial, denuncia enfront del poder cruel, 
reflexió vital. La Polònia que apareix en l’obra és un món opressiu al qual veiem un 
paral·lelisme en determinats àmbits contemporanis, amb les seues pròpies lleis internes, on la 
violència s’expressa en regles de poder estrictes. Els set actors i la música en directe crearan 
aquest món on la pertinença o no al grup marca la possibilitat mateixa de l’existència. 
 
 

27 d’agost MÚSICA 
XIII GALA BENÈFICA DE 
L’ALZHÈIMER 
AFACAM 
 
Enguany se celebra la XIII Gala Musical en 
Benefici de l’AFACAM. Sens dubte, aquest 
espectacle és un referent en la població, que 
cada any espera l’actuació de cantants i 
músics de la comarca per a poder gaudir 
d’una nit magnífica en un lloc incomparable 
com és el Teatre Romà de Sagunt. 

Per a l’AFACAM aquesta gala és molt important, tant per la recaptació econòmica que se 
n’obté, la qual es destina íntegrament a la Unitat de Respir de l’associació, com per la tradició 
que suposa, ja que se celebra any rere any, i totes les persones que hi han actuat ho han fet de 
manera totalment altruista. Des de Felipe Espinosa a Animas Dances, passant per Antonio 
Pecino, Carmen Carot, El Perla, Nino Ferri, etc. A tots ells, els agraïm de cor la seua dedicació. 
 
 

3 de setembre ÒPERA 
LA BRECHA * estrena mundial 
de Jacques Alphonse De Zeegant 
(compositor resident de la Hulencourt Symphony 
Orchestra de Bèlgica) 
Llibret de Marguerite de Werszowec Rey  
Director d’orquestra i musical: Palmo Venneri  
Director del cor: Francesc Gamón 
Direcció escènica i escenografia: Paco Azorín 
HULENCOURT SYMPHONY ORCHESTRA & 
CHOIR 
PREUS 14 € - 12 € - 10 € 
 
LA BRECHA és una òpera en què se sobreposen els plans 
de la terra –que ocupen els humans– i el cel, de la justícia 
humana i el cel on es creuen els cors dels vius i els dels 
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serafins. L’obra pot ser interpretada com una al·legoria, com un mite, un conte o una llegenda 
universal, ja que l’acció no se situa en un context ni en un lloc específics. Desplega el tema de 
l’amor que triomfa enfront del mal, perquè així ho han volgut l’autora i el compositor. 
A l’hora d’escriure aquest llibre, Marguerite de Werszowec Rey ha tingut en compte les 
expectatives del compositor i la seua sensibilitat musical, el talent descriptiu dels seus 
sentiments, la seua capacitat evocadora dels ambients i de les tonalitats, i el virtuosisme de les 
veus dels cors, que troben ací el seu ple potencial en la fusió o el joc de la resposta entre el cel i 
la terra. 
 
 
 
OFF ROMÀ 
PORT DE SAGUNT  
Centre Cívic (Jardins Antic Sanatori)  
20.30 h ESPECTACLES GRATUÏTS 

 
 

18 de juliol CIRC 
CIRCANT 
Maria Camats, Jaume Delclós i Laura 
Morales  
CUNCURULLA 
 
La cultura mediterrània com a teló de fons. 
Tres personatges que es necessiten, es 
rebutgen, s’ajuden i s’uneixen per mitjà del 
so i la música, ballant entre fronteres reals i 
imaginàries. La proposta naix de buscar 
l’aroma del vi que millor evoca els nostres 

records, i fa un divertit homenatge a la nostra cultura gastronòmica. 
 
 

 
25 de juliol TEATRE FÍSIC, DANSA, CIRC  
L’AVANT-PREMIÈRE 
Direcció: Amparo Nogués 
D’CLICK 
 
Un univers d’ensomni, poètic i entranyable per mitjà 
d’una escriptura de teatre físic amb codis de dansa i circ. 
Un cant al risc, al plaer, al ritme i a la música. Fet amb 
humor, senzillesa aparent i molta elegància, és la història 
d’una trobada que qualsevol voldria viure. 
 
 
 

 
 

28 de juliol TEATRE 
TODO LOPE (o casi) 
Dramatúrgia i direcció: Juan Luis Mira 
EL PERRO ANDALOOK, LA TRIBU 
DEL ERIZO 
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Un deliciós menú teatral amb les millors receptes de Lope de Vega.  
Una aproximació al teatre clàssic d’una manera fresca, amb molt d’humor, música en directe i 
diversió. L’espectador riurà en una cuina on es preparen tres plats: de primer ensalada d’amors, 
de segon truita de comanador i de postres escuma de llegendes. Mai abans Lope va tindre un 
gust tan divertit. 
 
 

8 d’agost CIRC  
EMPORTATS 
LA TRÓCOLA CIRC 
Direcció artística: Lucas Escobedo 
 
Un atractiu viatge per als sentits. 
Acrobàcia, malabars, música i treball amb 
objectes (portes). Un espectacle en el qual 
la coordinació, la precisió i l’energia 
superen els límits establits. Un ardu treball 
en què el més important és el procés en el 

qual els protagonistes es desprenen de tot per a ensenyar-nos el que porten dins. 
 
 

 
15 d’agost TEATRE CÒMIC  
RODÓ 
CHAPERTONS 
Ernest Tarradas, Kike Ferragut i Miner 
Montell 
 
Humor, imaginació i... pneumàtics. Un 
llenguatge universal per a tots els públics. 
Una gran recepta de creativitat... amb el 
segell únic de Chapertons. El pneumàtic, al 
llarg dels 25 anys de la companyia, sempre 
ha sigut el fil conductor dels espectacles de 

Chapertons. Rodó és un resum de diverses situacions que combinen les obres Boom!, Goma 
gom, i Vuelta de rueda. En Rodó, tres personatges, per mitjà del joc i de l’humor, ens faran 
viure tot un món d’imaginació, poesia i creativitat, sempre amb els pneumàtics com a 
protagonistes. 
 
 
 
OFF ROMÀ 
SAGUNT  
Centre Cultural Mario Monreal (c. Roma, 9)  
20.30 h PREU 7€ 
 
 

2 d’agost TEATRE 
HAMLET CANALLA  
de Manuel Molins 
Direcció: Joan Peris 
Amb Josep Manel Casany i Ximo Solano  
COMPANYIA TEATRE EL MICALET I  
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
Espectacle en valencià 
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Hamlet Canalla regira la visió d’un dels personatges teatrals més grans de la història, d’aquest 
messies que ho fa tot per “salvar” el seu poble; just ara que tenim tants herois d’aquest tipus en 
la vida pública. Dos grans actors de l’escena valenciana, Josep Manel Casany i Ximo Solano, 
sota la direcció de Joan Peris, donen vida als personatges. Ximo Solano és un Hamlet actual i 
Josep Manel Casany és Ofèlia, l’actor, Gertrudis, Horaci i l’Espectre. Josep Manel Casany va 
ser finalista als Premis Max com a millor actor protagonista per aquest espectacle. 
 
 
 

9 d’agost TEATRE  
EL VERÍ DEL TEATRE 
de Rodolf Sirera 
Direcció: Joan Peris 
Amb Pilar Almeria i Cristina García 
COMPANYIA TEATRE EL MICALET 
Espectacle en valencià 
 
Estem davant de l’obra més traduïda i editada 
de Rodolf Sirera. Aquest thriller  psicològic el 
va escriure originàriament per a dos actors, 
però aquest muntatge l’interpreten dues grans 

actrius valencianes, Pilar Almeria i Cristina Garcia, sota la direcció de Joan Peris. En el París 
del final del segle XVIII , a Gabrielle de Beaumont, actriu de moda, la convida una marquesa al 
seu palau. Prompte comprovarà que tot és un parany per a sotmetre-la a un experiment cruel. En 
El verí del teatre, Rodolf Sirera reflexiona sobre l’art i la vida, la ficció i la veritat, la llibertat de 
l’artista o la seua submissió al poder. 
 
 
 

16 d’agost DANSA-TEATRE 
conSENTi2 * estrena absoluta 
Coreografia: Pilar Rubio i Inma Rubio 
Amb Inma Rubio, Pilar Rubio i Patty 
Bonet 
RUBIO’S ENSEMBLE  
 
Els sentits poden conduir-nos no sols a la 
bellesa, sinó també a la plenitud física i 
emocional de tota persona, a tots els 
sentiments que influeixen en la nostra vida 
diària. ConSENTi2 naix de la investigació 

sobre els sentits i la possible relació d’aquests amb els sentiments. I tot això es desenvolupa, no 
sols per mitjà del llenguatge de la dansa, sinó també per mitjà d’imatges, de textos, de música. 
Un treball per a qualsevol persona inquieta que no deixe una pregunta sense respondre i que 
utilitze els sentits per a buscar la bellesa. 
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23 d’agost TEATRE  
ODISSEU 
JORDI BALLESTER 
Basat en l’Odissea d’Homer 
Direcció: Sergio Villanueva 
Espectacle en valencià 
 
Amb aquesta obra basada en l’Odissea d’Homer, pretenem 
aproximar-nos a la cultura grega de fa tres mil anys per a 
comprovar que encara ens en trobem molt a prop: prop del 
mateix Mediterrani d’Ulisses i també dels seus sofriments, de la 
recerca infatigable de l’estima, de l’esperança que ens 
continuen estimant i recordant. Però també volem aproximar-
nos als èxodes de hui en dia. Aquells que pateixen pobles 
sencers, que emprenen un viatge cap a terres estranyes i plenes 
de perills. Les aventures cruels i despietades que va viure el 
nostre heroi no es troben tan lluny de les que pateixen moltes 

persones en el Mediterrani del segle XXI . 
 
 
 
OFF ROMÀ 
SAGUNT  
Pujada al Castell (al costat del Teatre Romà)  
21.30 h ESPECTACLES GRATUÏTS 
 
 

5 d’agost ART AMB ARENA 
HUELLAS EN LA ARENA 
DIDI RODAN 
 
Un espectacle emocionant per a tots els públics, 
ple de poesia, sensibilitat, senzillesa i màgia. 
L’artista d’art amb arena Didi Rodan ens conta 
el viatge forçat per una guerra d’una xiqueta 
anomenada Tarth, un viatge idíl· lic que li 
mostra els verdaders valors de la vida. Seguiu 
les empremtes de Tarth i veniu a viure una 
experiència única. 

 
 

 
10 d’agost CIRC 
CIRCUS 
CIRCO PITANGA 
Direcció artística: Darek Skibiński  
 
Un espectacle ple d’acrobàcia, de màgia, de perles i plomes, però 
també d’imprevistos, baralles, reconciliacions… Una història 
divertida sobre el circ, però abans de res una finestra irònica les 
sobre les relacions humanes, les d’amistat, les de treball o 
d’amor. Us donem la benvinguda a l’univers fantàstic i caòtic 
d’un xicotet circ independent dels anys vint del segle passat! 
Benvinguts a CIRCUS. 
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17 d’agost CIRC 
ENTREDOS 
CAPICUA  
Direcció artística: Oscar Valsecchi 
 
Entredos fusiona el teatre gestual, el circ, la 
dansa i la manipulació d’objectes amb la 
finalitat de narrar la història d’un personatge 
turmentat que es desperta en un món 
fantàstic. És un espectacle visual, fresc i 
innovador i, al mateix temps, amb una certa 

estètica contemporània, que acosta l’espectador a la realitat del món dels somnis i de 
l’imaginari. Sona el despertador, m’alce del llit i, com cada dia, em prepare un café. De sobte, a 
la mà, en compte d’una tassa m’apareix una sabata. Estic somiant o estic despert? 
 
 

2 de setembre MÚSICA 
CON DOS COPLAS DE MÁS 
Ester Lluch, Iván Martínez, Javi Santos, José 
Piqueras, Rolf Veen, Rafa Garrido 
 
Con dos coplas de más, és un espectacle que 
sorgeix de tres passions terrenals: el plaer 
d’assaborir la música amb una bona copa, el plaer 
de compartir temps amb les amistats i el plaer de 
sentir les veus que transmeten poesia i cançó. 
L’espectacle alterna poesia amb boleros, rumbes, 
coples i temes coneguts, tant d’Espanya com de 

Llatinoamèrica. Intentem transmetre un poc de màgia en cada ocasió i, si l’entorn hi 
acompanya, encara millor. 
 
 
 
OFF ROMÀ 
SAGUNT  
Glorieta (pl. Cronista Chabret)  
21.30 h ESPECTACLE GRATUÏT 
 

 
1 de setembre TEATRE 
ELS VIATGES D’#ÀLEXiELENA 
TEATRO DEL CONTRAHECHO 
Espectacle en valencià 
 
A #ÀLEX li agrada l’olor de nou dels seus 
quaderns, escriure versos amb ploma i llig 
mirant el mar; a #ELENA, navegar per 
internet des del seu rellotge, llegir Lope 
amb la tauleta gràfica i descobrir els llocs 
més insòlits de les ciutats per mitjà del 
mòbil. A #ALEXiELENA els uneix la 

passió per viatjar, siga de manera real o virtual, al segle XVII . Us atreviu a descobrir com 
compaginen la seua realitat amb la ficció...? 
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OFF ROMÀ 
SAGUNT  
Casa dels Berenguers (c. Sagrari, s/n)  
22.00 h ESPECTACLE GRATUÏT (aforament limitat) 
 
 

21 i 22 d’agost TEATRE  
HEROIDAS, mujeres enamoradas 
Direcció: Gemma López 
HELIOS TEATRO 
 
Vint-i-una cartes d’amor de dones del mite, que tenen 
com a destinataris els herois que les van trair i abandonar, 
componen Heroidas d’Ovidi. Ací hi ha queixes, distància, 
oblit i un destí canviant. Un amor que preludia el d’altres 
parelles de la literatura posterior. Constitueixen una 
mostra excepcional en el món antic d’anàlisi de l’ànima 
de la dona. Set de les cartes són un bon exemple 
d’aquests amors truncats. Es commemora així el 
bimil· lenari de la mort d’Ovidi.  

 
 
 
OFF ROMÀ 
PORT DE SAGUNT  
Casino Vell (av. del 9 d’octubre, s/n)  
22.00 h ESPECTACLE GRATUÏT (aforament limitat) 
 
 

8 de setembre MÚSICA  
CANTE DE LAS MINAS 
LÁMPARA MINERA 2017 
 
Després d’anys de col·laboració de Sagunt amb 
el Festival Internacional del Cante de Las Minas 
‒ja que és una de les set seus en què se’n 
celebren proves selectives–, per primera vegada 
s’inclou en el programa del Festival Sagunt a 
Escena una actuació de la LÁMPARA 
MINERA, és a dir, del guanyador o de la 
guanyadora de l’edició de 2017 del Festival 
Internacional del Cante de Las Minas. 

El Festival Internacional del Cante de Las Minas és un certamen espanyol de flamenc que se 
celebra cada any a La Unión, a Múrcia, la primera edició del qual va tindre lloc el 13 d’octubre 
de 1961. S’hi commemoren els cants minerollevantins que es van desenvolupar en el segle XIX  
a la serra minera de Cartagena-La Unión. El festival, que va nàixer com un concurs de cant, es 
va ampliar en la dècada dels huitanta amb la incorporació d’una secció competitiva de guitarra, 
mentre que en la dècada següent s’hi va afegir una secció de ball. En l’actualitat, el certamen 
també considera una quarta secció per a instrumentistes flamencs, la primera versió de la qual es 
va dur a terme el 2009. El 1984, el Festival Internacional del Cante de Las Minas va ser declarat 
Bé d’Interés Turístic Nacional, i els cants miners i de llevant van ser declarats Bé d’Interés 
Cultural de Caràcter Immaterial el 2010. 


