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DOCUMENTAL
LA UTOPIA DESARMADA. 
MEMÒRIA D'UN PAÍS VALENCIÀ REPUBLICÀ
19.30 h
Sinopsi: El documental és un viatge pel temps de la II Repúbli-
ca en terres valencianes, entre l'abril de 1931 i març de 1939, 
a partir del relat de 24 protagonistes, entre historiadors i 
testimonis directes, coneguts o no, o els seus descendents. La 
narració recorre els principals fets d'una època tan intensa, 
convulsa, des de la proclamació de la República, la desfeta del 
blasquisme i el naixement d'Esquerra Valenciana, a l'esclat de 
la guerra i la derrota del govern legítim, passant pels anys en 
què València va ser capital de l'Estat republicà.
Productor : INFOTV. Públic : Adult
Duració 75 min aprox 
Al teatre del Centre Cultural

TALLER DE CIRC
18.00 h 
A càrrec de La Finestra Nou Circ.
Per a xiquets/es de més de 6 anys.
Inscripcions del 4 al 8 de juny a la consergeria del Centre 
Cultural de Massamagrell. 
Places limitades. Màxim 20 alumnes.
A la cafeteria del Centre Cultural

MÚSICA AL PATI
PER VALENCIANES
23.00 h
Cant tradicional valencià
Apa, Robert Cases i Eduard Navarro ens delectaran amb una 
sel•lecció de cançons que aniran des del cant d’estil als 
fandangos, seguidilles, jotes, boleros, cant de batre o 
peteneres.
Entrada lliure i limitada.
Al pati del Centre Cultural

THE TROUPERS
12.00 h.
Espectacle de carrer. 
Circ i jocs malabars. 
A càrrec de La Finestra Nou Circ.
Tots els públics.
Al Carrer Mariano Benlliure 
(prop del mercat de dissabte)

EXHIBICIÓ DE BATUCADA
18.30 h.
Inici: Passeig Rei En Jaume
Finalització: Plaça Constitució.
A càrrec del taller de batucada impartit 
per Juan Lahuerta
Al Passeig Rei En Jaume

EXHIBICIÓ i MASTERCLASS 
HIP HOP
19.00 h.
A càrrec de l’Estudi de Dansa 
Maria José Pedro
A la Plaça Constitució

MOSTRA TALLER DE TEATRE 
ALUMNAT CEIP V. ROSARI I SANT JOAN
16.30 h
Obra de teatre representada per l'alumnat del col·legi Sant 
Joan Evangelista i Verge del Rosari de Massamagrell ,en la 
que ens conviden a fer un viatge per cinc històries divertides 
on els personatges es troben i viuen situacions increïbles...
Idioma: castellà
Direcció: Sonia Ortiz.
Entrada lliure i limitada.
Al teatre del Centre Cultural

IMMAGINARIA
19.30 h.
Espectacle de carrer sobre corda vertical.
A càrrec de Teatro Neglie Follie.
Tots els públics.
Al Passeig Rei En Jaume

DIJOUS 07/06 DIVENDRES 08/06 DISSABTE 09/06 DIUMENGE 10/06

FERCULTURA

CÉLULA
19.45 h. 
Espectacle de carrer. 
Dansa vertical.Cia Subcielo.
Tots els pùblics
A la Plaça Campanar

EXERCICIS D’AMOR
20.30 h. 
Preu 5 €.
Venda anticipada a partir de 
l’1 de juny: a la consergeria 
del Centre Cultural de 
Massamagrell i a 
massamagrell.sacatuentrada.es
Durada 95 min. aprox.
Públic jove i adult.
Entrada limitada.
Al teatre del Centre Cultural

CÉLULA
23.00 h. 
Espectacle de carrer. 
Dansa vertical. Cia Subcielo.
Tots els pùblics
A la Plaça Campanar
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DE DIJOUS 07 A DIUMENGE 10 DE JUNY
Música, actuacions, tallers, exhibicions, espectacles i molt mès...

20
18 Centre Cultural de Massamagrell

Espectacle de caràcter lúdic i participatiu on la gravetat no existeix, l’altura es mesura a través de la 
imaginació. Gestos simples que vistos amb ulls infantils es transformen en espectaculars acrobàcies, i 
retornen als adults a l’estupor de la infància.
Una història contada amb el llenguatge del circ, un viatje a la fantasia, un ball amb els somnis.
L'humor, la poesia, la improvisació amb el públic i l'acrobàcia aèria amb cordes són els elements clau de 
l'espectacle.

IMMAGINARIA

Trio format per Josep Aparicio “Apa” al cant tradicional, Robert Cases a la guitarra barroca i la tiorba, 
Eduard Navarro que s'encarrega dels instruments de pua i vent. Cadascun dels seus membres inclou una 
dilatada trajectòria dins el panorama de les músiques tradicionals i antigues. Tots tres ens delectaran 
amb una sel•lecció de cançons que aniran des del cant d’estil als fandangos, seguidilles, jotes, boleros, 
cant de batre o peteneres.

PER VALENCIANES

CÉLULA

Exercicis d´amor és una manera particular de celebrar la unió entre persones, una celebració senzilla i 
íntima a mig camí entre el teatre i la realitat, on l´espectador és el convidat. Un espai i un moment 
allunyats de la realitat quotidiana per reflexionar a propòsit de les relacions entre els éssers humans i on 
poder il•lusionar-nos en els dos sentits de la paraula: la il•lusió com a mentida i també com a desig.

EXERCICIS D’AMOR

Célula és una peça tango en paret, una obra de dansa que inverteix l'escenari i s'atreveix a volar.
D'una cèl•lula que es divideix, naixen dos éssers que exploren l'espai i les seues possibilitats; juguen en 
una atmosfera fraternal. Inesperadament se separen… es busquen, es necessiten i es retroben de forma 
passional. Novament junts s'alimenten, enforteixen i tornen a separar en una contínua cerca de 
transcendir. Canvien de pell, però la vida els retroba en un cicle continu. Sempre condemnats a l'amor 
etern i perfecte…a l'amor platònic. Un espectacle molt recomanable, màgic, excitant, elegant, poètic…
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Centre Cultural
Passeig Rei En Jaume
Plaça Constitució
Carrer Mariano Benlliure
Plaça Campanar
Ruta Batucada

Conselleria d’Educació
Investigació, Cultura i Esport


