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palau de
congressos de
peníscola

C. Blasco Ibáñez, 10

@GVACastelloCultural

@palaudecongressos
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TEATRE

CINEMA

FAMILIAR

CINEMA

AI, CARMELA

BELFAST

NINA

CERCA DE TI

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

Regne Unit, 2021. B/N. 98´. DCP

LA TETA CALVA

Regne Unit, 2020. Color. 95´. DCP

Paulino i Carmela, dos artistes de varietés despistats que, durant la Guerra Civil Espanyola, travessen
la línia del front i entren en territori del bàndol
nacional. Obligats per la guarnició de Belchite,
per a salvar la vida, hauran de fer una funció per
als soldats revoltats i un grup de presos de les
brigades internacionals.

Belfast conta la història d’un xiquet i la seua família a
la fi dels turbulents anys seixanta a Irlanda del Nord.
Buddy, el protagonista, en el seu camí cap la maduresa,
s’enfronta a una gran quantitat de canvis en tots els
aspectes de la seua vida, com l’amor i l’amistat. Fins
a l’estiu de 1969, vivia tranquil a Belfast, on semblava
que res dolent podia ocórrer. A l’agost d’aqueix any,
una sèrie d’atacs i disturbis s’apoderen de la ciutat
arran d’un enfrontament entre catòlics i protestants,
que havien conviscut en aparent harmonia fins al
moment. La seua mare serà l’encarregada de protegir-lo i de bregar amb la situació, ja que son pare
se’n va anar a treballar a Anglaterra per guanyar
diners per a mantindre’ls. No obstant això, enmig
de tot aqueix caos i de cerca de respostes, trobaran
moments d’alegria per a la música, el ball i el riure.

La nostra protagonista, Nina, és una xiqueta curiosa,
desperta i irreverent la seua manera. L’obra descriu el
viatge de Nina cap la pèrdua de la seua essència. És
la història d’una xiqueta que es converteix en una nina
de porcellana com a metàfora de la xiqueta “perfecta”.
Anirà transformant-se en les seues trobades amb
diferents personatges que representen el conjunt de
la societat. Primer, la seua mare la vestirà de nina;
després de memoritzar les lliçons de l’escola, les
seues mans esdevindran de porcellana. Finalment,
el bes d’un príncep blanc acabarà la metamorfosi
de Nina. Però serà sa mare qui l’alliberarà, i ajudarà
la nostra protagonista a recuperar la seua música
interior.

John és un netejador de finestres de trenta-cinc
anys que ha dedicat els últims anys a criar el seu
fill Michael, ja que la mare del xiquet els va deixar
poc després de donar a llum. Quan descobreix que
té una malaltia incurable, John ha d’enfrontar-se a la
decisió més important de sa vida: trobar una família
per a Michael, de quatre anys d’edat.

PRODUCCIÓ: Companyia
DIRECCIÓ: Joan Peris

Teatre Micalet

INTÈRPRETS: Pilar Almería
GÈNERE: tragicomèdia
IDIOMA: valencià
Duració: 105 min

/ Josep Manel Casany

DIRECCIÓ: Kenneth Branagh INTÈRPRETS: Jude Hill / Caitriona

Balfe / Ciarán Hinds / Jamie Dornan / Judi Dench
/ Lara McDonnell / Aoife Hinds / Gerard Horan /
Turlough Convery / Sid Sagar / Conor MacNeill / Gerard
McCarthy / Brid Brennan / Lewis McAskie GÈNERE: drama

09 d’abril

Dissabte V. Doblada CAST.

03 D’abril
Diumenge
15 €

….............................................. 19.00 h

10 d’abril

Diumenge V.O.S. CAST.
3€

/ Valerie O’Connor / Valene Kane / Keith McErlean /
Sean Sloan / Siobhan McSweeney / Chris Corrigan /
Rhoda Ofori-Attah / Niamh McGrady / Stella McCusker
GÈNERE: drama

PRODUCCIÓ: La Teta Calva
DIRECCIÓ: La Teta Calva
INTÈRPRETS: Irene Ballestes / Clara Crespo
GÈNERE: dansa (a partir de sis anys)
Duració: 40 min

23 d’abril

……………………………………………19.00 h
…………………………………………19.00 h

direcció: Uberto Pasolini
INTÈRPRETS: James Norton / Daniel Lamont / Eileen O’Higgins

Dissabte V. Doblada CAST.

17 d’abril			

24 d’abril

4€

3€

Diumenge

………………………………………… 18.00 h

Diumenge V.O.S. CAST

……………………………………………19.00 h
..............................................19.00 h
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familiar

CINEMA

TEATRE

LA PANADERA

CREMALLERA

LICORICE PIZZA

EL LAZARILLO DE TORMES

SANDRA FERRÚS

SÒNIA ALEJO

Els Estats Units, 2021. Color. 133´. DCP

VERSIÓ FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

La Panadera conta la història de Concha, una dona
de quaranta anys, encarregada d’una fleca, casada,
amb dos fills. Una dona amb una vida tranquil·la
i feliç que un dia es desperta amb la notícia que
per les xarxes socials corre un vídeo íntim seu
mantenint relacions sexuals amb la parella que
va tindre fa quinze anys. El vídeo ix ara a la llum i
s’estén de manera incontrolada perquè aqueix home
s’ha fet famós a Itàlia gràcies a un reality televisiu.

Les vides de Lina, Sara i Hala es creuen en la tenda
de campanya d’un campament. Tot allò que compartiran juntes en aqueix lloc i en aqueix temps,
els farà créixer. D’aquesta experiència naixerà una
amistat que ja no els separarà mai, malgrat les
distàncies que imposa, a vegades, la vida.

És la història d’Alana Kane i Gary Valentine, de
com es coneixen, passen el temps junts i acaben
enamorant-se a la Vall de Sant Ferran en 1973.

El Lazarillo tracta de la marginació, la fam i la
vivència dura de la infància. Els paral·lelismes
entre el món de l’infant que acompanya el cego
i la situació de tants xiquets del tercer món que
moren d’inanició són òbvies. La història es repeteix una vegada i una altra. L’obra afronta un
problema universal: hui també l’apetència actual
es mou entorn de l’ambició i el poder. És com una
metàfora que tothom entén, és un món, un pou de
vida i significats que et condueixen.

TEATRE

COPRODUCCIÓ: Centro Dramático Nacional / El Silencio Teatro

/ Iria Producciones
DIRECCIÓ: Sandra Ferrús
INTÈRPRETS: César Cambeiro / Sandra Ferrús / Elías González
/ Susana Hernández / Martxelo Rubio
GÈNERE: drama
IDIOMA: castellà
Duració: 90 min

Teatre Escalante / Visitants Escènica per a la
Medusa
DIRECCIÓ: Sònia Alejo / Xavier Puchades
INTÈRPRETS: Arienne Algarra / Arantxa Cortés / Paloma Mc
Allister / Cotu Peral
GÈNERE: familiar (a partir de sis anys)
IDIOMA: valencià
Duració: 90 min
PRODUCCIÓ:

DIRECCIÓ: Paul Thomas Anderson
INTÈRPRETS: Alana Haim / Cooper Hoffman / Sean Penn / Tom

Waits / Bradley Cooper / Ben Safdie / Maya Rudolph /
Joseph Cross / Emma Dumont / Skyler Gisondo / Mary
Elizabeth Ellis / Emily Althaus / Anthony Molinari /
Craig Stark / Fatimah Hassan / Bottara Angele / Deana
Molle’ / Jeff Willy / Zoe McLane / Destry Allyn Spielberg /
Louis Delavenne / Devon Knopp / Mary Eileen O’Donnell
/ Zachary Chicos / Rogelio Camarillo / Nate Mann / Lakin
Valdez / Joe Don Harris / Steven Herrera / Christine
Ebersole / Trent Longo / Rosie Valdiva / Sasha Spielberg
/ Joann Coleman / Charlotte Townsend
GÈNERE: comèdia / drama / romanç

Naix en una època d’enormes desequilibris entre
el món oficial de la Cort i el real, de fam. I abans
igual que ara, no es pot ser feliç en un món desgraciat, perquè les vides maltractades tenen a
veure amb la teua.
PRODUCCIÓ:

14 de maig

Dissabte V. Doblada CAST.

30 D’ABRIL			

08 de maig			

15 de maig

15 €

4€

3€

Dissabte

………………………………………… 19.00 h

Diumenge

………………………………………… 18.00 h

Diumenge V.O.CAST.

Producciones El Brujo

DIRECCIÓ: Rafael Álvarez
INTÈRPRETS: Rafael Álvarez, El
GÈNERE: comèdia
IDIOMA: castellà
Duració: 90 min

Brujo

……………………………………………19.00 h
………………………………………… 19.00 h

22 de maig			
Diumenge
15 €

………………………………………… 19.00 h

