
Oh, quiny engany, lleixar l’existència per
l’apparència, ço és, lo somni.

SANT VICENT FERRER,
ESCRIPTOR DE L’ANY

Sant Vicent Ferrer fou un home complex. Va saber moure i 
commoure les masses, que se l’escoltaven embadalides; mirà 

vida política de la Corona d’Aragó a la recerca d’un rei, fou 

en els Sermons, escrits en un llenguatge popular i farcit 

seus miracles, que li valgueren la santedat, han quedat en 
l’imaginari i la memòria de molts dels nostres pobles.

(St. Vicent Ferrer. Sermons, v. III).

Col·laboren

Democràtica 



19.00 h – Biblioteca Central
SANT VICENT FERRER, ESCRIPTOR DE 
L’ANY. Conferència a càrrec de Ferran 

 “Xam, xam, so d’aram. Sant 
. Celebrem 

l’any dedicat a sant Vicent Ferrer, en 

12.00 h – Mirador dels Borja 
X FESTA ESTELLÉS GANDIA. Recital poètic 
i musical en homenatge al poeta Vicent 

veu.

19.00 h – Biblioteca Central    
“LISE MEITNER, UNA FÍSICA QUE NUNCA 
PERDIÓ SU HUMANIDAD”. Conferència dins 

Dones sàvies, per a contribuir 
a la visibilització de les dones en els camps 

5a TROBADA DE PROFESSORAT DE 
VALENCIÀ
“Creativitat escrita. Recursos per a 
impulsar l’escriptura a l’aula”
Xàtiva. Casa de Cultura.

Informació i programa complet en: 
www.trobadaprofessorat.org
 

Contacte: Fundació Bromera

de la ciència i el pensament. A càrrec de 

19.30 h – Museu Faller 
HOMENATGE AL TIRANT LO BLANC

Tirant, 
a càrrec de les falleres majors, reines i 
presidents infantils, Cort d’honor i convidats 
especials. 

Pintant lo Blanc, 

10.00 h – Carrers de Gandia
UN PASSEIG PER LES LLETRES CLÀSSIQUES 
I CONTEMPORÀNIES. Ruta literària per a 
tots els públics. Un recorregut a peu, on 
coneixerem, de manera dinàmica, autors i 

dies, i on comprovarem la relació amb la 
ciutat i la comarca. 

19.00 h – Palau Ducal
VIII NIT DE CONTES AL PALAU. Selecció 

Cordes vitals i La magdalena de 
Proust
el concurs Tirantianes

Teatre del Desig, que representarà tres 

He obert els ulls, Trex i Absència. 

19.00 h – Teatre del Raval
ORBITEN. 
Casasses i Don Simon & Telefunken, per a 
tots els públics. Una combinació còsmica de 
poesia i pop electritzant. L’art de la paraula 
amb soroll i entonació, amb gest i posa, on el 
paper és tan sols la partitura. 

19.30 h – Biblioteca Central
MARIA AURELIA CAPMANY.
presentació de l’àlbum homenatge dedicat 

dramaturga barcelonina, que va mantindre 

una complicitat especial amb la ciutat de 

un exemplar del llibre.

 

19.00 i 22.30 h – Teatre Serrano   
LES INVISIBLES

tancar el centre d’acollida per a dones sense 

mesos per rehabilitar aquestes dones. A 
partir d’ací, tot s’hi val...

12.00 h – Teatre Serrano
L’INCREÏBLE ASSASSINAT D’AUSIÀS MARCH. 
Activitat escolar per a estudiants de 
secundària. 

19.30 h – Biblioteca Central
LA NIT TRANSEÜNT

19.30 h – Biblioteca Central   
L’ESPERIT DEL TEMPS,

trobada amb l’autor, amb qui conversarem 

basada en les pràctiques d’un metge 
austríac al servei del moviment nazi, que 

de la naturalesa humana. 

19.00 h – Casa de Cultura Marqués 
González de Quirós
VICENT OLASO. Acte homenatge en 
memòria de l’historiador i escriptor, 
implicat en la vida cultural i cívica de la 
Safor en els últims quaranta anys, que 
ens ha deixat recentment. Amb Ferran 

historiador i arxiver.  I lectura de poemes, 
amb acompanyament musical de Telmo 

19.00 h – Teatre Serrano  
XXIII HOMENATGE A LA PARAULA. 

espectacle teatral dirigit per Ximo Vidal.

taquilla del teatre.

dies, i on comprovarreme  la reeelació amb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb lal  
ciutat i la comarca

una comppppppplicitat especial ambb la cic uttttttat de 

20.00 h – Teatre Serrano  
TIRANT. Espectacle teatral basat en el 
clàssic de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. 
A l’inici de l’acte tindrà lloc el Lliurament 
dels PREMIS LITERARIS CIUTAT DE 
GANDIA 2019 [Ausiàs March de Poesia, 
Joanot Martorell de Narrativa i Joan Roís de 
Corella a la Trajectòria literària].

Venda d’entrades:  www.instanticket.es i  


