
07/11 19.00 h
LA POP: ELS GARCIA & CIA. LA FAMÍLIA S’AMPLIA

PREU: 3 €
Els argonautes de la POP tornen a la càrrega amb aquest espectacle on escenifiquen les cançons del disc “Vol. 2”. Una nova 

col·lecció on evidencien el potencial de la tradició musical d’ací i del més enllà. la POP revisiten peces ben populars com ara “La 
lluna, la lluna”, “La xata merenguera” o “Amparito, la filla del metge”, amb nous arranjaments, adaptació de textos i ús d’instru-

ments no convencionals (objectes, joguines, etc). Una proposta apta per a tots els públics.

28/11 22.30 h
XAVIER DE BÉTERA

PREU: 3 €
Desembarca amb 7 anys en el món del cant d’estil valencià de la mà de Vicent Izquierdo, el Naiet de Bétera. El cant sempre ha 
estat present en el seu àmbit familiar. El seu avi era nebot del Xiquet de Bétera, considerat per molts la millor veu del cant d’estil 

de tots els temps. Punta de llança d’una nova i lluminosa generació de cantadors que asseguren la pervivència d’aquest patrimoni 
cultural de tots els valencians. Presentarà el seu repertori a Sant Mateu amb un gran acompanyament musical en format septet.

14/11 22.30 h
INSTRUCCIONS PER A NO TENIR POR SI VE LA PASTORA
PREU: 5 €
Conta la gent criada als Ports que, de menuts, quan no volien acabar-se les bajoques o els feia por la nit, els grans deien: “mira 
que si no fas cas, vindrà la Pastora”. La memòria de la Pastora, “una repelente mujer, lésbica y sanguinaria, con instintos de hie-
na”, anomenada Teresa i també anomenat Florencio, està escrita als marges dels llibres d’història. Espectacle Finalista als Premis 
Max 2019 en les categories de millor espectacle revelació i millor autoria revelació.  

31/10 19.00 h
RAVALERA “ON TOUR”
PREU: GRATUÏT FINS COMPLETAR AFORAMENT
Omplim els carrers de teatre! Una proposta de teatre breu en espais no convencionals. Tres peces que es representaran simultà-
niament en tres llocs diferents i tres vegades en un mateix dia, de manera que l’espectador fa un recorregut pels tots els espais i 
veu totes les representacions. Una proposta que neix a partir de la Fira de Teatre Breu de Castelló i que ha tingut una gran accep-
tació del públic.

18/12 22.30 h
BÉSAME 2.0
PREU: 1 €
Bésame 2.0 és el resultat d’una proposta de dansa i teatre participativa i personal que treballa el tema de la violència de gènere 
d’una manera íntima i propera atès que compta amb el treball de la presentadora, actriu i ballarina Pepa Cases, i d’una  pedagogia 
que s’estableix com a nexe escènic entre la intèrpret i els joves d’una manera més objectiva i dinàmica.

TÍQUETS A LA VENDA A L’OFICINA DE TURISME DE SANT MATEU. AFORAMENTS LIMITATS.


